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       Media Release – 06 February 2022  

Manama (ALBH) 

 
Alba and BAPCO join forces to foster Green and Sustainable 
Industrial Development  
 
In the first-of-its-kind initiative, two of Bahrain’s industrial giants Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) and 
Bahrain Petroleum Company (Bapco) have joined forces to share knowledge and collaborate on 
implementing Environment, Social and Governance (ESG) initiatives of common interest through a 
Memorandum of Understanding (MoU) that was signed today Sunday 06 February 2022.  
 
The MoU was inked by Alba’s Chief Executive Officer - Ali Al Baqali and Bapco’s Chief Executive Officer 
- Dr. Abdulrahman Jawahery at Awali Township and was attended by Alba’s Chief Power Officer - Amin 
Sultan, and Bapco’s Acting Deputy Chief Executive and BMP Project Director – Hafedh Al Qassab, as well 
as other officials from both companies.  
 
In addition to due diligence for projects of common interest that are in line with the commitments made by 
H.R.H. Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister at the 26th United 
Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26), the MoU will set the platform to conduct a 
feasibility study on utilizing current and any future developments on surplus hydrogen to be made available 
from Bapco to Alba as well as form a joint taskforce to implement the agreed objectives between the two 
companies.  
 
Commenting on this occasion, Alba’s CEO Ali Al Baqali stated:  
“An alliance of this kind, between two of the largest companies in Bahrain, is a commitment to join our 
forces to embrace sustainable industrial development as we race to meet Bahrain’s Net Zero Emissions 
by 2060. It’s only united under the leadership of H.R.H. Prince Salman bin Hamad Al Khalifa the Crown 
Prince and Prime Minister of Bahrain that we will be able to make a difference, and address climate change 
by building resilient infrastructure for a greener and sustainable future. I also take the opportunity to extend 
my thanks to Alba’s Chairman of the Board Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa for leading the way 
we do things in Alba.” 
 
Bapco’s CEO Dr. Abdulrahman Jawahery added: 



 
 

Disclaimer: The information contained in this press release is for media dissemination only. The contents are accurate at the time 
of publishing; however, it may change over time 
 

“Bapco is honored and privileged to sign this Memorandum of Understanding (MoU) with Alba. This 
partnership translates our intention to address climate change challenges under the strategic guidance of 
H.H. Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, H.M. the King’s Representative for Humanitarian Works & Youth 
Affairs, Chairman of The Oil & Gas Holding Company as well as the wise directives of Chairman of Bapco’s 
Board of Directors H.E. Mr. Abdulla Jehad Al-Zain. This is one of the many initiatives we have in our pursuit 
to realise Bapco’s ESG objectives.”  

 

ENDS 
Photo Caption  
Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali and Bapco’s Chief Executive Officer Dr. Abdulrahman Jawahery signed 
a MoU today Sunday 06 February 2022 to share knowledge and collaborate on implementing Environment, Social 
and Governance (ESG) initiatives of common interest. 
 
 
 
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 

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

About Bahrain Petroleum Company (Bapco) 
 
The Bahrain Petroleum Company (Bapco) was registered on 11th January 1929. Since then, Bapco has grown to be a powerful 
organisation that continues to play a key role in Bahrain’s development as a pioneering industrial force. 
 
Bahrain was the first country in the Arabian Gulf where oil was discovered in 1932. Bapco was instrumental in that discovery and 
helped in setting up the building blocks of the region’s hydrocarbon industry when it commenced the export of oil on 7th June 
1934, and then began refining it from 1936. 
 
Bapco has been at the forefront of developing Bahrain’s human capital, preparing Bahrainis to meet the demands of the oil 
industry, enhancing their capabilities, and helping them emerge as globally competitive professionals. Bapco’s success over the 
last 90 years has been shaped by the support of countless national and international employees in writing the company’s growth 
story. 
 
Originally owned by the Standard Oil Company of California, Bapco today, is wholly owned by the Government of Bahrain. Since 
its early beginnings, Bapco has been recognised as one of the Kingdom’s anchor companies, and as such, remained a key 
contributor to the GDP and a reliable income generator for the economy. 
 
Bapco currently owns a 267,000 bpd refinery, along with storage facilities for 14 million barrels and marketing and marine terminals 
for its portfolio of petroleum products. The Bapco Modernization Programme (BMP) will expand the processing capacity to 380,000 
bpd. 
 
The refinery, located in Bahrain’s southern governorate, comprises various operational units such as Atmospheric Crude 
Distillation Units, Vacuum Distillation Units, Low Sulphur Fuel Oil Complex, Fluid Catalytic Cracking Unit Complex, Low Sulphur 
Diesel Production Complex, Hydrocracker Unit and a post BMP Residual Hydrocracker Unit using LC Fining Technology. 
  
 
 
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 
 

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 6  – خبر صحفي للنشر
 )ALBHالمنامة (

 
 

 تعاون بین "البا" و "بابكو" لتعزیز التنمیة الصناعیة المستدامة

في مبادرة تعتبر األولى من نوعھا في المملكة، أعلنت كبرى الشركات الصناعیة في مملكة البحرین وھما شركة 

البحرین (بابكو) عن تعاونھما في تبادل المعرفة والخبرات لتطبیق ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) وشركة نفط 

المبادرات ذات االھتمام المشترك والمتعلقة بالجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة، وذلك من خالل مذكرة تفاھم 

 .2022فبرایر  6تم توقیعھا بین الطرفین یوم األحد الموافق 

ي لشركة البا السید علي البقالي والرئیس التنفیذي لشركة بابكو الدكتور وقع االتفاقیة كل من الرئیس التنفیذ

عبدالرحمن جواھري، بحضور الرئیس التنفیذي للطاقة بشركة البا السید أمین سلطان، ونائب الرئیس التنفیذي 

ین من لشركة بابكو مدیر مشروع تحدیث المصفاة المھندس حافظ القصاب، إلى جانب عدد من المسؤولبالوكالة 

 الجانبین. 

وتھدف مذكرة التفاھم ھذه لوضع وتحدید اإلجراءات والمتطلبات الخاصة بعدد من المشاریع ذات االھتمام المشترك 

والتي تتوافق مع االلتزامات التي أعلنھا صاحب السمو الملكي األمیر سلمان بن حمد آل خلیفة ولي العھد رئیس 

تمر السادس والعشرین لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن في المؤحفظھ هللا ورعاه  مجلس الوزراء

)، كما أنھا تحدد اإلطار العام للعمل على دراسة جدوى تھدف إلى استخدام فائض COP26تغیر المناخ (

ترك الھیدروجین الحالي والمستقبلي والذي ستقوم شركة بابكو بتزویده لشركة البا، إلى جانب تشكیل فریق عمل مش

 لتنفیذ األھداف المتفق علیھا من الجانبین.

 وبھذه المناسبة، صرح الرئیس التنفیذي لشركة البا السید علي البقالي قائالً:

البحرین بمثابة التزام من قبل الطرفین للتعاون في  مملكة "یأتي ھذا التحالف بین اثنتین من كبرى الشركات في

بالوصول إلى المملكة في تحقیق األھداف التي وضعتھا  لك للمضي قدماً مجاالت التنمیة الصناعیة المستدامة وذ

 .2060الحیاد الكربوني الصفري بحلول 

وبتضافر جھودنا في ظل قیادة صاحب السمو الملكي ولي العھد رئیس مجلس الوزراء حفظھ هللا، فإننا سوف 

غیر المناخي من خالل تطویر بنیة تحتیة نتمكن من إحداث الفارق وإیجاد الحلول المناسبة لمواجھة تحدیات الت

صناعیة قویة ومرنة من أجل مستقبل مستدام. وأود في ھذا الصدد أن أتقدم بخالص الشكر لرئیس مجلس إدارة 

 شركة البا سعادة الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة لقیادتھ وتوجیھھ الدائم لعملیات الشركة".
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 ذي لشركة بابكو الدكتور عبدالرحمن جواھري قائالً: ومن جانبھ، أضاف الرئیس التنفی

"تفخر شركة بابكو بتوقیع ھذه االتفاقیة مع شركة البا، حیث أن ھذه الشراكة تعكس توجھاتنا الرامیة إلى إیجاد 

الحلول المناسبة لتحدیات التغیر المناخي بما یتوافق مع التوجیھات السدیدة لسمو الشیخ ناصر بن حمد آل خلیفة، 

حفظھ هللا  ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانیة وشؤون الشباب رئیس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

رئیس مجلس إدارة شركة بابكو. وتعد ھذه االتفاقیة إحدى  ، وتوجیھات سعادة السید عبدهللا بن جھاد الزینورعاه

أجل تحقیق أھدافھا المتعلقة بالجوانب البیئیة واالجتماعیة المبادرات العدیدة التي تعتزم شركة بابكو تطبیقھا من 

 والحوكمة".

 انتھى

 ةتعلیق الصور
عبدالرحمن جواھري خالل توقیع مذكرة التفاھم الیوم  و الدكتورالرئیس التنفیذي لشركة البا علي البقالي والرئیس التنفیذي لشركة بابك

والخبرات لتطبیق المبادرات ذات االھتمام المشترك والمتعلقة بالجوانب البیئیة واالجتماعیة تبادل المعرفة ل 2022فبرایر  6األحد الموافق 
 .والحوكمة

 
 نبذة عن شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)

 ]ALBH[رمز التداول: 
 

ألف طن متري سنویًا، وتُعد الیوم البا أكبر  120بطاقة إنتاجیة بلغت  1971بدأت شركة البا عملیاتھا التشغیلیة في عام 
). وتقوم البا بتصدیر 2021ملیون طن متري ( 1.561مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین مع إنتاج سنوي یتجاوز 

ي أوروبا عمیالً حول العالم عبر مكاتب مبیعاتھا ف 240إنتاجھا من المنتجات األساسیة ومنتجات القیمة المضافة إلى أكثر من 
(زیورخ) وآسیا (ھونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لھا في الوالیات المتحدة األمریكیة. كما أن البا مدرجة في كل من 
بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة ش.م.ب. 

 .(%10)%)، والجمھور العام 20.62ستثمارات الصناعیة (%)، وشركة سابك لال69.38(مقفلة) (

على مدى العقود الخمسة الماضیة، ساھمت البا بشكل رئیسي في التنمیة االجتماعیة والصناعیة واالقتصادیة بمملكة البحرین، 
ي اإلجمالي للمملكة. % من الناتج المحل12وتعتبر القلب النابض لقطاع األلمنیوم المزدھر في البحرین، والذي یمثل حوالي 

وتحظى البا بسمعة مرموقة في مجال توظیف الكفاءات البحرینیة، وتمثل نموذًجا یُحتذى بھ في تدریب وتطویر مواردھا 
تسجیل الشركة  2021%. وشھد العام 84)، بنسبة بحرنة تبلغ 2021موظٍف ( 3,100البشریة. وتضم الشركة أكثر من 

 .19-بالرغم من التحدیات التي فرضتھا جائحة كوفید ألف ساعة تدریبیة  581ألكثر من 

تعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعیة في العالم، حیث تلتزم بمعاییر عالیة في الممارسات البیئیة والمسؤولیة 
ر إیجابي عاًما، استثمرت الشركة في العدید من المشاریع التي كان لھا أث 50االجتماعیة وحوكمة الشركات. وعلى مدار 

ملیون دوالر  37.5بالغ على المجتمع. ویمثل مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا الصھر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفتھ 
میغا واط من الطاقة النظیفة، إلى جانب دور الشركة  5والمشروع القادم إلنشاء حدیقة الطاقة الشمسیة لتولید ما یزید عن 

تقبلیة للصناعات التحویلیة خیر دلیل على مضي البا قدًما في خطة االستدامة التي وضعتھا بما االستراتیجي في المنطقة المس
وأھداف الحیاد الكربوني الصفري التي تبنتھا حكومة مملكة  2030یتماشى مع أھداف الرؤیة االقتصادیة لمملكة البحرین 

ادس والعشرین لألطراف في اتفاقیة األمم المتحدة البحرین بقیادة سمو ولي العھد رئیس مجلس الوزراء في المؤتمر الس
). وباإلضافة إلى ذلك، فإن مختلف الشھادات الدولیة التي حصلت علیھا الشركة مثل COP26اإلطاریة بشأن تغیر المناخ (

الخاص بنظام  IATF 16949:2016، وشھادة معیار 45001، وآیزو 27001، وآیزو 14001، وآیزو 9001آیزو 
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خیر شاھد على التزام البا بأفضل  وإیكوفادیس، )،ASIة لصناعة السیارات، وشھادتي مبادرة استدامة األلمنیوم (إدارة الجود
 الممارسات المسؤولة والمستدامة إلنتاج األلمنیوم. 

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

. وأكدت البا تمیزھا في السالمة من 2020وجائزة السالمة الدولیة مع االستحقاق من مجلس السالمة البریطاني في عام 
وسنة خالیة تماماً من ھذا النوع من  --منة دون أي إصابات مضیعة للوقت ملیون ساعة عمل آ 20خالل تحقیق أكثر من 

 .2021وذلك مع نھایة عام  ---اإلصابات 

كما حظیت البا بالتقدیر الدولي نظیر قیمھا وتمیزھا التشغیلي، وكان أحدث إنجازاتھا في ھذا المجال تصدرھا لقائمة شركة 
ESG Invest ماعیة والحوكمة في البحرین، وحصولھا على شھادةلتقییم الجوانب البیئیة واالجت SafeGuard  من شركة

 .Ethical Boardroomبیرو فیریتاس، فضالً عن حصولھا على جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

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

 آلیة التظلم الخارجي
 

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفید
 

الفریق مع بدء انتشار الجائحة بما یتماشى وإرشادات  2020جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ ینایر 
 2021). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة خالل العام 19-الوطني للتصدي لفیروس كورونا (كوفید

 بفضل مرونة القوى العاملة لدیھا من موظفین وعمال المقاولین.

  نفط البحرین (بابكو)نبذة عن شركة 
 

ومنذ سنوات نشأتھا األولى، تواصل الشركة االضطالع برسالتھا . 1929ینایر  11تأسست شركة نفط البحرین (بابكو) في 
 عاماً من التفاني واإلخالص في دعم مسیرة التنمیة المستدامة. 90یتجاوز  الوطنیة النبیلة على مدار تاریخھا العریق الذي

 1934ت النفطیة عام وبدء تصدیر المنتجا 1932وتحظى الشركة بتاریخ طویل حافل باإلنجازات منذ اكتشاف النفط عام 
 .1936ومن ثم بدء عملیات التكریر عام 

ودأبت الشركة على االضطالع بدور جوھري في تحدید المالمح الحدیثة لمملكة البحرین، من خالل تطویر الكوادر البشریة 
ً مناصب  والقوة العاملة، ولیس مجرد تحقیق الثروات من عوائد النفط. وأصبح العدید من كوادرھا المھرة یحتلون حالیا

 مرموقة في الحكومة وفي ھذه الصناعة العریقة.

إن شركة بابكو مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرین الموقرة. وتعكف الشركة على تنفیذ نطاقات واسعة من األنشطة 
نتجات المشتقات السیما تكریر وتوزیع منتجات النفط والغاز، إلى جانب بیع وتصدیر النفط الخام وم المرتبطة بالطاقة،

ألف برمیل یومیاً، فضالً عن احتواء الشركة على  267 تكریر تبلغ المكررة، وغیرھا. وتضم شركة بابكو مصفاة بسعة
وتعكف  ومحطة التسویق ومحطة بحریة للمنتجات البترولیة. ملیون برمیل، 14مرافق التخزین التي تستوعب أكثر من 

 ألف برمیل یومیاً. 380المصفاة الذي سیساھم بزیادة سعة التكریر إلى  الشركة حالیاً على تنفیذ مشروع تحدیث

وتحرص شركة بابكو على تعزیز الملف البیئي ومؤازرة المبادرات والجھود الرامیة إلى الحفاظ على البیئة، وتواصل 
 لماضي والحاضر والمستقبل.التنمیة االقتصادیة في مملكة البحرین على مدار التاریخ في ا مساعیھا الدؤوبة في دعم مسیرة
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یتغیر مع : المعلومات الواردة في ھذا البیان الصحفي مخصصة للنشر في وسائل اإلعالم فقط. كما أن المحتویات دقیقة في وقت النشر إال أن ذلك قد إخالء مسؤولیة

 .مرور الوقت
4 

 

 . www.bapco.net ، یرجى زیارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنتشركة بابكوللمزید من المعلومات عن 

 

 :بـ االتصال یرجى التفاصیل، من لمزید

 لین ھاللیإ
 الشركةعالقات المستثمرین والتأمین وسكرتاریة ل إداريمدیر 

                                                +)973( 1783 5100 ھاتف:
   eline.hilal@alba.com.bh برید إلكتروني:

 www.albasmelter.com اإللكتروني: الموقع

 على:تابعونا 
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