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       Media Release – 20 June 2022 

Manama (ALBH) 

 
Alba launches its plantwide ESG Campaign ‘A Journey, Not 

A Destination’  

 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)’s CEO Ali Al Baqali kicked-off the Company’s plant-wide Environment, 

Social and Governance (ESG) Campaign ‘A Journey, Not A Destination’ today, Monday 20 June 2022 

with a welcome message that was broadcasted to all employees and contractors’ workers as well as 

representatives of other GCC smelters and Gulf Aluminium Council (GAC). 

 

The Campaign aims to reinforce Alba ESG Roadmap’s 6 priority areas which are aligned with Bahrain’s 

commitment to reach Net Zero Emissions by 2060.  

 

In his welcome message, Al Baqali stated: “As a leading corporate citizen, we believe in producing 

responsibly and sustainably. Through our ESG Roadmap, we aim to establish a purpose driven culture 

that is focused on long-term value creation for our stakeholders and the society we operate in.  

 

We must collectively make the Right Choice for a better future for Alba, Bahrain, and our planet. Through 

this Campaign, we are pleased to join our peer smelters of the Region and aspire for higher achievements 

through knowledge-exchange and collaboration.”  

 

With this Campaign, Alba joins other smelters in the GCC to mark a week full of Safety and ESG activities 

under the umbrella of the Gulf Aluminium Council (GAC). Presentations, led mostly by Alba employees, 

will be conducted during the morning sessions while afternoon sessions will feature an inter-departmental 

competition, which will aim at promoting the ESG culture within Alba.  

 

ENDS 
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At plus-1.561 million metric tonnes per annum (2021), Alba is the world’s largest Aluminium smelter ex-China 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 topping 25 million Safe working-hours without Lost 
Time Injury (LTI) on 30 April 2022; this Safety milestone came alongside exceeding 25 million metric tonnes (MT) in overall 
production since the Company began its operations in 1971.  

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. 

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, 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 PS 5.  

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 capacity of PS5 will increase from 1,800 MW to 2,481 MW.  

 

Mitsubishi Power & SEPCO III 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.  

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

 

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  يونيو 20 – خبر صحفي للنشر
 (ALBHالمنامة )

 
 

 "تحت عنوان "رحلة.. وليست وجهة

 ( ESGالبا تطلق حملة جديدة للسالمة والجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة )

يونيو   20دشن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( علي البقالي اليوم اإلثنين الموافق 

في الشركة تحت عنوان "رحلة..   (ESG) حملة جديدة للسالمة والجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة 2022

وليست وجهة"، وذلك من خالل كلمة افتتاحية بُثت لجميع الموظفين وعمال المقاولين فضالً عن ممثلي المصاهر  

 .الخليجية المنضوية تحت مظلة المجلس الخليجي لأللمنيوم

إلى تعزيز الوعي باألولويات الستة التي   2022يونيو  27إلى  20وتسعى الحملة التي تقام خالل الفترة من 

حددتها خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة بالشركة، وذلك بما يتماشى مع التزام مملكة  

 .2060البحرين بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 

  :االفتتاحية، قال البقالي وخالل كلمته

باعتبارنا شركة مواطنة مسؤولة، نؤمن باإلنتاج المسؤول والمستدام والُمراعي للبيئة. ولدينا اعتقاد راسخ بأن ما  "

نشهده من تحول قائم على خارطة طريق الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة يمثل رحلة متواصلة من أجل  

  .جميع األطراف المعنية والمجتمع من حولناتحقيق القيمة طويلة األمد ل

وبالتالي، يجب علينا مضافرة الجهود في اتخاذ االختيار الصحيح من أجل مستقبل  أفضل لشركة البا ومملكة 

 البحرين وكوكبنا على حد سواء. 

تحقيق ومن خالل هذه الحملة، فإننا مسرورون باالنضمام إلى المصاهر األخرى في المنطقة للعمل من أجل 

 ."تطلعاتنا نحو  المزيد من اإلنجازات القائمة على تبادل المعرفة والتعاون المشترك

وفي إطار هذه الحملة، تنضم شركة البا إلى المصاهر األخرى في دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم أسبوع  

حوكمة. وستشتمل الحملة على  مليء بالفعاليات واألنشطة المرتبطة بالسالمة والجوانب البيئية واالجتماعية وال

عروض توضيحية معظمها من تقديم موظفي الشركة خالل الفترة الصباحية، فيما ستشهد فترة ما بعد الظهر 

إقامة مسابقة تفاعلية بين مختلف دوائر الشركة تستهدف تعزيز الوعي بثقافة الجوانب البيئية واالجتماعية 

   والحوكمة في البا.

 انتهى 

 

 الصور تعليق 

حملة جديدة للسالمة والجوانب البيئية   2022يونيو    20دشن الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( علي البقالي اليوم اإلثنين الموافق  
ظفين وعمال المقاولين ( في الشركة تحت عنوان "رحلة.. وليست وجهة"، وذلك من خالل كلمة افتتاحية بُثت لجميع الموESGواالجتماعية والحوكمة )

 فضالً عن ممثلي المصاهر الخليجية المنضوية تحت مظلة المجلس الخليجي لأللمنيوم.
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 نبذة عن شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 
 [ ALBH]رمز التداول: 

 
،  ( 2021مليون طن متري )  1.561يتجاوز  الذي  سنوي  ال   هاإنتاجوذلك من خالل    عد البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصينتُ 

التميز على مدى   التشغيلية والسالمة والبيئة والتنمية االجتماعية    50وتفخر الشركة بسجل حافل من  العمليات  عاًما في كافة جوانب 

 واالقتصادية. 

مسة عقود على انطالق عملياتها التجارية.  بمرور خ  2021واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين في مايو  

مليون ساعة عمل    25وأعقب احتفال الشركة باليوبيل الذهبي تحقيقها إلنجاز غير مسبوق على مستوى السالمة تمثل في تجاوز حاجز الـ  

  25  الـ   لي إنتاج يفوقإلجماالبا    مع تحقيقهذا اإلنجاز أيًضا  تزامن  ، و 2022أبريل    30آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ  

 . 1971مليون طن متري منذ انطالق عملياتها التجارية في عام 

  240إلى أكثر من    ، وتصديرهاقيمة مضافة ذات    أخرىو   معياريةمنتجات  بتصنيع منتجات ألمنيوم عالية الجودة، في شكل  وتقوم البا  

ونغ كونغ وسنغافورة( والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة  عميالً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا )زيورخ( وآسيا )ه

األمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات  

كما    .(%10)%(، والجمهور العام  20.62%(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( )

، وشهادة  45001، وآيزو  27001، وآيزو  14001، وآيزو  9001آيزو  تفخر البا بحصولها على شهادات دولية مرموقة مثل اعتماد  

 (، وإيكوفاديس. ASIالخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السيارات، وشهادتي مبادرة استدامة األلمنيوم )  IATF 16949:2016معيار  

، ساهمت البا بشكل رئيسي في التنمية االجتماعية والصناعية واالقتصادية  وباعتبارها أول مصهر لأللمنيوم في منطقة الشرق األوسط

البحرين، والذي يمثل حوالي   النابض لقطاع األلمنيوم المزدهر في  % من الناتج المحلي اإلجمالي  12بمملكة البحرين، وتعتبر القلب 

( بل  %84بحرنة تبلغ  النسبة  دى كبرى الشركات في مملكة البحرين، تحرص البا على توظيف الكفاءات الوطنية )وكونها إحللمملكة.  

تتخطى ذلك من خالل ضمان تعزيز كفاءاتهم ومهاراتهم عبر مختلف المبادرات التعليمية والتدريبية والتطويرية خالل جميع مراحل  

 مسيرتهم المهنية لدى الشركة. 

معايير في الممارسات البيئية والمسؤولية االجتماعية وحوكمة  أعلى الدة من أبرز الشركات الصناعية في العالم، حيث تلتزم بتعتبر البا واح

والحوكمة    وتركزالشركات.   واالجتماعية  البيئية  الجوانب  طريق  فبراير  خارطة  في  الشركة  أطلقتها  أولويات    6على    2022التي 

(  4( االقتصاد الدائري وصناعة األلمنيوم التحويلية،  3( الطاقة النظيفة واأللمنيوم األخضر،  2الكربون،  ( إزالة  1استراتيجية، وهي:  

في العديد    البا، استثمرت  ومنذ تأسيسها   ( الشفافية واالتصاالت واستيفاء المتطلبات.6( التعاون والشراكات،  5تعزيز رفاهية الموظفين،  

ويمثل مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر )دون أي مخلفات( البالغة تكلفته    ، ي بالغ على المجتمعمن المشاريع التي كان لها أثر إيجاب

بعًضا من جهود الشركة    من الطاقة النظيفة  تميغاوا  7إلى    5  بينلتوليد ما    المرتقبمليون دوالر ومشروع حديقة الطاقة الشمسية    37.5

ولي  الملكي  سمو  صاحب الوأهداف الحياد الكربوني الصفري بقيادة    2030مملكة البحرين  الرؤية االقتصادية ل  الملموسة لتحقيق أهداف

األلمنيوم    االستراتيجي في منطقة صناعات   هادوروعالوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا ب.  حفظه هللاالعهد رئيس مجلس الوزراء  

 لبحرين. مملكة ا ة في الناتج المحلي اإلجمالي لمساهمة القطاعات غير النفطي والتي من شأنها تعزيز التحويلية

وتتمتع  . تها القصوىأولوي  وعمال المقاولينأن تظل سالمة ورفاهية موظفيها  على  دائًما"  .. السالمة  "السالمة أوالً  الدائم   البا شعار    ويؤكد

مثل جائزة الميدالية    جوائز مرموقة عديدةحيث حصلت على    ، السالمة والصحة  مجاالت  فيالشركة بسجل حافل على المستوى الدولي  

جائزة السالمة الدولية مع االستحقاق من قبل  و  (للسنة التاسعة على التوالي)(  RoSPAالذهبية من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث )

في مجال  شركة  ا على جائزة أفضل  المسؤولة خالل عملية إنتاج األلمنيوم بحصولهلمبادراتها    البامجلس السالمة البريطاني. كما تم تكريم  

من شركة بيرو فيريتاس، فضالً عن    SafeGuardشهادة  و  ،ESG Investمن    الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة في البحرين

 . Ethical Boardroomجائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات من 

وع مجمع   5الرابع بمحطة الطاقة الطاقة مشر

بالشركة إلى توسعة هذه المحطة التي تقوم بتوليد الطاقة من خالل تقنية الدورة    5محطة الطاقة  الطاقة الرابع بيهدف مشروع مجمع  

 المركبة.  

الحد  بو  Jمن الفئة   يةتوربينات الغازالتقنية  من خالل وجود    (1:1:1)  ويماثل هذا المجمع اإلضافي إعدادات المجمعات األخرى بالمحطة

  كيلوفولت.   220  ذات سعة  ربًطا بالمحطة الفرعية الحالية حيث يضم المشروع    ميغاوات،   680.9االسمي البالغ    آيزواألدنى من تصنيف  

عند االنتهاء  بالشركة. و 4و  3توليد الطاقة ذات الدورة المركبة    تي أعلى بكثير من محطبكفاءة  محطة الطاقة ذات الدورة المركبة    وتتمتع 
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  2,481إلى    ميغاوات  1,800من    5لمحطة الطاقة    الطاقة اإلنتاجية، ستزداد  5الرابع في محطة الطاقة  الطاقة  من مشروع توسعة مجمع  

 . ميغاوات

مجمع  ب  تشغيلوال  والبناء   والمشترياتالتصميم والهندسة  مسؤولية أعمال    3  وسيبكوباور  ميتسوبيشي  ومن المقرر أن تتولي مجموعة  

 . 2024الربع الرابع من عام    خاللالتجارية  ه التشغيلية من المتوقع أن تبدأ عملياتالذي و، 5في محطة الطاقة    الطاقة الرابع

 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

 من موظفين وعمال المقاولين.العاملة لديها 

 

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هاللي إ

 عالقات المستثمرين والتأمين وسكرتارية الشركة ل إداري مدير 

                                                 +(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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