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Alba’s BCM Policy documents its approach to Business Continuity Management while providing a 
consistent and overarching structure to support its departments in the implementation of their BCM 
arrangements.
As one of the world’s leading aluminum producers, Aluminum Bahrain B.S.C. (Alba’s) BCM Policy has been 
developed in line with ISO 22301:2019 to reflect best practices, and comply with international standards in 
order to optimise its operations, enhance its resilience and safeguard the interests of its stakeholders.

. 1 Implement its Business Continuity Management System (BCMS) to ensure the continuity of its 
operations in the event of a disruption or disaster. This includes strategic, operational, and/ or 
financial risks that may have an impact on the business operations. To achieve this goal, the 
Company has established a framework that facilitates the continuity of its critical processes. 

. 2 Provide the support as well as the resources and technical means to identify potential threats to 
its operations, and improve these operations where applicable. 

. 3 Strengthen and encourage its workforce in implementing this policy, ensure that the required 
competencies and skills are in place for its workforce as well as ensure that the workforce is 
trained and fully aware of their roles and responsibilities; thus enabling them to effectively carry-
on these responsibilities.

. 4 Identify and manage corporate risks to run the Company’s operations smoothly and protect 
shareholders’ interests. 

. 5 Establish, implement and maintain its BCMS, including issuing procedures, setting objectives 
and targets for achieving continual improvement as well as review its system at regular intervals. 

. 6 Monitor, review BCMS and report its performance to the Board. This Business Continuity 
Management Policy and its performance will be reviewed at regular intervals with the aim to 
improve BCM processes and respond to any changes in the Company’s internal or external 
context.

التاريخ: 27  ديسمبر  2022
توثق سياسة إدارة استمرارية األعمال يف البا النهج الذي تتبعه الشركة يف إدارة استمرارية أعمالها مع إتاحة هيكلة ثابتة 

وشاملة لدعم دوائر الشركة يف تطبيق إجراءات إدارة استمرارية األعمال اخلاصة بها. 
وبصفتها إحدى شركات إنتاج االملنيوم الرائدة عاملًيا، أطلقت شركة أملنيوم البحرين ش. م.ب. )البا( سياستها إلدارة استمرارية 
األعمال مبا يتماشى مع متطلبات شهادة االعتماد آيزو 22301:2019 التي تعكس أفضل املمارسات، ومبا يتوافق مع أعلى 

املعايير الدولية لتحسني كفاءة عمليات الشركة التشغيلية وتعزيز مرونتها وحماية مصالح جميع األطراف املعنية بها.
ويف هذا الصدد، سوف حترص البا على:

تطبيق نظام إدارة استمرارية األعمال )BCMS( لضمان استمرارية سير العمليات التشغيلية يف حال وقوع االنقطاعات أو . 	
الكوارث، ويشمل ذلك املخاطر االستراتيجية، التشغيلية، و/أو املالية التي تؤثر على عمليات الشركة. ويف سبيل حتقيق 

هذا الهدف، قامت الشركة بإنشاء إطار عمل يسهل استمرارية العمليات التشغيلية احلساسة بالنسبة لها.
توفير الدعم واملوارد والوسائل التقنية الالزمة لتحديد التهديدات احملتملة التي قد تؤثر على عمليات الشركة التشغيلية، . 	

مع إمكانية تطوير هذه العمليات عند اللزوم.
الكفاءات . 	 وجود  من  والتأكد  السياسة،  هذه  تطبيق  يف  الفعالة  املشاركة  على  بالشركة  العاملة  القوى  وتشجيع  متكني 

واملهارات الالزمة، إلى جانب توفير التدريب للقوى العاملة وإطالعهم بشكل كامل على أدوارهم ومسؤولياتهم؛ وبالتالي 
متكينهم من أداء تلك املسؤوليات على نحو فعال.

حتديد وإدارة املخاطر املؤسسية وذلك بهدف تسيير أعمال الشركة بسالسة وحماية مصالح مساهميها.. 	
إنشاء وتنفيذ وحتديث نظام إدارة استمرارية األعمال، مبا يف ذلك إصدار اإلجراءات ووضع األهداف والغايات لتحقيق . 	

التطور املستمر يف نظام إدارة استمرارية األعمال )BCMS( ومراجعة هذا النظام بصورة دورية.
يتم مراجعة . 	 به إلى مجلس اإلدارة، على أن  مراقبة ومراجعة نظام استمرارية األعمال وتقدمي تقارير األداء اخلاصة 

سياسة إدارة استمرارية األعمال وأداء الشركة يف هذا اخلصوص بشكل دوري وذلك بهدف حتسني العمليات املرتبطة 
بهذه السياسة واالستجابة ألي تغييرات تطرأ على البيئة الداخلية أو اخلارجية للشركة.
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