




 
 

Media Release – 11 March 2021 
Manama (ALBH) 

 

Alba holds its Annual General Meeting for 2021 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba), the world’s largest aluminium smelter ex-China, held its Annual General 
Meeting (AGM) on Thursday 11 March 2021 – its first AGM meeting through virtual platforms. 
 
During the AGM, the minutes of the previous Annual General Meeting which was held on 08 March 2020 
were discussed and approved. The Report of the Board of Directors for the year-ended 31 December 2020 
was approved while the External Auditors’ Report for the Financial Statements for the year-ended 31 
December 2020 was reviewed during this meeting. 
 
Approval was given to the non-distribution of cash dividends to the shareholders and transfer BD9,755 
Thousand - the Net Profit for the year-ended 31 December 2020, to the Retained Earnings. 
Approvals were also given to the recommendation of the Board of Directors’ total remuneration of 
BD210,000 for the year-ended 31 December 2020 and subject to the approval of the Ministry of Industry, 
Commerce and Tourism.  
 
The 2020 Corporate Governance Report was tabled before the shareholders and KPMG was re-appointed 
as the Company’s External Auditors for 2021. 
 
In addition, Alba’s shareholders approved the transactions carried-out during the financial year-ended 31 
December 2020 with any of the related parties as described in note # 27 of the financial statements in line 
with Article 189 of the Commercial Companies Law as well as absolved the Board of Directors from their 
actions/activities for the year-ended 31 December 2020. 
 
Approval was given to SICO B.S.C. (c) to provide Market-Making services by utilising at any given time a 
maximum of 3% of Alba’s issued share capital for 3 years period and subject to the approval of the Central 
Bank of Bahrain.  
 
 
 
 
 



 
 
Commenting on this occasion, the Chairman of Alba's Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij 
Al Khalifa said: 
“COVID-19 pandemic tested us in every way without exception and the challenges we went through in 
2020 have unlocked Alba’s potential and true strength. We learnt a lot and we established many firsts – 
all thanks to the agility of our people.   
As we progress in 2021, we set our objectives for Alba to be at the forefront of the Aluminium industry all 
the while drive long-term growth for our shareholders.” 
 

ENDS 
Photo Caption  
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Chairman’s speech (attached) 
 

About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
Alba is the world’s largest aluminium smelter ex-China with a production of more than 1.548 million metric tonnes 
per annum (mtpa) (2020). With a dual listing on Bahrain Bourse and London Stock Exchange, the Company’s 
shareholders are Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (c) (69.38%), SABIC Industrial Investment Company 
(SIIC) (20.62%) and General Public (10%).  
 
In addition to molten metal, our diverse Value-Added Product (VAP) portfolio includes Foundry grade re-melt products 
(T-Ingots, Standard Ingots and Properzi Bars), Rolling Ingots (Slabs), Extrusion Ingots (Billets) and Unalloyed P1020 
re-melt products. Around 79% of our products - from customised alloys to a variety of surface finishes -- are exported 
to more than 150 global customers through our sales offices in Europe, Asia, Singapore, and subsidiary office in the 
U.S.  
 
Alba Campus comprises six Reduction Lines, three Power Stations, four Casthouses, four Carbon Plants along with 
other ancillary facilities. In addition to primary aluminium production, we also produce 530,000 mtpa of high-quality 
calcined petroleum coke at our own dedicated Coke Calcining Plant. Alba also yields 9.5 million cubic metres of 
potable water per annum from its dedicated seawater desalination plant. 
 
Alba has carved an enviable reputation in Safety, Environment and Health, Sustainability and Quality Management. 
It is one of the few smelters in the world to have achieved Zero Lost Time Injuries (LTI) in 2019. Alba was recognized 
during 2020 with five categories of National Safety Council (NSC) awards - USA, International Safety Award with 
Merit from British Safety Council (BSC) – UK, and Gold Medal Health and Safety Award from the Royal Society for 
the Prevention of Accidents (RoSPA) – UK. In addition, Alba closed 2020 with achieving 6 million safe-working hours 
without LTI.  
 

Alba brings value to its customers with the many globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 45001, 
ISO 14001 and ISO 27001. Moreover, the Company attained the significant Automotive Quality Management System 
- IATF 16949 in 2018 and, Bronze Medal by EcoVadis and Aluminium Stewardship Initiative (ASI) Performance 
Certification in 2020. 

Alba is committed to fostering greater sustainability across all our operations. In line with its CSR initiatives, Alba set-
up the Region’s first-of-its-kind Spent Pot Lining (SPL) Treatment Plant in cooperation with Bahrain’s Supreme 
Council for Environment in 2019 to create a sustainable solution for the treatment of SPL with zero-waste. In 2020, 



 
 
Alba inaugurated its Fish Farm Project in collaboration with the Bahrain National Guard Consumer Association, thus 
boosting the Kingdom’s aquaculture and enriching the biodiversity around Alba’s operations. 

Starting out in 1971 as a 120,000 mtpa smelter, Alba has continually delivered value to its customers, shareholders, 
and stakeholders. As we mark the Golden Jubilee of operations in 2021, we aspire to be more productive, innovative, 
and sustainable. 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’s External Grievance Mechanism is in line with Performance Standards of the International Finance Corporation 
(IFC), a World Bank affiliated lending organisation. 

Alba Response to COVID-19 Pandemic  

2020 was a year like no other and as one of Bahrain’s leading industrial companies, Alba’s response strategy to 
COVID-19 was initiated since January 2020 and was based on the guidelines of Bahrain National Taskforce for 
Combating Coronavirus (COVID-19).  

Alba’s Executive team adapted an interactive approach from creating personal video messages, visiting shop-floor 
areas and engaging in virtual daily briefings with its Healthcare Centre team. Alba Management announced work-
from-home and reduced working-hours where applicable especially for the female staff, and actioned plant-wide 
temperature checks for all shifts; social distancing protocols in offices, shop-floor areas and transport vehicles; 
frequent sanitization of all operational and non-operational areas; distribution of protective kits; installation of hand 
sanitizer dispensers across the Company and posted multilingual posters in various areas. 

Despite COVID-19 outbreak, Alba continued to maintain stable operations thanks to its Business Continuity Plan and 
Emergency Preparedness Plan and sent-out few Letters of Assurance on Safe operations at Alba to all its 
stakeholders (customers, suppliers, and regulators) during 2020.  

Alba, the Safety of our people – employees and contractors’ workers – always comes First. Whilst we continue to 
follow COVID-19 measures at all times, we remain focused on Safety, Efficient Operations and Lean Cost Structure.  

 
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 
 

 

http://www.albasmelter.com/
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
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 2021 مارس 11 – خبر صحفي للنشر
 )ALBHالمنامة (

 
 

 2021لعام  السنویةالبا تعقد اجتماع الجمعیة العامة العادیة 

 2021مارس  11عقدت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، یوم الخمیس الموافق 

 عبر المنصة االفتراضیة.للجمعیة یعقد   وھو أول اجتماع   -السنوياجتماع الجمعیة العامة العادیة 

 8الذي عقد بتاریخ  السابق السنويمحضر اجتماع الجمعیة العامة العادیة  تمت مناقشة ،السنوي وخالل اجتماع الجمعیة العامة العادیة
، في حین تم مراجعة 2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في وتم كذلك الموافقة على تقریر مجلس اإلدارة  وتمت الموافقة علیھ. 2020مارس 

 .2020دیسمبر  31تقریر المدققین الخارجیین للبیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

صافي الربح للسنة المنتھیة في  -ألف دینار بحریني  9,755وتحویل للمساھمین أرباح نقدیة  حصص توزیععدم الموافقة على  تتمو

 .المستبقاةإلى األرباح  2020دیسمبر  31

دینار بحریني عن السنة المنتھیة  210,000ا الموافقة على مقترح المكافأة اإلجمالیة ألعضاء مجلس اإلدارة بقیمة وتم خالل االجتماع أیضً 

 ، والخاضع لموافقة وزارة الصناعة والتجارة والسیاحة.2020دیسمبر  31في 

) كمدققین خارجیین للشركة لعام KPMG( إعادة تعیین كي بي إم جيتمت و 2020تقریر حوكمة الشركات لعام  واَطلع المساھمون على

2021. 

مع أي من األطراف  2020دیسمبر  31خالل السنة المالیة المنتھیة في  جرتعلى المعامالت التي  المساھمونباإلضافة إلى ذلك، وافق 

إبراء ذمة ومن قانون الشركات التجاریة  189من البیانات المالیة بما یتماشى مع المادة  27 ذات الصلة كما ھو موضح في اإلیضاح رقم

 .2020دیسمبر  31للسنة المنتھیة في تھم وأنشط ھممن أي مسؤولیة فیما یتعلق بأعمالأعضاء مجلس اإلدارة السادة 

% من رأس مال األسھم الصادر 3باستخدام ما ال یزید عن  وتم الموافقة على تعیین سیكو ش.م.ب. (مقفلة) لتقدیم خدمات صناعة السوق

 لشركة البا في أي وقت یتم تحدیده، األمر الخاضع لموافقة مصرف البحرین المركزي.

 وبھذه المناسبة، صرح رئیس مجلس إدارة شركة البا الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة قائالً:

أطلقت إمكانات  2020والتحدیات التي مررنا بھا في عام  ،دون استثناء على جمیع األصعدة اختباًرا لنا 19-كوفید جائحة شكلتلقد "

 موظفینا مرونة في ذلك إلى فضلال ویعود وأقدمنا على العدید من المبادرات للمرة األولىألبا وقوتھا الحقیقیة. لقد تعلمنا الكثیر 

 وقدرتھم على التكیف.

 ".لمساھمینا األمدالنمو طویل  ةعجل في طلیعة صناعة األلمنیوم مع دفع البا، حددنا أھدافنا ألن تكون 2021في عام  مضینامع و

 انتھى
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 تعلیق الصور
 صورة لالجتماع الذي عقد عبر المنصة االفتراضیة

 
 مرفق

 دارة شركة الباإكلمة سعادة رئیس مجلس 

 

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

 ]ALBH[الرمز: 

). وھي مدرجة 2020ملیون طن متري سنویًا ( 1.548تُعد شركة البا أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، حیث یبلغ إنتاجھا أكثر من 
(مقفلة) في كل من بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة ش.م.ب. 

 .(%10) %)، والجمھور العام20.62%)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة (69.38(

، السبائك T سبائك حرف) إلى جانب األلمنیوم السائل، تنتج الشركة العدید من منتجات القیمة المضافة كسبائك المزیج األساسي إلعادة الصھر
تتفاوت منتجات  .P1020 بان السحب، ومنتجات األلمنیوم غیر الممزوج إلعادة الصھرمن فئة، وقوالب الدرفلة، وقض(المعیاریة، سبائك بروبرزي

عمیالً حول العالم من خالل  150% ألكثر من 79الشركة في أنوعھا من حیث المزیج الداخل في تصنیعھا وأسطحھا النھائیة، حیث یتم تصدیر 
 .فورة والشركة التابعة لھا في الوالیات المتحدة األمریكیةمكاتب المبیعات التابعة للشركة في أوروبا وآسیا وسنغا

یضم موقع البا ستة خطوط للصھر، وثالث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، باإلضافة إلى المرافق الصناعیة األخرى. 
الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكلیس التابع لھا.  طن متري سنویًا من فحم 530,000وإلى جانب إنتاجھا من األلمنیوم األولي، تنتج البا 

 .ملیون متر مكعب سنویًا من میاه الشرب من خالل محطة تحلیة میاه البحر الخاصة بھا 9.5كما تنتج الشركة 

أللمنیوم القلیلة حول العالم التي لم حققت البا سمعة متمیزة في مجاالت السالمة والبیئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة. وتعتبر البا من مصاھر ا
 خمس جوائز مختلفة من مجلس السالمة الوطني 2020. كما حصدت الشركة خالل عام 2019تشھد وقوع أي إصابات مضیعة للوقت في عام 

(NSC) –الوالیات المتحدة، وجائزة السالمة الدولیة مع االستحقاق من مجلس السالمة البریطاني (BSC) – متحدة، وجائزة المیدالیة الذھبیة المملكة ال
مالیین ساعة  6بتحقیق أكثر من  2020المملكة المتحدة. واختتمت الشركة العام  –للصحة والسالمة من الجمعیة الملكیة لمكافحة الحوادث (روسبا) 

 .عمل آمنة دون أي إصابة مضیعة للوقت

، وآیزو 14001، وآیزو 45001، وآیزو 9001ھادات المعترف بھا عالمیًا مثل اآلیزو تحرص البا على تحقیق القیمة لعمالئھا من خالل العدید من الش
، باإلضافة إلى المیدالیة البرونزیة من منظمة 2018في عام  IATF 16949 . كما حصلت البا على شھادة نظام إدارة الجودة لصناعة السیارات27001

 .2020ستدامة األلمنیوم في عام التصنیف والتقییم الدولیة إیكوفادیس وشھادة مبادرة ا

في إنشاء أول مصنع  2019تلتزم البا بتعزیز االستدامة في جمیع عملیاتھا التشغیلیة. وفي إطار مبادرات المسؤولیة االجتماعیة، شرعت البا في عام 
أجل إیجاد حلول مستدامة لمعالجة ھذه المادة  من نوعھ لمعالجة بقایا بطانة خالیا الصھر في المنطقة وذلك بالتعاون مع المجلس األعلى للبیئة من

، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعیة االستھالكیة للحرس الوطني، ویھدف لتعزیز 2020دون أي مخلفات. وفي عام 
 .الثروة البحریة في المملكة وإثراء التنوع الحیوي بالقرب من مواقع الشركة

طن متري سنویًا. وتواصل البا حرصھا على تحقیق الفائدة  120,000كمصھر ال تتجاوز طاقتھ اإلنتاجیة  1971ھا التشغیلیة في عام بدأت البا عملیات
، فإننا نتطلع 2021والقیمة لعمالئھا ومساھمیھا وجمیع األطراف المعنیة بھا. ومع احتفال الشركة بالیوبیل الذھبي لبدء عملیاتھا التشغیلیة في العام 

  .لتعزیز اإلنتاجیة وتقدیم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملیاتنا التشغیلیة

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

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.albasmelter.com/
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 آلیة التظلم الخارجي

وھو خط إبالغ سري متعدد اللغات  – خط البا للنزاھة32Tرابط  الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا علىیمكن إرسال التظلمات 
 و اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً.ویدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أ

 .مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة وتأتي آلیة التظلم الخارجي في شركة البا 

 

 19-استجابة البا لجائحة كوفید

الشركات الصناعیة الرائدة في البحرین، جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ استثنائیًا وباعتبارھا إحدى  2020كان العام 
 .)19-مع بدء انتشار الجائحة بما یتماشى وإرشادات الفریق الوطني للتصدي لفیروس كورونا (كوفید 2020ینایر 

الرسائل الشخصیة الموجھة من خالل مقاطع الفیدیو، زیارة مواقع العملیات عمل فریق اإلدارة التنفیذیة في البا على تبني النھج التفاعلي بإعداد 
إدارة التشغیلیة، وعقد االجتماعات االفتراضیة الیومیة مع فریق مركز البا للرعایة الصحیة حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت 

ات العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات الشركة لموظفیھا العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساع
ات الحرارة للموظفین في جمیع أنحاء المصھر وخالل جمیع المناوبات، إلى جانب تطبیق إجراءات التباعد االجتماعي في المكاتب ومواقع العملی

لمواقع التشغیلیة وغیر التشغیلیة، باإلضافة إلى توزیع أدوات الوقایة على التشغیلیة ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقیم المستمر لجمیع ا
 .الموظفین وتثبیت المعقمات والملصقات التوعویة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة

ة استمراریة األعمال وخطة ، استمرت الشركة في الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة بفضل التزامھا بخط19-وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفید
ت الجاھزیة للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العملیات اآلمنة في البا لجمیع األطراف المعنیة بالشركة (من عمالء وموردین وجھا

  .2020تنظیمیة) خالل عام 

. وفیما نحن مستمرون في اتخاذ جمیع اإلجراءات الالزمة تأتي سالمة العاملین في البا، من موظفین وعمال المقاولین، على رأس قائمة أولویاتھا
 ، فإننا ال زلنا ملتزمین بالسالمة والكفاءة التشغیلیة وھیكلة التكلفة المبسطة.19-للوقایة من جائحة كوفید

 :بـ االتصال یرجى التفاصیل، من لمزید

 لین ھاللیإ
 الشركة والتأمین وسكرتاریة عالقات المستثمرینل إداريمدیر 

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

https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
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In the Name of Allah, the Beneficent, the Merciful, 

 

Dear esteemed shareholders,  

Representatives of the Ministry of Industry, Commerce, and Tourism,  

Representatives of Central Bank of Bahrain, Bahrain Bourse, and KPMG,  

Alba’s Board of Directors and Executive Management,  

 

Good afternoon and thank you for joining us today for Alba’s 11th Annual General Meeting 

(AGM) through electronic communication means.  

 

Before we go through our Annual General Meeting’s agenda, I take this opportunity to reflect 

on the past year’s results.  

 

I will start with the hot issue of the hour ‘COVID-19’. An unexpected global crisis, this 

Pandemic has resulted in economic and social distress across the world like never before. In 

this regard, I wish everyone good health and wellbeing. 

 

Alba, thanks to each one of its employees and contractors, has emerged stronger than before. 

We successfully enforced the directives and recommendations of the Government to prevent 

the spread of COVID-19 and activated our Business Continuity Management and Emergency 

Response Plans to safeguard our people and our operations as early as February 2020. Our 

emphasis on Safety and the One-team spirit led Alba to close 2020 strong on many fronts -- 

the highest production record ever achieved in 5 decades of commercial operations of more 

than 1.548 million metric tonnes per annum; attaining the prestigious Aluminium 

Stewardship Initiative and Ecovadis certifications which will help us penetrate new markets 

and new product segments; sound progress of our sustainable-led initiatives such as the 

Spent Pot Line Treatment Plant and Fish Farm; and ranking first for the second year in a row 

on Environmental, Social and Governance (ESG) amongst companies in Bahrain by ESG Invest. 

 

We are also pleased to have signed the MoU with Hangzhou Jinjiang Group Co. Ltd (HJJ), in 

China to explore future upstream opportunities that will help us consolidate our status as one 

of the world’s leading aluminium producers. 
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In addition, we are pleased that 2020 has seen the roll-out of Al Jisr Programme, a people-

focused training and development initiative, to build supervisory skills for our national 

workforce.  

 

On the financial front, we have cruised 2020 despite the many challenges. Our resilient 

operations coupled with our agility yielded a very healthy Profit in 2020 soaring to BD9.7 

million (corresponding to US$25.9 million), up by 81% Year-over-Year.  We are also pleased 

to have recorded the highest-ever Profit in our history in the last quarter of 2020 with BD32 

million (equivalent to US$85.1 million).  

 

50 years of commercial operations has given us the experience and backing to boldly enter a 

new era where we will achieve higher goals. We are asserting our confidence as a global 

aluminium player and will continue to focus on our overarching objectives – including Safety 

First, Employees’ Development and Training, Lean-Cost Culture and Giving back to the 

Community – all of which are aligned with the Kingdom’s Economic Vision 2030.  

 

I express my sincere thanks and gratefulness to the Kingdom’s wise Leadership that has 

graciously extended support to Alba in the last 50 years.  

 

I give my deepest condolences on the loss of our visionary leader, HRH the late Prime 

Minister, May God Rest His Soul in Peace. He will always be remembered with love and 

respect as the person who started the first aluminium smelter in the Middle East, thus 

realising the vision of diversifying the economy and bringing prosperity to the Kingdom. We 

have great confidence in His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince 

Salman bin Hamad Al Khalifa, through the tremendous support that he has been extending to 

Alba, and HRH’s insightful and visionary leadership for the industries in Bahrain.   

 

I thank my distinguished fellow Board Directors for their strategic support and guidance and 

Alba’s Executive Management for their valuable contribution. I extend special thanks to Alba’s 

Chief Executive Officer Ali Al Baqali for holding the fort in 2020 despite the difficult 
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circumstances in the aluminium industry. I would also like to thank Bahrain Mumtalakat 

Holding Company and SABIC Industrial Investments for their valuable and constant support. 

 

I thank our employees who have been our backbone and strength throughout the last year. 

A special thanks to Alba Healthcare team for being our front liners and working 24/7 to ensure 

that our operations are running safely all the while maintaining the Safety of our workforce.  
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With a quorum of 90.2%, we will go through the Agenda of the Annual General Meeting as 

published in the local newspapers on 17 February 2021  

1. Review and approve the Minutes of the Previous Ordinary General Meeting held on 08 
March 2020 (for reference, the minutes of the previous AGM are included on page 4 in 
AGM Pack).  

 
2. Discuss and approve the Report of the Board of Directors for the Company’s 

business/activities for the year ended 31 December 2020 (for reference, the Report of the 
Board of Directors was included in the Full-Year 2020 Audited Consolidated Financial 
Statements and on page 8 in AGM Pack).  

 
3. Listen to the External Auditors’ Report for the Financial Statements for the year ended 31 

December 2020 (Dear Mahesh, you may please go ahead with the External Auditor’s 
report).  

 
4. Discuss and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2020 (for 

reference, the Financial Statements were posted on Alba and Bahrain Bourse website on 
10 February 2021 and are included on page 18 in AGM Pack).  

 
5. The approval of the Board’s recommendation to allocate the Net Profit for the year ended 

31 December 2020 as follows: 
  

a. No distribution of cash dividends to Shareholders. 
b. Transfer of BD9,755,000 to the Retained Earnings. 

 
6. Approve the recommendation of the Board of Directors’ total remuneration of BD 

210,000 for the year ended 31 December 2020 and subject to the approval of the Ministry 
of Industry, Commerce and Tourism (for the reference of our shareholders, we have 
received the Non-Objection Letter from MOICT).  
 

7. Discuss the Corporate Governance Report for 2020 and comply with the requirements of 
the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry, Commerce and Tourism in 
accordance with the sample prepared by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism 
– Annex No. 5 of the Corporate Governance Code (for reference, the Corporate 
Governance Report is included on page 148 in AGM Pack).  

 
8. Notify and approve the transactions carried-out during the financial year ended 31 

December 2020 with any of the related parties as described in note # 27 of the financial 
statements in line with Article 189 of the Commercial Companies Law (If any) (for 
reference, more info is included on page 191 in AGM Pack).  

 
9. Absolve the Board of Directors from their actions/activities for the year ended 31 

December 2020.  
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10. Appointment or Re-appointment of the External Auditors for the fiscal year 2021 and 
authorize the Board of Directors to specify their remuneration. 
 

11. Re-appoint SICO B.S.C. © to provide Market-Making services to Aluminium Bahrain B.S.C. 
(Alba) by utilizing at any given time a maximum of 3% of Alba’s issued share capital and 
subject to the approval of Central Bank of Bahrain. 

 
12. Any concerns that may arise in accordance with Article 207 of the Companies’ Commercial 

Law. 



 

 

 

 

 سعادة كلمة 

 الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 

كة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا(   رئيس مجلس إدارة شر

 اجتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر المنعقد خالل 

 2021مارس  11يوم الخميس الموافق 

 

  



  بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 المساهمون الكرام، 

 ممثلو وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، 

ي و  مرصف البحرين المركزي وبورصة البحرينممثلو  ي إم ج  كة كي ب 
مي    شر

  ،المحتر

كة مجلس عضاء السيدات والسادة أ  ،والسادة أعضاء اإلدارة التنفيذية (البا)إدارة شر

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

ي 
ي أن أرحب بكم اليوم ف 

كة البا  جتماع الجمعية العامة العادية الحادي عشر إيسعدب  تصال اإل عت  وسائل  لشر

ي 
وب   . اإللكتر

هذه الفرصة  معكم أغتنم فإنه يطيب لي أن جتماع الجمعية العامة العادية لهذا اليوم،إمناقشة جدول أعمال قبل و 

  . السنة الماضية نتائجأهم ستعرض ل 

ي البداية
أزمة عالمية   تعتت  "، فال شك أن هذه الجائحة  19-"كوفيد  و هو جائحة  عن موضوع الساعة  أود أن أتحدث  ف 

ي جميع أنحاء العالم 
لذا، فإننا بشكل غت  مسبوق. و غت  متوقعة أدت إل فرض ضغوطات اقتصادية واجتماعية ف 

  . نسأل هللا أن يمد الجميع بموفور الصحة والعافية

كة البا، فقد و  ي ذلكو أكتر و هلل الحمد  من ذي قبل تمكنت من العودة إل مستواها بالنسبة لشر
يعود  ، والفضل ف 

 الرشيدة قد تمكنا من تطبيق توجيهات وإرشادات حكومة مملكة البحرينو  ،والعاملي   فيها  لجميع الموظفي   

وس كورونا )كوفيد (، وقمنا بتفعيل خطط إدارة استمرارية العمال واالستجابة للطوارئ منذ 19-لمكافحة انتشار فت 

اير  كة.   2020فت  نا المستمر عىل السالمة والعمل بروح بهدف حماية الفراد والعمليات التشغيلية بالشر كما أن تركت  

ي 
 
ي  ،عىل مختلف الصعدة 2020ختام العام الفريق الواحد مكننا من تحقيق الداء القوي ف

 
فقد حققنا أعىل إنتاج ف



كة والممتد عىل مدى خمسة عقود  ي، وحصلنا   1,548,000إذ تجاوز اإلنتاج    ،تاري    خ العمليات التشغيلية للشر طن متر

كة دخول أسواق   ي مبادرة استدامة اللمنيوم وإيكوفاديس المرموقتي   اللتي   سيسهالن عىل الشر
 وقطاعات عىل شهادبر

ي مبادرات المشاري    ع المستدامة مثل مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهر جديدة،  منتجات
وأحرزنا التقدم ف 

كات البحرين للسنة الثانية  ي الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة بي   شر
ومزرعة السماك، كما حققنا المركز الول ف 

كة   . ESG Investعىل التوالي من قبل شر

 

كات هانغزو جينجيانغ المحدودة الصينية من   (HJJ)ونحن كذلك سعداء بتوقيعنا مذكرة التفاهم مع مجموعة شر

ي ستساعدنا عىل تعزيز مكانتنا كإحدى  توريد المواد الخامل المستقبليةفرص الأجل بحث ودراسة 
كات إنتاج والتر شر

 اللمنيوم الرائدة حول العالم. 

 

نامج من ا تمكن نا باإلضافة إل ذلك، فإنه من دواعي شورنا أن   بناء إحدى مبادرات يعتت  منو الذي  الجش  العمل بت 

كة من خالل المهارات ي الشر
افية ف   التدريب والتطوير لدى القوى العاملة الوطنية.  اإلشر

 

، فقد استطعنا  ي أما عىل صعيد الداء المالي
 المض 

 
إذ ، رغم مواجهة العديد من التحديات العام المنرصمخالل  قدما

امرونة العمليات التشغيلية إل جانب شعة تجاوبنا مع الظروف  حققت
ً
ي  9.7بلغ  ربًحا جيد

ي  مليون دينار بحريت 
 
ف

(،  25.9)ما يعادل  2020عام   زيادة سنوية بنسبة مسمليون دوالر أمريكي
ً
%. ونحن سعداء كذلك بتسجيل 81جال

كة خالل الرب  ع الرابع ي تاري    خ الشر
 
ي ) 32من خالل تحقيق وذلك   ،2020 عام من أعىل رب  ح ف

ما مليون دينار بحريت 

(.  85.1يعادل   مليون دوالر أمريكي

ةلقد سا كة همت الخت  ي إكتسبها موظفو الشر
كة و التر ي الشر

ي منحنا  المتوفرة ف 
عىل مدى الخمسي   سنة الماضية ف 

ا 
ً
كإحدى أبرز  فنحن إذ نؤكد مكانتنا، أكت  وطموحات أعىل الثقة بدخول مرحلة جديدة نحقق من خاللها أهداف



كت   عىل تحقيق أ
كات إنتاج اللمنيوم عىل مستوى العالم، فإننا سنواصل التر ي نصبو إليها شر

 و منها  - هم أهدافنا التر

 
ً
ي  المجتمعيةخفض التكاليف، باإلضافة إل المساهمة و نهج سياسة  تدريب وتطوير الموظفي    و  السالمة أوال

والتر

 . 2030تتماشر جميعها والرؤية االقتصادية لمملكة البحرين 

 

ي هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر واإل 
مملكة البحرين الرشيدة لدعمها ومساندتها المستمرين متنان لقيادة وأود ف 

كة خالل الخمسي   سنة الماضية   . للشر

 

كما أتقدم بأصدق التعازي لرحيل فقيد الوطن الغالي المغفور له بإذن هللا تعال صاحب السمو الملكي المت  خليفة 

ي قلوبن
ي بن سلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، والذي ستبقر ذكراه العطرة ف 

ا ورجل دولة كان له الفضل ف 
ً
ا لألبد والد

ي لتحقيق 
ق الوسط وتحقيق الرؤية المستقبلية بتنوي    ع مصادر الدخل الوطت  ي الشر

تأسيس أول مصهر لأللمنيوم ف 

ي صاحب السمو الملكي ولي العه،  الرفعة واالزدهار لمملكتنا الغالية
ة ف  د رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ولنا ثقة كبت 

كة، و نظرته المستقبلية    فيما قدمهو رعاه   ي مملكة البحرين. و يقدمه من دعم لهذه لشر
 الثاقبة لمختلف الصناعات ف 

 

ا 
ً
ي ل بجزيل الشكر وأتقدم أيض

ي وإرشاداتهم السديدة، و  زمالب  اتيج  إلدارة لأعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم االستر

ي تحقيق  
 
كة البا إلسهاماتهم القيمة ف كةالتنفيذية بشر كة، لوأتقدم بالشكر الخاص للرئيس التنفيذي    ،النجاح للشر لشر

، ل كة،  المنوطة بهؤلياته  قيامه بمسالسيد عىلي البقالي ي شهدتها صناعة  تجاه الشر
. اللمنيوم  رغم الظروف الصعبة التر

كة سابك لالستثمارات الصناعية   كة ممتلكات البحرين القابضة وشر  المتواصل والالمحدود.   ا لدعمهموأشكر كذلك شر

 

ي  
ام    كفاءةفريق العمل الذي يتحىل بال  أن أشكر كذلكو يشب  ي و  هو  وااللتر 

 ،العمود الفقري لعملياتنا طوال العام الماض 

ي والشكر موصول لفريق العمل بمركز البا للرعاية الصحية نظت  دورهم المحوري وتواجدهم  
كة   ف  الصفوف الول للشر



دار الساعة لضمان ست  العمليات التشغيلية عىل أكمل وجه وبشكل آمن، مع الحفاظ عىل سالمة والعمل عىل م

كة.   القوى العاملة بالشر

 

  االجتماع. ن أن نبدأ بجدول أعمال اآلإسمحوا لي  و  

  



ي 
نبدأ بمناقشة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية  ،%90.2المطلوب بنسبة مع اكتمال النصاب القانوب 

ي الصحف المحلية الصادرة بتاري    خ 
اير  17كما هو مذكور ف   . 2021فت 

)يمكن  والمصادقة عليه 2020مارس  08قراءة محرص  اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاري    خ  .1

ي صفحة 
 . من المغلف الخاص باالجتماع( 4الرجوع لمحرص  اجتماع الجمعية العامة العادية السابق ف 

ي  .2
كة للسنة المالية المنتهية ف  والمصادقة  2020ديسمت   31مناقشة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشر

ي   2020المدققة للسنة الكاملة  )يمكن الرجوع لتقرير مجلس اإلدارة ضمن البيانات المالية الموحدة و   عليه
ف 

 . من المغلف الخاص باالجتماع( 8صفحة 

ي  .3
ي الحسابات الخارجيي   عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية ف 

ديسمت   31االستماع إل تقرير مدققر

ي Mahesh)السيد  2020
( الحسابات ، يرج  التفضل بتقديم تقرير مدققر  . الخارجيي  

ي مناقشة البيانات المالي .4
)يمكن الرجوع  والمصادقة عليها  2020ديسمت   31ة للسنة المالية المنتهية ف 

كة البا وبورصة البحرين بتاري    خ  ي لشر
وب  ي الموقع اإللكتر

ي تم اإلعالن عنها ف 
اير  10للبيانات المالية التر  فت 

ي صفحة  2021
 . من المغلف الخاص باالجتماع( 18والموجودة ف 

ي  اعتماد توصية مجلس اإلدارة بت .5
ي أرباح السنة المالية المنتهية ف 

عىل النحو   2020ديسمت     31خصيص صاف 

 :  التالي

.  .أ  عدم توزي    ع أرباح نقدية عىل المساهمي  

ي إل الرباح المستبقاة.  9,755,000تحويل مبلغ  .ب
 دينار بحريت 



ح بتوزي    ع مكافأة لعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي قدره   .6 ي  210,000الموافقة عىل مقتر
دينار بحريت 

ي 
)نود  ، وذلك بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة2020ديسمت   31للسنة المالية المنتهية ف 

 .لصناعة والتجارة والسياحة(التنويه لمساهمينا الكرام بأننا استملنا رسالة عدم الممانعة من وزارة ا

كة لسنة   .7 كة بمتطلبات مرصف البحرين المركزي ووزارة الصناعة   2020مناقشة تقرير حوكمة الشر ام الشر والتر 

 للنموذج المعد بمعرفة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة والتجارة والسياحة، 
 
بما يتوافق مع و وذلك وفقا

كات ( من مالحق ميثاق حوكمة5الملحق رقم ) ي صفحة  الشر
كات ف   148)يمكن الرجوع لتقرير حوكمة الشر

 .من المغلف الخاص باالجتماع(

ي جرت خالل السنة المالية المنتهية  .8
مع أٍي من  2020ديسمت   31التبليغ والموافقة عىل العمليات التر

ي اإليضاح رقم  
 مع  27الطراف ذات العالقة كما هو مبي   ف 

 
من قانون   189المادة    من البيانات المالية تماشيا

كات التجارية )إن وجدت( من  191يمكن الرجوع ال صفحة لمزيد من المعلومات عن هذه الفقرة، ) الشر

  .المغلف الخاص باالجتماع(

إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس اإلدارة عن كل ما يتعلق بترصفاتهم عن البيانات المالية للسنة المالية  .9

ي 
 . 2020ديسمت   31المنتهية ف 

ي الحسابات الخارجيي   للسنة المالية  .10
وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد  2021تعيي   أو إعادة تعيي   مدققر

 أتعابهم. 

كة ألمنيوم البحرين  ©الموافقة عىل إعادة تعيي   سيكو ش.م.ب.  .11 وذلك لتقديم خدمات صناعة السوق لشر

كة البا 3 منستفادة ش.م.ب. )البا( من خالل اال  ي أي وقت من  كحد أقض  ٪ من رأس المال المصدر لشر
ف 

 ، وذلك بعد موافقة مرصف البحرين المركزي. الوقات

 للمادة  .12
 
كات التجارية.  207ما يستجد من أعمال طبقا  من قانون الشر


