
As one of the world’s leading aluminium producers, Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) is committed 
to embrace global best practices and comply with international standards in order to enhance its 
operations, build organizational resilience, safeguard the interests of the Company’s stakeholders, 
and protect its reputation and value creating activities.

Therefore, Alba has established a business continuity management system, aligned with International 
Standard ISO 22301. In delivering this system, Alba will:
 

. 1 Implement its Business Continuity Management System (BCMS) to ensure the continuity of Alba’s main 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. In order to achieve this goal, the Company has established a framework that facilitates 
continuity of Alba’s critical processes and provide supporting resources to ensure Alba’s production prevails.

. 2 Commit to provide the support as well as the resources and technical means to identify potential threats to 
the company’s operations, and to improve these operations where applicable. This support will provide an 
organizational resilience with the capability for an effective response that safeguards the interests of its key 
stakeholders, reputation, image, revenue and value-creating activities.

. 3 Strengthen and encourage active participation of all workforce in the implementation of this policy and ensure 
that the workforce is trained and fully informed of their roles and responsibilities; thus enabling them to effectively 
discharge these responsibilities.

. 4 Establish, implement and maintain its BCMS, including issuing procedures, setting objectives and targets for 
achieving continual improvement in Business Continuity Management System (BCMS) and revising its system at 
regular intervals. 

. 5 Monitor and review business continuity performance and report the same to the Board. The performance and 
the policy will be reviewed with the aim of continual improvement and to respond to any changes in company’s 
internal or external context.

املمار�سات  اأف�سل  باتباع  )البا(  �ش.م.ب.  البحرين  اأملنيوم  �سركة  تلتزم  عامليًا،  الرائدة  الأملنيوم  اإنتاج  �سركات  اإحدى  ب�سفتها 
العاملية وتطبيق املعايري الدولية الكفيلة بتعزيز عملياتها الت�سغيلية وبناء نظام مرن لل�سركة وحماية م�سالح الأطراف املعنية 

فيها، ذلك اإىل جانب حماية �سمعة ومكانة ال�سركة واأن�سطتها ذات القيمة الهامة.
وحتقيقاً لهذا الهدف, قامت ال�سركة باإعتماد نظام اإدارة اإ�ستمرارية الأعمال ,  و املبني على النظام العاملي 

و من اأجل حتقيق ذلك �سوف حتر�ص ال�سركة على: 

تطبي��ق نظ��ام اإدارة ا�س��تمرارية الأعم��ال )BCMS( ل�سم��ان ع��دم توق��ف �س��ر العملي��ات الت�س��غيلية الرئي�س��ية يف حال��ة ح��دوث ح��الت . 	
طارئ��ة خارج��ة ع��ن اإرادة ال�س��ركة واملتمثل��ة باملخاط��ر ال�س��راتيجية والت�س��غيلية واملالي��ة املرتبط��ة جميعها باحتمالي��ة انقطاع الأعمال. 
و يف �س��بيل حتقي��ق ه��ذا اله��دف, قام��ت ال�س��ركة باإن�س��اء اإط��ار عم��ل ي�س��هل ا�س��تمرارية العملي��ات الت�س��غيلية الرئي�س��ية وتوف��ر امل��وارد 

الداعمة ل�سمان ت�سير العملية الإنتاجية.

اللت��زام بتق��دمي الدع��م وتوف��ر امل��وارد والو�س��ائط التقني��ة الالزم��ة للمحافظ��ة عل��ى �س��ر العملي��ات الت�س��غيلية الرئي�س��ية م��ع اإمكاني��ة . 	
تطويره��ا عن��د الل��زوم, وبذل��ك �س��يوفر ه��ذا الدع��م تنظيم��اً مرن��اً ق��ادراً عل��ى ال�س��تجابة الفعالة التي حتمي م�سالح امل�س��اهمني, و�س��معة 

ال�سركة ومكانتها, واإيراداتها, واأن�سطتها ذات القيمة الهامة.

ال�س��عي عل��ى ح��ث الق��وى العامل��ة عل��ى امل�س��اركة الفعال��ة يف تنفي��ذ ه��ذه ال�سيا�س��ة م��ن خ��الل توف��ر التدري��ب ال��الزم واإطالعه��م ب�س��كل . 	
كامل على اأدوارهم وم�سوؤولياتهم؛ وبالتايل متكينهم من اأداء تلك امل�سوؤوليات على نحو فعال وموؤثر.

اللت��زام باإن�س��اء وتنفي��ذ و�سيان��ة اأنظم��ة اإدارة ا�س��تمرارية الأعم��ال, مب��ا يف ذل��ك اإ�س��دار الإج��راءات وو�س��ع الأه��داف والغاي��ات لتحقي��ق . 	
التطور امل�ستمر يف نظام اإدارة ا�ستمرارية الأعمال )BCMS(  ومراجعة نظامها على فرات منتظمة.

العم��ل عل��ى مراقب��ة ومراجع��ة �سيا�س��ة ا�س��تمرارية الأعم��ال وتق��دمي التقاري��ر الالزم��ة بذل��ك اإىل جمل���ص الإدارة, عل��ى اأن يت��م مراجع��ة . 	
الأداء وال�سيا�سة بهدف التح�سني امل�ستمر وال�ستجابة لأي تغيرات يف البيئة الداخلية اأو اخلارجية لل�سركة.
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