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 2021 فبراير 10 – خبر صحفي للنشر

 

 2020المالية للربع الرابع والسنة الكاملة لعام البا تعلن نتائجها 

 2020 لعام لربع الرابع والسنة الكاملةل ةالمالي النتائج

بقيمة  ربح(، أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، عن ALBHأعلنت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( )الرمز: 

على  %132بنسبة  ارتفاًعا، مسجلة 2020الربع الرابع من العام خالل  مليون دوالر أمريكي( 85.1دينار بحرين )مليون  32

. 2019مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من العام  36.7مليون دينار بحريني ) 13.8بقيمة ربح أساس سنوي، وذلك مقابل 

أساسية ومخفضة للسهم الواحد بقيمة  عائدات، مقابل فلًسا 23بقيمة  واحدأساسية ومخفضة للسهم ال عائداتعن وأبلغت الشركة 

مليون دينار  32.9قيمته ما  2020للربع الرابع من العام  الشامل الدخلمجموع . وبلغ 2019فلًسا لنفس الفترة من العام  10

مليون دينار  13.8بقيمة  2019شامل خالل الربع الرابع من العام  دخلمقابل مجموع  مليون دوالر أمريكي( 87.7بحريني )

للربع الرابع من  إجمالي الربح. وبلغ على أساس سنوي %138بنسبة  ارتفاًعامسجالً  –مليون دوالر أمريكي(  36.7بحريني )

 119.1يون دينار بحريني )مل 44.8مقابل  مليون دوالر أمريكي( 159.9مليون دينار بحريني ) 60.1ما قيمته  2020العام 

 على أساس سنوي.  %34بنسبة  ارتفاًعامسجالً  – 2019مليون دوالر أمريكي( خالل الربع الرابع لعام 

مليون دوالر  25.9مليون دينار بحريني ) 9.7بقيمة  ربح، فقد أعلنت البا عن 2020نتائج السنة الكاملة لعام ب وفيما يتعلق

مليون  14.3مليون دينار بحريني ) 5.4على أساس سنوي، وذلك مقابل تحقيق ربح بقيمة  %81بة بنس مسجلة ارتفاًعا، أمريكي(

 ةأساسي ات، مقابل عائدفلًسا 7بقيمة  أساسية ومخفضة للسهم الواحد عائدات. وقد أعلنت البا عن 2019دوالر أمريكي( لعام 

مليون دينار  1.4ما قيمته  2020الكاملة لعام  الشامل للسنة الدخلمجموع . وبلغ 2019فلس لعام  4للسهم الواحد بقيمة  ةومخفض

 للنشر الفوري

 (ALBHالمنامة )

تقدم نتائجها المالية وفق القوانين المحاسبية المقررة بموجب المعايير ( ALBH)الرمز: شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 

 الموحدة(. يرجى من جميع المستثمرين والصحفيين االطالع على القوائم المالية IFRSالدولية إلعداد التقارير المالية )

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2020للسنة الكاملة  والمدققة

ورصة ا على موقع بلبيان الصحفي الرسمي لشركة البا والمجموعة الكاملة من البيانات المالية أيضً ا االطالع على كما يمكن

  .www.bahrainbourse.com البحرين

 :2020وفيما يلي ملخص النتائج المالية لشركة البا للربع الرابع والسنة الكاملة 

 :2020من العام  التسعة أشهرو الثالثلنتائج المالية لشركة البا للربع اوفي ما يلي ملخص 

 

 

 

 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.bahrainbourse.com/
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شامل بقيمة  دخلعلى أساس سنوي، وذلك مقارنة بمجموع  %73بنسبة  انخفاًضا ، مسجالً مليون دوالر أمريكي( 3.9بحريني )

مليون دينار  141قيمته ما  2020لعام  إجمالي الربح. وبلغ 2019مليون دوالر أمريكي( لعام  14.3مليون دينار بحريني ) 5.4

مسجالً  – 2019مليون دوالر أمريكي( لعام  239.9مليون دينار بحريني ) 90.2مقابل  مليون دوالر أمريكي( 375بحريني )

 على أساس سنوي.  %56بنسبة  ارتفاًعا

مليون دينار  278.8، فقد حققت البا ما قيمته 2020خالل الربع الرابع لعام  العقود المبرمة مع العمالءمن  إيراداتوفيما يخص 

مليون دوالر أمريكي( خالل الربع الرابع لعام  781مليون دينار بحريني ) 293.7مقابل  مليون دوالر أمريكي( 741.5بحريني )

العقود  من إيرادات، فقد بلغت 2020لعام على أساس سنوي. أما بالنسبة للسنة الكاملة  %5بنسبة  انخفاًضامسجلة  – 2019

على  %3بنسبة  ارتفاًعا، مسجلة مليون دوالر أمريكي( 2,822.9مليون دينار بحريني ) 1,061.4ما قيمته  المبرمة مع العمالء

 . 2019مليون دوالر أمريكي( لعام  2,737.8مليون دينار بحريني ) 1,029.4أساس سنوي، مقارنة بما قيمته 

مليون دوالر  2,871.1مليون دينار بحريني ) 1,079.5ما قيمته  2020ديسمبر  31حتى تاريخ  ع حقوق الملكيةمجمووبلغ 

مليون دوالر  2,868.5مليون دينار بحريني ) 1,078.6، وذلك مقابل على أساس سنوي %0.09بنسبة  ارتفاًعا، مسجالً أمريكي(

مليون  2,353.7ما قيمته  2020ديسمبر  31حتى تاريخ  الموجوداتمجموع . وبلغ 2019ديسمبر  31أمريكي( حتى تاريخ 

مليون دوالر أمريكي( حتى  6,404.8مليون دينار بحريني ) 2,408.2مقابل  مليون دوالر أمريكي( 6,259.8دينار بحريني )

 .%2بنسبة  انخفاًضامسجالً  – 2019ديسمبر  31تاريخ 

بانخفاض حجم المبيعات، إال أنه تم تعويضها من خالل ارتفاع األسعار  2020من العام  عالرابإيرادات الشركة خالل الربع  وقد تأثرت

 1,754مقابل  2020دوالر أمريكي/ طن خالل الربع الرابع  1,918على أساس سنوي ) %9بنسبة في بورصة لندن للمعادن ]ارتفاع 

ركة مدفوعة بارتفاع األسعار في بورصة لندن للمعادن إال ([، في حين جاءت أرباح الش2019دوالر أمريكي/ طن خالل الربع الرابع 

 أنها تأثرت جزئيًا بارتفاع قيمة اإلطفاء والرسوم المالية وخسائر تحويل العمالت األجنبية.

 : العرض والطلب2020خالل العام  أبرز أحداث الصناعة

 إجرءاتعلى جميع الدول في جميع أنحاء العالم، فيما شكلت  األجل( تحديات قصيرة إلى متوسطة 19-فرضت جائحة كورونا )كوفيد

إلى زيادة التركيز على  19-أدت االستجابة السياسية واالقتصادية لجائحة كوفيدوعوائق كبيرة أمام تعافي األسواق الرئيسية.  الحظر

 للبيئة )خضراء(.مراعية تصبح ألن  التحفيزية بالحزمحوكمة ودفع الجوانب ة واالجتماعية ويقضايا البيئال

  مليون  62.2إلى جانب التدابير الوقائية الالحقة إلى تراجع الطلب في السوق العالمي إلى  19-تفشي جائحة كوفيد تبعاتأدت

 على أساس سنوي. %4بانخفاض بلغ  -طن متري 

  ك التي سجلت انخفاًضا في االستهاليؤثر سلبًا على الطلب على األلمنيوم في األسواق الرئيسية، و 19-ال يزال تفشي كوفيد

على أساس سنوي في العالم باستثناء الصين،  %13على أساس سنوي في أمريكا الشمالية والشرق األوسط، و %14بنسبة 

 على أساس سنوي في أوروبا. %12و
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  فشي ت اإلنتاجية قبللطاقة ل هااستهالكبتحسن طفيف حيث استأنف اقتصادها نشاطه بما يوازي  2020أنهت الصين عام

 على أساس سنوي(. %4جائحة كورونا )زيادة الطلب بنسبة 

  التي ساعدت على تقليل والحكومية التحفيزية  الحزمبسبب  2009الصين: مستورد صاٍف لأللمنيوم للمرة األولى منذ عام

 فائض المعدن خارج الصين.

 على  %5ثابتة مع ارتفاع العرض في أمريكا الشمالية بنسبة  يستمر نشاط التصنيع في الواليات المتحدة األمريكية بوتيرة

 أساس سنوي.

  على أساس  %3بفضل تدشين مشروع خط الصهر السادس للتوسعة لشركة البا، ارتفع اإلنتاج في الشرق األوسط بنسبة

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. %2سنوي في ظل خفض اإلمدادات بنسبة 

  2.6ين )+الصاحتساب السوق العالمي مع في فائض وجود قيمة لصناعة األلمنيوم بفائض هيكلي: ترك سلسلة ال 2020عام 

 .دون احتسابها مليون طن متري( 3.4مليون طن متري( و)+

  ~ مليون طن متري في عام  1.4)مقابل ~  2020نهاية عام  معمليون طن متري  1.3بلغ مخزون بورصة لندن للمعادن

منخفًضا  – 2020في عام  الواحد دوالر أمريكي للطن 1,702 عند دل النقد لبورصة لندن للمعادنمع ، فيما تراوح(2019

 على أساس سنوي. %5 بنسبة

 19-كوفيد جائحة ظل فيفي البا  السالمةأبرز أحداث 

  نوفمبر  2التركيز القوي على مبدأ "السالمة أوالً ودائًما" مع إطالق حملة صوت السالمة على المنصة االفتراضية في

2020. 

  ماليين ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت على الرغم من تسجيل إصابة  6بتحقيق  2020اختتمت البا عام

 .2020أغسطس  3مضيعة للوقت بتاريخ 

 ( لضمان سالمة موظفينا.19-التعاون الجاد مع فريق البحرين الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 

 امتد لخارج شركة البا من خالل مبادرات مركزة ومتنوعة في المجتمع المحلي )التعقيم وتوزيع كمامات عي مالعطاء المجت

 .19-الوجه وما إلى ذلك( وذلك للحد من تداعيات جائحة كوفيد

 .)تمكين العمل عن بعد من المنزل لألقسام اإلدارية )رجاالً ونساًء 

 الحوالجوانب البيئية واالجتماعية ولتوالي كأفضل مؤسسة في احتلت البا المرتبة األولى للسنة الثانية على ا( كمةESG في )

 .ESG Investمملكة البحرين حسب 

 2020لعام التشغيلي في البا  ألداءاأبرز أحداث 

 وهو مبادرة جديدة للتدريب والتطوير تهدف  – 2020نوفمبر  1بتاريخ  التركيز على التنمية البشرية: طرح برنامج الجسر

 إلى بناء المهارات اإلشرافية لدى موظفي الشركة.

 ( وقعت البا مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات هانغزو جينجيانغHJJ المحدودة لبحث الفرص المستقبلية لتوريد المواد )

 الخام.
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  ارتفع اإلنتاج وطنًا متريًا،  1,540,983على أساس سنوي إلى  %14األداء التشغيلي القوي: ارتفع حجم المبيعات بنسبة

 .%44مبيعات منتجات القيمة المضافة عدل طن متري بينما بلغ م 1,548,500على أساس سنوي إلى  %13بنسبة 

 تعزيز وجود الشركة في قارة آسيا بإنشاء فرع في سنغافورة. 

 .استكمال مشروع تطوير المرفأ البحري بنجاح 

 ( مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهرSPL تجاوز التقدم :)2020ديسمبر  31في  %60لمشروع ما نسبته ل اإلجمالي. 

  مشروع خط الصهر السادس للتوسعة: من المشاريع الفائزة بجائزة أفضل مشروع صناعي في دول مجلس التعاون الخليجي

 .MEEDمجلة  ، وهي جائزة مرموقة تمنحها2020لعام 

 مليون دوالر أمريكي  45مليون دوالر أمريكي، بزيادة قدرها  145مشروع تايتن وفورات قدرها حققت المرحلة الرابعة ل

 مليون دوالر أمريكي. 100البالغ ومقارنة بالهدف الموضوع 

 

 2021عام لأولويات البا ل

 شركة )الموظفين وعمال المقاولين( في ظل لل األصول الجوهريةالتميز في السالمة والحفاظ على سالمة  لتحقيق التطور

 .19-جائحة كوفيد

  19-خذ لقاح كوفيدألأن تصبح البا مثاالً يحتذى به في دعم مبادرة الحكومة. 

 2022عام مليون دوالر أمريكي بحلول  100 وفورات بقيمة إطالق مبادرة "الحصالة" بهدف تحقيق. 

  البحث عن فرص االستثمار لتأمين ثلث متطلبات المواد الخام )األلومينا( ومواصلة المباحثات مع مجموعة شركات هانغزو

 ( المحدودة.HJJجينجيانغ )

 ( االستفادة من حصول الشركة على شهادتي مبادرة استدامة األلمنيومASI وإيكوفاديس في الدخول إلى أسواق وقطاعات )

 جديدة.

 ( تسليم مصنع معالجة بقايا بطانة خاليا الصهرSPL.حسب الجدول الزمني للمشروع ) 

 .التركيز على المبادرات الخضراء والمستدامة 

 الرؤية: أن تصبح المنتج األول لأللمنيوم لألجيال القادمة؛ المهمة: أن 2021م إطالق رؤية ومهمة وقيم الشركة الجديدة لعا( :

مسؤولة لخلق القيمة الحقيقية لجميع األطراف المعنية والمجتمع من حولها؛ القيم: بيئة عمل آمنة تسعى كشركة مواطنة 

 وخضراء، والعمل كفريق واحد، وااللتزام بأخالقيات العمل، والسعي نحو التميز، والمرونة في العمليات(.

 ً ارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة صرح رئيس مجلس إد، 2020 للسنة الكاملةعلى األداء المالي للشركة  وتعليقا

 قائالً: 

عاًما استثنائيًا عن بقية األعوام، ولكن رغم تراجع ظروف وأوضاع السوق إال أن شركة البا تمكنت من اختتام  2020لقد كان العام "

 العام بتحقيق نتائج أفضل على العديد من األصعدة:
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بكامل طاقتها اإلنتاجية مع الحفاظ على سالمة القوى العاملة في الشركة: الموظفين وعمال استمر سير عملياتنا التشغيلية  -

 المقاولين.

طن متري، لنتجاوز األهداف اإلنتاجية الموضوعة والبالغة  1,548,500سجل األداء التشغيلي أعلى مستوياته على اإلطالق:  -

 طن متري. 1,540,000

في تحقيق األداء المالي الجيد لتصل األرباح إلى  مع الظروف ناتجاوب سرعةى جانب إلساهمت مرونة العمليات التشغيلية  -

 على أساس سنوي. %81أي بارتفاع بلغ  –مليون دوالر أمريكي(  25.9مليون دينار بحريني ) 9.7

وهذا األداء  – مليون دوالر أمريكي( 85.1مليون دينار بحريني ) 32رباح الشركة أفقط، تجاوزت  2020خالل الربع الرابع  -

 ".2020المالي منقطع النظير هو السبب وراء النجاح االستثنائي في ختام العام 

 ومن جانبه، أضاف الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي قائالً: 

 –هي الحفاظ على سالمة موظفينا  2020لسنة األولى كرئيس تنفيذي للشركة، فإنني فخور بأن تكون أهم إنجازاتنا لعام ل"مع إكمالي 

 لدينا. األبرزوهو األمر الذي يعتبر األولوية 

ت الوفورات والحفاظ على التكاليف المبسطة حيث تجاوز 2020خالل العام  التحديات، إال أننا تمكنا من إحراز التقدمجميع ورغم 

مليون دوالر أمريكي[ من خالل تحقيق وفورات  100مشروع تايتن األهداف الموضوعة ]والتي تبلغ المرحلة الرابعة لالمحققة من 

 .الماهرةبفضل القوى العاملة  جاءاألمر الذي  –مليون دوالر أمريكي  45إضافية بقيمة 

دة القوية من خالل تحقيق التميز في السالمة، واالستفادة مما تعلمناه خالل العام ، فإننا الزلنا ملتزمين بالعو2021ومع مضينا في العام 

 الماضي من أجل تحقيق أهداف برنامج "الحصالة"، والتركيز على المستقبل فيما يتعلق بالمبادرات البيئية واالجتماعية والحوكمة".

لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة خالل  2021فبراير  15افق هذا وتعتزم إدارة شركة البا عقد اجتماع هاتفي يوم اإلثنين المو

 .2021وتحديد أولويات الشركة للعام  2020العام 

 انتهى

 تعليق الصور:

 .الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة –رئيس مجلس إدارة شركة البا 

 .علي البقالي –الرئيس التنفيذي لشركة البا 

 

البحرين ش.م.ب. )البا(ألمنيوم نبذة عن   

 [ALBH]الرمز: 

(. وهي مدرجة 2020مليون طن متري سنويًا ) 1.548تُعد شركة البا أكبر مصهر لأللمنيوم في العالم باستثناء الصين، حيث يبلغ إنتاجها أكثر من 

البحرين القابضة ش.م.ب. )مقفلة( في كل من بورصة البحرين وسوق لندن لألوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات 

 .(%10) (، والجمهور العام%20.62(، وشركة سابك لالستثمارات الصناعية )69.38%)
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، السبائك T سبائك حرف) إلى جانب األلمنيوم السائل، تنتج الشركة العديد من منتجات القيمة المضافة كسبائك المزيج األساسي إلعادة الصهر

تتفاوت منتجات  .P1020 ، وقوالب الدرفلة، وقضبان السحب، ومنتجات األلمنيوم غير الممزوج إلعادة الصهرمن فئة(يالمعيارية، سبائك بروبرز

عميالً حول العالم من خالل  150ألكثر من  %79الشركة في أنوعها من حيث المزيج الداخل في تصنيعها وأسطحها النهائية، حيث يتم تصدير 

 .ة في أوروبا وآسيا وسنغافورة والشركة التابعة لها في الواليات المتحدة األمريكيةمكاتب المبيعات التابعة للشرك

يضم موقع البا ستة خطوط للصهر، وثالث محطات للطاقة، وأربعة مسابك، وأربعة مصانع كربون، باإلضافة إلى المرافق الصناعية األخرى. 

طن متري سنويًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة من مصنع التكليس التابع لها.  530,000وإلى جانب إنتاجها من األلمنيوم األولي، تنتج البا 

 .مليون متر مكعب سنويًا من مياه الشرب من خالل محطة تحلية مياه البحر الخاصة بها 9.5كما تنتج الشركة 

وتعتبر البا من مصاهر األلمنيوم القليلة حول العالم التي لم  حققت البا سمعة متميزة في مجاالت السالمة والبيئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة.

 خمس جوائز مختلفة من مجلس السالمة الوطني 2020. كما حصدت الشركة خالل عام 2019تشهد وقوع أي إصابات مضيعة للوقت في عام 

(NSC) –طانيالواليات المتحدة، وجائزة السالمة الدولية مع االستحقاق من مجلس السالمة البري (BSC) –  المملكة المتحدة، وجائزة الميدالية الذهبية

ماليين ساعة  6بتحقيق أكثر من  2020المملكة المتحدة. واختتمت الشركة العام  –للصحة والسالمة من الجمعية الملكية لمكافحة الحوادث )روسبا( 

 .عمل آمنة دون أي إصابة مضيعة للوقت

، وآيزو 14001، وآيزو 45001، وآيزو 9001ا من خالل العديد من الشهادات المعترف بها عالميًا مثل اآليزو تحرص البا على تحقيق القيمة لعمالئه

، باإلضافة إلى الميدالية البرونزية من منظمة 2018في عام  IATF 16949 . كما حصلت البا على شهادة نظام إدارة الجودة لصناعة السيارات27001

 .2020كوفاديس وشهادة مبادرة استدامة األلمنيوم في عام التصنيف والتقييم الدولية إي

في إنشاء أول مصنع  2019تلتزم البا بتعزيز االستدامة في جميع عملياتها التشغيلية. وفي إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية، شرعت البا في عام 

المجلس األعلى للبيئة من أجل إيجاد حلول مستدامة لمعالجة هذه المادة من نوعه لمعالجة بقايا بطانة خاليا الصهر في المنطقة وذلك بالتعاون مع 

، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعية االستهالكية للحرس الوطني، ويهدف لتعزيز 2020دون أي مخلفات. وفي عام 

 .لشركةالثروة البحرية في المملكة وإثراء التنوع الحيوي بالقرب من مواقع ا

طن متري سنويًا. وتواصل البا حرصها على تحقيق الفائدة  120,000كمصهر ال تتجاوز طاقته اإلنتاجية  1971بدأت البا عملياتها التشغيلية في عام 

، فإننا نتطلع 2021لعام والقيمة لعمالئها ومساهميها وجميع األطراف المعنية بها. ومع احتفال الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية في ا

  .لتعزيز اإلنتاجية وتقديم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملياتنا التشغيلية

  . www.albasmelter.com للمزيد من المعلومات عن البا، يرجى زيارة موقع الشركة على شبكة اإلنترنت

 

 الخارجيآلية التظلم 

ت وهو خط إبالغ سري متعدد اللغا – خط البا للنزاهةرابط  يمكن إرسال التظلمات الخارجية المتعلقة باألداء البيئي واالجتماعي لشركة البا على

 باستخدام خط الهاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة يومياً.ويدار بشكل مستقل، سواًء 

 .ك الدوليمؤسسة اإلقراض التابعة للبن –تماشياً مع معايير األداء المبينة من قبل الشركة المالية الدولية وتأتي آلية التظلم الخارجي في شركة البا 

 

 19-استجابة البا لجائحة كوفيد

استثنائيًا وباعتبارها إحدى الشركات الصناعية الرائدة في البحرين، جاءت استراتيجية االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ  2020كان العام 

 .(19-مع بدء انتشار الجائحة بما يتماشى وإرشادات الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد 2020يناير 

تبني النهج التفاعلي بإعداد الرسائل الشخصية الموجهة من خالل مقاطع الفيديو، زيارة مواقع العمليات عمل فريق اإلدارة التنفيذية في البا على 

دارة إالتشغيلية، وعقد االجتماعات االفتراضية اليومية مع فريق مركز البا للرعاية الصحية حول آخر التطورات المتعلقة بالجائحة. وقد أتاحت 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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ن المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما طبقت الشركة فحص درجات الشركة لموظفيها العمل عن بعد م

ت االحرارة للموظفين في جميع أنحاء المصهر وخالل جميع المناوبات، إلى جانب تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في المكاتب ومواقع العملي

 لك بالتعقيم المستمر لجميع المواقع التشغيلية وغير التشغيلية، باإلضافة إلى توزيع أدوات الوقاية علىالتشغيلية ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذ

 .الموظفين وتثبيت المعقمات والملصقات التوعوية بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركة

التشغيلية بفضل التزامها بخطة استمرارية األعمال وخطة ، استمرت الشركة في الحفاظ على سير عملياتها 19-وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفيد

 تالجاهزية للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العمليات اآلمنة في البا لجميع األطراف المعنية بالشركة )من عمالء وموردين وجها

  .2020تنظيمية( خالل عام 

ين، على رأس قائمة أولوياتها. وفيما نحن مستمرون في اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة تأتي سالمة العاملين في البا، من موظفين وعمال المقاول

 ، فإننا ال زلنا ملتزمين بالسالمة والكفاءة التشغيلية وهيكلة التكلفة المبسطة.19-للوقاية من جائحة كوفيد

 :بـ االتصال يرجى التفاصيل، من لمزيد

 لين هالليإ

 الشركة والتأمين وسكرتارية عالقات المستثمرينل إداريمدير 

                                                +(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.linkdin.com/company/aluminium 

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.linkdin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World

