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Media Release – Monday 26 October 2020 

 

Alba Discloses its Financial Results for the Third Quarter and Nine-Months of 2020 

 
Q3 & Nine-Months of 2020 Financial Performance  

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH), the world’s largest aluminium smelter w/o China, has 
reported a Loss of BD11.6 million (US$31 million) for the third quarter of 2020, up by 209% Year-over-Year 
(YoY) versus a Profit of BD10.7 million (US$28.4 million) for the same period in 2019. The Company reported 
Basic and Diluted Loss per Share for the third quarter of 2020 of fils 8 versus Basic and Diluted Earnings per 
Share of fils 8 for the same period in 2019. The Total Comprehensive Loss for Q3 2020 stood at BD11.7 million 
(US$31.1 million) versus Total Comprehensive Profit for the third quarter of 2019 of BD10.7 million (US$28.4 
million) – up by 209% YoY. Gross Profit for the third quarter of 2020 was BD25.7 million (US$68.3 million) 
versus BD29.2 million (US$77.6 million) in Q3 2019– down by 12% YoY.  
 
With regards to the nine-months of 2020, Alba has reported a Loss of BD22.3 million (US$59.2 million), up by 
164% YoY, versus a Loss of BD8.4 million (US$22.4 million) for the same period in 2019. For the nine-months of 
2020, Alba reported Basic and Diluted Loss per Share of fils 16 versus Basic and Diluted Loss per Share of fils 
6 for the same period in 2019. Alba’s Total Comprehensive Loss for Nine-Months of 2020 was BD31.5 million 
(US$83.8 million), up by 273% YoY, compared to a Total Comprehensive Loss of BD8.4 million (US$22.4 million) 
for the nine-months of 2019. Gross Profit for the nine months of 2020 was BD80.9 million (US$215.1 million) 
versus BD45.4 million (US$120.9 million) in nine-months of 2019 – up by 78% YoY.   
 

FOR IMMEDIATE RELEASE  
MANAMA (ALBH) 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) (Ticker Code: ALBH) presents its financial results as per the 
International Financial Reporting Standards (IFRS) accounting rules. All investors and reporters are 
asked to read Alba’s Third Quarter and Nine-Months of 2020 Interim Condensed Consolidated 
Financial Statements which are posted at www.albasmelter.com. 

Alba’s official press release and full set of Financial Statements are also available on Bahrain Bourse 
website.  

Alba’s Financial Results for the Third Quarter and Nine-Months of 2020 are summarized below: 
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With regards to the Revenue from Contracts with Customers in the third quarter of 2020, Alba generated                
BD262.7 million (US$698.6 million) versus BD287.1 million (US$763.6 million) in Q3 2019 - down by 8.5% YoY. 
For the Nine-Months of 2020, Total Revenue from Contracts with Customers reached BD782.6 million 
(US$2,081.5 million), up by 6% YoY, compared to BD735.7 million (US$1,956.7 million) for the same period in 
2019.  
 
Total Equity as at 30 September 2020 stood at BD1,046.2 million (US$ 2,782.4 million), down by 3%, versus 
BD1,078.6 million (US$2,868.6 million) as at 31 December 2019. Alba’s Total Assets as at 30 September 2020 
stood at BD2,382.3 million (US$6,335.9 million) versus BD2,420.2 million (US$6,436.8 million) as at 31 
December 2019 - down by 1.6%.  

Alba’s top-line was driven in the third quarter of 2020 by higher metal Sales’ volume thanks to Line 6 and partially 
offset by lower LME price [down by 3% Year-over-Year (US$ 1,706/t in Q3 2020 versus US$ 1,761/t in Q3 2019)] 
while the bottom-line was impacted by higher depreciation, financial charges and foreign exchange losses. 
 

Q3 2020 Industry Highlights 

 The Global recovery lost its momentum as markets reacted differently with the easing of lockdown 
restrictions. The political and economic response to COVID-19 has also raised importance on ESG 
issues and given voice for stimulus packages to be green. 

o World Consumption down by 4% Year-over-Year. 
o COVID-19 outbreak continues to take its toll on Aluminium demand in major markets -- World 

ex-China has seen a decline in Aluminium consumption [a drop of 12% YoY]. 
o Challenges relating to pandemic, impact of failure in Brexit negotiations, US elections and US-

China trade war continue to weigh on business sentiment in Europe -> leading to a contraction 
in Aluminium demand of 13% YoY. 

o Recovery in Aluminium demand gathers pace in China with 3% YoY increase thanks to the 
government’s stimulus packages [rebound in construction and auto sectors]. 

 Global Production witnessed a modest growth of 2% YoY. Primary Aluminium production in MENA 
down by 3% YoY [owing to supply cuts in UAE of c.6% YoY]. Manufacturing activity in US continues with 
supply in North America up by 4% YoY. China’s output grew by 5% YoY - boosted by start-up of new 
projects. This has led the world market to be in surplus with China (+611Kt) and (+851Kt) without China. 

 LME inventories at ~1.45 million MT as of September-end (up by 56% YoY). LME-Cash averaged 
US$1,706/t (down by 3% YoY) and the physical premium prices were on roller coaster ride.  
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Alba Safety Highlights amidst COVID-19  

 Alba launches its first virtual Summer Safety Campaign ‘Our Safety is in Our Hands’ in July 2020 
 Alba achieved 24.5 Million Safe Working-Hours w/o LTI on 02 August 2020. On 03 August 2020, Alba 

had an unfortunate LTI. 
 Ongoing liaison with the National Taskforce for combatting COVID-19 to ensure People’s Safety 

(Employees and Contractors’ Workers). 
 Remote work from home continues for soft departments (men & women). 
 Restricting travels, embracing social distancing and conducting virtual/e-meetings with all Management 

levels and visitors. 

Q3 2020 Alba Highlights 

 Alba hosts virtual ‘Market Update’ sessions for its customers in partnership with CRU. 
 Alba -- a recipient of 2 major awards from Middle East Investor Relations Association (MEIRA). 
 MoU inked between Alba and University of Bahrain to enhance scientific and research cooperation. 
 Sales’ volume topped 393,177 metric tonnes (MT) - up by 5% YoY while Production reached 385,638 MT 

(almost flat). 
 Value-Added Sales averaged 48% of total shipments. 
 Spent Pot Lining (SPL) Plant overall progress exceeded 40%. 

2020 Alba Priorities 

 Strong focus on ‘Safety Globe’ Initiative & keep Alba’s intrinsic assets (Employees & Contractors) safe 
amidst novel COVID-19. 

 To achieve 2020 Production Target of 1,540,000 MT. 
 Maintain Project Titan - Phase IV Savings [Projected Savings of US$ 100 Million by 2020-end]. 
 Screen for upstream opportunities to secure c. 1/3 of Alumina requirements. 
 Capitalise on Aluminium Stewardship Initiative (ASI) and Ecovadis Certifications to penetrate new 

markets as well as segments for foundry and slabs. 
 Establish a Branch in Singapore. 
 Complete SPL Treatment Plant and Port Upgrade as per timeline. 
 Launch 2021 Objectives in Annual CEO Majlis.  

Commenting on Alba’s financial performance for the third quarter and 9-months of 2020, the Chairman of Alba’s 
Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa stated: 

“We are all in this together and COVID-19 showed us that nothing is more important than our Safety. At Alba, 
Safety of our people and contractors’ employees, is and will remain our number one priority.  
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Like all businesses, our performance has been relatively dampened due to COVID-19 impacts and despite our 
operational resilience.”  

Adding further, Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali said:  

“We continue to navigate through these unprecedented times by focusing on what we control best: Safety of our 
People, Efficient Operations and Lean Cost Structure.  

We also remain optimistic that with the agility of our people and strategic capabilities, we will get back on track and 
stronger than before.” 

Alba Management will hold a conference call on Tuesday 27 October 2020 to discuss Alba's financial and 
operational performance for Q3 2020 as well as outline the Company's priorities for the remainder of this year.  

 

ENDS 
 
Photo Caption  
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Alba’s Chairman of the Board of Directors  
Ali Al Baqali, Alba’s Chief Executive Officer  
 
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 1.35 million metric tonnes per annum 
(mtpa) (2019). With dual listing on Bahrain Bourse and London Stock Exchange, the Company’s shareholders are Bahrain 
Mumtalakat Holding Company B.S.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 75% 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 and Asia and subsidiary office in the U.S.  

Alba Campus comprises six Reduction Lines, five Power Stations, three 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, in 2020, was recognized with 
five categories of National Safety Council awards, International Safety Award with Merit from British Safety Council and Gold 
Medal Health and Safety Award from the Royal Society for the Prevention of Accidents (RoSPA).  

Alba brings value to its customers with the many globally recognised certifications such as ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 
and ISO 27001 certifications. 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 
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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, please visit us on 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  

As one of Bahrain’s leading industrial companies, Alba’s response strategy to COVID-19 was initiated as early as 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 Letter of Assurance on Safe operations at Alba to all its stakeholders (customers, 
suppliers and regulators) early in the year.  

At Alba, the Safety of our people – employees and contractors – 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


 

 

 .اإلعالم فقط : المعلومات الواردة في ھذا البیان الصحفي مخصصة للنشر في وسائلإخالء مسؤولیة

 

 

1 

 2020 أكتوبر 26 – خبر صحفي للنشر

 

 2020من العام  والتسعة أشھر الثالث للربعالبا تعلن نتائجھا المالیة 

 2020من العام  والتسعة أشھر الثالثللربع  المالیة النتائج

خسارة بلغت عن )، أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصین، ALBHأعلنت شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) (الرمز: 
% على أساس سنوي 209بلغ  رتفاع، أي با2020العام ربع الثالث من الخالل  ملیون دوالر أمریكي) 31ملیون دینار بحریني ( 11.6

خسارة . وقد أعلنت الشركة عن 2019ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  28.4ملیون دینار بحریني ( 10.7مقارنة بربح بلغ 
 8بقیمة مخفض للسھم الواحد ساسي وأ عائدمقابل  فلًسا 8 بقیمة 2020الربع الثالث من العام خالل  أساسیة ومخفضة للسھم الواحد

ملیون دینار بحریني  11.7 ما قیمتھ 2020للربع الثالث من العام  مجموع الخسارة الشاملة. وبلغ 2019فلًسا لنفس الفترة من العام 
ملیون  28.4ملیون دینار بحریني ( 10.7بلغ  2019الثالث من العام  الربعمقابل مجموع ربح شامل خالل  ملیون دوالر أمریكي) 31.1(

ملیون  25.7ما قیمتھ  2020للربع الثالث من العام  إجمالي الربح% على أساس سنوي. وبلغ 209 تبلغ بزیادةأي  –دوالر أمریكي) 
لربع الثالث من خالل اون دوالر أمریكي) ملی 77.6ملیون دینار بحریني ( 29.2مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 68.3دینار بحریني (

 % على أساس سنوي.12أي بانخفاض بلغ  – 2019العام 

ملیون دوالر  59.2ملیون دینار بحریني ( 22.3خسارة بقیمة ، فقد أعلنت البا عن 2020تسعة أشھر من العام للبالنسبة لنتائج الشركة 
ملیون دوالر أمریكي)  22.4ملیون دینار بحریني ( 8.4خسارة بقیمة % على أساس سنوي، مقابل 164بزیادة بلغت أي ، أمریكي)

 بقیمةخسارة اساسیة ومخفضة للسھم الواحد أعلنت الشركة عن ، 2020. وللتسعة أشھر األولى من العام 2019لنفس الفترة من العام 
. وبلغ مجموع الخسارة الشاملة لشركة 2019فلًسا لنفس الفترة من العام  6مقابل خسارة أساسیة ومخفضة للسھم الواحد بقیمة  فلًسا 16

 للنشر الفوري

 )ALBHالمنامة (

تقدم نتائجھا المالیة وفق القوانین المحاسبیة المقررة بموجب المعاییر ) ALBH(الرمز: شركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا) 

المرحلیة ). یرجى من جمیع المستثمرین والصحفیین االطالع على القوائم المالیة IFRSالدولیة إلعداد التقاریر المالیة (

 .www.albasmelter.comعلى موقع الشركة  2020من العام  والتسعة أشھر الثالثللربع  المختصرة الموحدة

بورصة ا على موقع لبیان الصحفي الرسمي لشركة البا والمجموعة الكاملة من البیانات المالیة أیضً ا االطالع على كما یمكن

 .www.bahrainbourse.com البحرین

 :2020من العام  التسعة أشھرو الثالثلنتائج المالیة لشركة البا للربع اوفي ما یلي ملخص 
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% على 273زیادة بلغت مسجلة ، ملیون دوالر أمریكي) 83.8ملیون دینار بحریني ( 31.5ما قیمتھ  2020البا للتسعة أشھر من العام 

ملیون دوالر أمریكي) للتسعة أشھر من العام  22.4ملیون دینار بحریني ( 8.4خسارة شاملة بلغت  أساس سنوي، مقارنة بإجمالي

مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 215.1ملیون دینار بحریني ( 80.9ما قیمتھ  2020للتسعة أشھر من العام  إجمالي الربح. وبلغ 2019

% على أساس 78أي بزیادة بلغت  – 2019الل التسعة أشھر من العام ملیون دوالر أمریكي) خ 120.9ملیون دینار بحریني ( 45.4

 سنوي.

ملیون دینار  262.7، فقد سجلت البا ما قیمتھ 2020خالل الربع الثالث من العام  اإلیرادات من العقود المبرمة مع العمالءوفیما یخص 
خالل الربع الثالث لعام  ملیون دوالر أمریكي) 763.6ملیون دینار بحریني ( 287.1مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 698.6بحریني (

، بلغ مجموع اإلیرادات من العقود المبرمة 2020لتسعة أشھر من العام خالل ا% على أساس سنوي. و8.5أي بانخفاض بلغ  – 2019

ى أساس سنوي، مقارنة % عل6، أي بزیادة بلغت ملیون دوالر أمریكي) 2,081.5ملیون دینار بحریني ( 782.6مع العمالء ما قیمتھ 

 .2019ملیون دوالر أمریكي) لنفس الفترة من العام  1,956.7ملیون دینار بحریني ( 735.7بما قیمتھ 

، ملیون دوالر أمریكي) 2,782.4ملیون دینار بحریني ( 1,046.2ما قیمتھ  2020سبتمبر  30حتى تاریخ  مجموع حقوق الملكیةوبلغ 

. وبلغ 2019دیسمبر  31ملیون دوالر أمریكي) حتى تاریخ  2,868.6ملیون دینار بحریني ( 1,078.6% مقابل 3أي بانخفاض بلغ 

مقابل  ملیون دوالر أمریكي) 6,335.9ملیون دینار بحریني ( 2,382.3ما قیمتھ  2020سبتمبر  30حتى تاریخ  مجموع الموجودات

 %.1.6أي بانخفاض بلغ  – 2020دیسمبر  31ملیون دوالر أمریكي) حتى تاریخ  6,436.8ملیون دینار بحریني ( 2,420.2

مدفوعة بارتفاع حجم المبیعات وذلك بفضل إنتاج خط الصھر السادس،  2020وجاءت إیرادات الشركة خالل الربع الثالث من العام 

طن /دوالر أمریكي 1,706% على أساس سنوي (3نسبة إال أنھا تأثرت جزئیًا بانخفاض األسعار في بورصة لندن للمعادن [انخفاض ب

تأثرت األرباح بارتفاع  )]، في حین2019طن خالل الربع الثالث لعام  /دوالر أمریكي 1,761مقابل  2020خالل الربع الثالث لعام 

 .أجنبیة عمالت تحویلقیمة االستھالك والرسوم المالیة وخسائر 

  2020لعام  الثالثأبرز أحداث الصناعة خالل الربع 

 .تعرض االنتعاش االقتصادي الذي شھده العالم للتباطؤ مع اختالف تأثر األسواق بتخفیف إجراءات الحظر المفروضة 

على أھمیة القضایا البیئیة واالجتماعیة والحوكمة، بالتأكید  19-وركزت استجابة العالم السیاسیة واالقتصادیة لجائحة كوفید

  .ت تحفیزیة للتوجھ البیئيإجراءا لوجودوأتاحت المجال 
o على أساس سنوي. 4االستھالك العالمي بنسبة  انخفاض % 
o وقد تراجع  –على الطلب على األلمنیوم في األسواق الرئیسیة  یلقي بظاللھ 19-الزال انتشار جائحة كوفید

 % على أساس سنوي].12االستھالك العالمي لأللمنیوم باستثناء الصین [انخفاض بنسبة 
o واالنتخابات فشل مفاوضات بریكستوالتأثیرات المتعلقة ب، 19-استمرت التحدیات المرتبطة بجائحة كوفید ،

الوضع االقتصادي العام في أوروبا، مما الضغط على في األمریكیة، والتوترات التجاریة بین أمریكا والصین 

 % على أساس سنوي.13أدى إلى تقلص الطلب على األلمنیوم بنسبة 
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o على أساس سنوي وذلك بفضل 3نتعاش الطلب على األلمنیوم في الصین تسارًعا لیسجل زیادة بنسبة شھد ا %

 .[انتعاش قطاعي اإلنشاء والسیارات]اإلجراءات التحفیزیة التي قامت بھا الحكومة الصینیة 
 انخفض إنتاج األلمنیوم األولي في منطقة الشرق األوسط . سنوي أساس على% 2متواضعًا بنسبة  نمًوا العالمي اإلنتاج شھد

% على أساس 6% على أساس سنوي [بسبب تراجع اإلمدادات في اإلمارات العربیة المتحدة بحوالي 3وشمال أفریقیا بنسبة 

% على أساس سنوي في أمریكا 4الوالیات المتحدة مع ارتفاع اإلمداد بنسبة في  يالتصنیعالنشاط سنوي]. فیما یستمر 

 ذلك أدى وقد .مدفوًعأ بتشغیل بعض المشاریع الجدیدة –% على أساس سنوي 5الشمالیة. وشھد إنتاج الصین نمًوا بنسبة 

 .دون احتسابھا )نألف ط + 851+ ألف طن) و(611إلى وجود فائض في األسواق العالمیة مع احتساب الصین بلغ (

  على أساس سنوي56بزیادة بلغت حتى نھایة سبتمبر ( ملیون طن متري 1.45 ~مخزون بورصة لندن للمعادن بلغ % .(

% على أساس سنوي)، 3بلغ  بانخفاضلكل طن ( دوالر أمریكي 1,706 وتراوح معدل النقد في بورصة لندن للمعادن عند

 في حین شھدت أسعار العائدات األعلى الفعلیة تقلبات كثیرة.

 19-كوفید جائحة ظل فيفي البا  السالمةأبرز أحداث 

  2020في یولیو وذلك خالل فصل الصیف بعنوان "سالمتنا بیدنا" على المنصة االفتراضیة أطلقت البا أول حملة للسالمة. 
  وشھدت الشركة حادثًا 2020أغسطس  2ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضیعة للوقت بتاریخ  ملیون 24.5حققت البا ،

 .2020أغسطس  3مؤسفًا أدى إلى تسجیل إصابة مضیعة للوقت بتاریخ 
 في البا  العاملینضمان سالمة أجل  من) 19-كورونا (كوفید فیروسالوطني للتصدي ل البحرین فریق مع المستمر التعاون

 المقاولین.سواء من الموظفین أو  –
 نساء).الرجال وال من( اإلداریة والمھامتب االعمل عن بعد من المنزل لمعظم موظفي المك إتاحة 
 وخارجھا الشركة داخل االفتراضیة المنصة على االجتماعات وتطبیقواتباع تدابیر التباعد االجتماعي السفر  حظر. 

 2020لعام  الثالثأبرز أحداث الشركة خالل الربع 

 " نظمت البا جلساتMarket Update لعمالئھا بالشراكة مع منظمة "CRU. 
 ) نالت البا جائزتین ھامتین من جمعیة عالقات المستثمرین في الشرق األوسطMEIRA.( 
  المجال العلمي والبحثي.توقیع مذكرة تفاھم بین شركة البا وجامعة البحرین لتعزیز التعاون في 
  385,638% على أساس سنوي، في حین بلغ اإلنتاج 5مسجالً زیادة بنسبة  –طن متري  393,177تجاوز حجم المبیعات 

 (ثابت نسبیًا). طن متري
  من إجمالي الشحنات.48تراوح معدل مبیعات القیمة المضافة عند % 

 .SPL (40%( ة خالیا الصھرمعالجة بقایا بطان مصنعتجاوز اإلنجاز العام لمشروع  •
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 2020 عاملل أولویات البا

المستمر على مبادرة "كوكب السالمة" والحفاظ على سالمة الثروة الحقیقة للشركة (الموظفین وعمال المقاولین) التركیز  •

 .19-كوفید فیروس جائحة ظلفي 

 طن متري. 1,540,000البالغ و 2020تحقیق ھدف اإلنتاج لعام  •

 ].2020نھایة  معملیون دوالر أمریكي  100 بقیمةمتوقعة  وفوراتالمرحلة الرابعة [ - تایتنمشروع  وفوراتالحفاظ على  •

 .)األلومینا( المواد الخام ثلث متطلبات لتأمین االستثماریةالفرص  البحث عن •

جذب سواق جدیدة وإلى أدخول ال) وإیكوفادیس في ASIحصول الشركة على شھادتي مبادرة استدامة األلمنیوم ( االستفادة من •

 قطاعات التي تعتمد على سبائك المزیج األساسي وقوالب الدرفلة.ال

 إنشاء فرع للشركة في سنغافورة. •

 .للمشروعین الزمني الجدول حسب البحري المرفأ وتوسعة) SPLبقایا بطانة خالیا الصھر (معالجة  مصنع تسلیم •

 المجلس السنوي للرئیس التنفیذي.في اجتماعات  2021إطالق أھداف الشركة لعام  •
 

 ً صرح رئیس مجلس إدارة شركة البا الشیخ دعیج ، 2020من العام والتسعة أشھر  الثالثعلى األداء المالي للشركة خالل الربع  وتعلیقا

 بن سلمان بن دعیج آل خلیفة قائالً: 

التي أثبتت بأنھ ال یوجد ما ھو أھم من سالمتنا. وفي البا، فإن سالمة موظفینا وعمال  19-جمیعًا نعیش تحت وطأة جائحة كوفید نحن"

 المقاولین كانت والزالت ھي األولویة األولى بالنسبة لنا.

 ا من الشركات، تأثر أداؤنا بسبب الجائحة على الرغم من مرونتنا التشغیلیة".نوكغیر

 قائالً: البقالي عليالرئیس التنفیذي لشركة البا تھ صرح جھ منو

: وھي سالمة موظفینا، التحكم بھا"النزال نسعى الجتیاز ھذه الظروف غیر المسبوقة من خالل التركیز على المجاالت التي یمكننا 

 وكفاءة العملیات التشغیلیة، وھیكلة التكلفة المبسطة.

الطریق  إلىسنعود  –وقدراتنا االستراتیجیة  القوى العاملة في الشركةمن خالل اعتمادنا على مرونة  –كما أننا الزلنا متفائلین بأننا 

 الصحیح وأقوى من ذي قبل".

للشركة خالل  والتشغیلیةلمناقشة النتائج المالیة  2020 أكتوبر 27الموافق  الثالثاءھذا وتعتزم إدارة الشركة عقد اجتماع ھاتفي یوم 

 ، باإلضافة إلى تحدید أولویات الشركة لما تبقى من العام.2020من العام  الثالثالربع 

 انتھى
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 تعلیق الصور:
 .الشیخ دعیج بن سلمان بن دعیج آل خلیفة –رئیس مجلس إدارة شركة البا 

 .علي البقالي –الرئیس التنفیذي لشركة البا 

 
 
 
 
 

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

 ]ALBH[الرمز: 

ھي مدرجة )، و2019ملیون طن متري سنویًا ( 1.35، حیث یبلغ إنتاجھا أكثر من أكبر مصھر لأللمنیوم في العالم باستثناء الصینھي شركة البا 
في كل من بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات البحرین القابضة ش.م.ب. (مقفلة) 

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

، السبائك T، تنتج الشركة العدید من منتجات القیمة المضافة كسبائك المزیج األساسي إلعادة الصھر (سبائك حرف األلمنیوم السائلإلى جانب 
. تتفاوت منتجات P1020األلمنیوم غیر الممزوج إلعادة الصھرمن فئة  ومنتجاتوقضبان السحب، المعیاریة، سبائك بروبرزي)، قوالب الدرفلة، 

عمیالً حول العالم من خالل  150ألكثر من % 75عھا من حیث المزیج الداخل في تصنیعھا وأسطحھا النھائیة، حیث یتم تصدیر االشركة في أنو
 .الوالیات المتحدة األمریكیة والشركة التابعة لھا فيالتابعة للشركة في أوروبا وآسیا المبیعات  تبامك

باإلضافة إلى المرافق الصناعیة األخرى. وإلى طاقة، وثالثة مسابك، وأربعة مصانع كربون، للصھر، وخمس محطات للستة خطوط یضم موقع البا 
التابع لھا. كما لتكلیس امصنع ن طن متري سنویًا من فحم الكوك المكلسن عالي الجودة م 530,000جانب إنتاجھا من األلمنیوم األولي، تنتج البا 

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

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

ة ة الملكیفئات مختلفة، وجائزة السالمة الدولیة مع االستحقاق من مجلس السالمة البریطاني، وجائزة المیدالیة الذھبیة للصحة والسالمة من الجمعی
 لمكافحة الحوادث (روسبا).

، 14001، آیزو 45001، آیزو 9001تحرص البا على تحقیق القیمة لعمالئھا من خالل العدید من الشھادات المعترف بھا عالمًیا مثل شھادة اآلیزو 
ضافة إلى المیدالیة البرونزیة ، باإل2018في عام  IATF 16949. كما حصلت البا على شھادة نظام إدارة الجودة لصناعة السیارات 27001وآیزو 

 .2020من منظمة التصنیف والتقییم الدولیة إیكوفادیس وشھادة مبادرة استدامة األلمنیوم في عام 

ع من نوعھ تلتزم البا بتعزیز االستدامة في جمیع جوانب عملیاتھا التشغیلیة. وفي إطار مبادرات المسؤولیة االجتماعیة، تقوم البا بإنشاء أول مصن
عام  الجة بقایا بطانة خالیا الصھر بالتعاون مع المجلس األعلى للبیئة من أجل إیجاد حلول مستدامة لمعالجة ھذه المادة دون أي مخلفات. وفيلمع

كة ، دشنت البا مشروع مزرعة األسماك الذي تم بالتعاون مع الجمعیة االستھالكیة للحرس الوطني، ویھدف لتعزیز الثروة البحریة في الممل2020
 وإثراء التنوع الحیوي بالقرب من مواقع الشركة.

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

 لتعزیز اإلنتاجیة وتقدیم المبادرات المبتكرة والمستدامة في عملیاتنا الشتغیلیة. 

 . www.albasmelter.comلمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقع الشركة 

 

http://www.albasmelter.com/
http://www.albasmelter.com/
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 التظلم الخارجيآلیة 

. یمكن إرسال تعنى آلیة البا للتظلم الخارجي باستالم وإیجاد الحلول للمشاكل والتظلمات لدى المجتمعات المتأثرة باألداء البیئي واالجتماعي للشركة
وھو خط إبالغ سري متعدد اللغات ویدار بشكل  – خط البا للنزاھة32Tالتظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي واالجتماعي لشركة البا من خالل 

  مستقل، سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة یومیاً.

 .مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك الدولي –اء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة ا مع معاییر األدتماشیً جاءت آلیة التظلم الخارجي للشركة 

 

 19-استجابة البا لجائحة كوفید

مع بدء انتشار الجائحة بما  2020بصفتھا إحدى الشركات الرائدة في البحرین، جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ ینایر 
 ).19-لفریق الوطني للتصدي لفیروس كورونا (كوفیدیتماشى وإرشادات ا

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

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

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

، استمرت الشركة في الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة بفضل التزامھا بخطة استمراریة األعمال وخطة 19-وعلى الرغم من انتشار جائحة كوفید
وجھات  الجاھزیة للطوارئ. كما أرسلت الشركة خطاب ضمان حول العملیات اآلمنة في البا لجمیع األطراف المعنیة بالشركة من عمالء وموردین

 تنظیمیة.

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

 

 :بـ االتصال یرجى التفاصیل، من لمزید

 لین ھاللیإ
 الشركة والتأمین وسكرتاریة عالقات المستثمرینل إداريمدیر 

                                                +)973( 1783 5100 ھاتف:
 +)973( 1783 3822 فاكس:

   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 

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
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
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http://www.youtube.com/Alba4World   

http://www.youtube.com/Alba4World



