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Media Release – 14 November 2021 

MANAMA (ALBH) 

 
Alba CEO Receives People First Leader Award 2021 
 
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali, earned a prominent recognition as the 
winner of ‘People First Leader Award’ during the GCC GOV HR Awarding Ceremony 2021 that was held on 26 
October 2021 at InterContinental Dubai Festival City – Dubai, UAE.  
 
This Award recognised Al Baqali for his creative initiatives, since his appointment as the CEO in August 2019, 
towards the development of Alba’s national workforce which include ‘Al Jisr’ Programme for Building Supervisory 
Skills – a unique programme to develop high-potential non-supervisory employees and prepare them for leadership 
positions; Training Programmes to initiate new recruits; Business Engagement Plan to utilise the knowledge of 
Alba-sponsored MBA graduates and the Master Training Plan devised for every employee across the plant.  
 
On his win of the coveted People First Leader Award, CEO Ali Al Baqali said:  
“Success doesn’t come by accident; it is the product of hard work and persistence. Alba can only be strong thanks 
to its people and our future is tied up to investing in our people 
I would like to thank our Executive Management and the Human Resources & Training Department for their 
dedicated efforts in ensuring the continuity of all training programmes especially amidst COVID-19.  
Our vision is to be the number one Aluminium supplier for the generations to come and this can only be achieved 
by our people.” 
 
Alba boasts one of the largest national workforces in the Kingdom of Bahrain with around 3,200 employees of 
whom 84% are Bahraini nationals.  
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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 
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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 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 and Gold Medal Health and Safety Award from the Royal 
Society for the Prevention of Accidents (RoSPA) – UK. Alba was also awarded with the International Safety Award from British 
Safety Council (BSC) – UK in March 2021. 

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. 

http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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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 
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 2021 نوفمبر 14 – خبر صحفي للنشر
 )ALBHالمنامة (

 
 "أوالً "الموظف  الستراتیجیة قیادي أفضلرئیس البا التنفیذي یحصل على جائزة 

 2021لعام 
 

أفضل قیادي الستراتیجیة بجائزة الرئیس التنفیذي لشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، فاز 

التعاون الخلیجي لعام  مجلسدول حفل جوائز الموارد البشریة في القطاع الحكومي لفي "الموظف أوالً" وذلك 

 اإلمارات العربیة المتحدة.ب فندق إنتركونتننتال دبي فیستیفال سیتيفي  2021أكتوبر  26والذي عقد بتاریخ  2021

نمیة القوى العاملة الوطنیة في تجاه تطویر وتالمبتكرة العدیدة وجاءت ھذه الجائزة لتكریم البقالي نظیر مبادراتھ 

لبناء المھارات  برنامج الجسر من ھذه المبادرات، ومن ض2019منذ تعیینھ كرئیس تنفیذي في أغسطس البا 

وھو برنامج فرید من نوعھ یستھدف الموظفین ذوي القدرات العالیة في الدرجات غیر اإلشرافیة من  –اإلشرافیة 

لتھیئة المعدة البرامج التدریبیة باإلضافة إلى  ،بالشركة ي مناصب قیادیةأجل تطویر مھاراتھم وإعدادھم لتول

في مختلف  الشركة يموظفخریجي الماجستیر من  اتمعرفة وخبرلتوظیف خطة التي تھدف الوالموظفین الجدد، 

 لكل موظفالمالئمة التطویریة البرامج تحدد تي الخطة التدریب الشاملة باإلضافة إلى ، بالشركة أوجھ األعمال

 في الشركة.

 وبمناسبة فوزه بھذه الجائزة المرموقة، صرح الرئیس التنفیذي علي البقالي قائالً: 

وجمیع ماحققتھ البا من نجاحات جاء  ،العمل الجادالمثابرة و"النجاح أمر ال یتحقق عن طریق الصدفة، فھو نتاج 

 مستقبل الشركة مرتبط ارتباًطا وثیقًا باالستثمار في العنصر البشري. نحن نؤمن بأن ف .بفضل جھود وتفاني موظفیھا

وأود في ھذا الصدد أن أشكر اإلدارة التنفیذیة ودائرة الموارد البشریة والتدریب على وجھ الخصوص لجھودھم 

 . 19-في خضم جائحة كوفید وال سیماالبرامج التدریبیة بالشركة الحثیثة في الحرص على استمراریة 

المنتج األول لأللمنیوم لألجیال القادمة، وال یمكن لذلك أن یتحقق إال من تركز رؤیة الشركة على أن تصبح ما وك

 موظفینا". خالل

% 84جدیر بالذكر أن شركة البا تتمتع بواحدة من كبرى القوى العاملة الوطنیة في المملكة، حیث یمثل البحرینیون 

 موظف.  3,200من إجمالي الموظفین الذین یبلغ عددھم 

 انتھى
 ة:تعلیق الصور
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قیادي الستراتیجیة "الموظف أوالً" وذلك في فاز الرئیس التنفیذي لشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، بجائزة أفضل 

في فندق  2021أكتوبر  26والذي عقد بتاریخ  2021حفل جوائز الموارد البشریة في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون الخلیجي لعام 

 إنتركونتننتال دبي فیستیفال سیتي باإلمارات العربیة المتحدة.

 

ا)ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البنبذة عن   
 ]ALBH: رمز التداول[

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

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

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

عمیالً  150% ألكثر من 79تتفاوت منتجات الشركة في أنوعھا من حیث المزیج الداخل في تصنیعھا وأسطحھا النھائیة، حیث یتم تصدیر 
 .أوروبا وآسیا وسنغافورة والشركة التابعة لھا في الوالیات المتحدة األمریكیة حول العالم من خالل مكاتب المبیعات التابعة للشركة في

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

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

تبر البا من مصاھر األلمنیوم القلیلة حول حققت البا سمعة متمیزة في مجاالت السالمة والبیئة والصحة واالستدامة وإدارة الجودة. وتع
 عن خمس فئات خمس جوائز 2020. كما حصدت الشركة خالل عام 2019العالم التي لم تشھد وقوع أي إصابات مضیعة للوقت في عام 

یة الملكیة لمكافحة الوالیات المتحدة، وجائزة المیدالیة الذھبیة للصحة والسالمة من الجمع –) NSCمختلفة من مجلس السالمة الوطني (
المملكة  –) BSCجائزة السالمة الدولیة من مجلس السالمة البریطاني (كما حصلت الشركة على المملكة المتحدة.  –الحوادث (روسبا) 

 . 2021في مارس  المتحدة 

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

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

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

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

طن متري سنویًا. وتواصل البا حرصھا على  120,000اوز طاقتھ اإلنتاجیة كمصھر ال تتج 1971بدأت البا عملیاتھا التشغیلیة في عام 
في  تحقیق الفائدة والقیمة لعمالئھا ومساھمیھا وجمیع األطراف المعنیة بھا. ومع احتفال الشركة بالیوبیل الذھبي لبدء عملیاتھا التشغیلیة

  .بتكرة والمستدامة في عملیاتنا التشغیلیة، فإننا نتطلع لتعزیز اإلنتاجیة وتقدیم المبادرات الم2021العام 

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

 آلیة التظلم الخارجي

وھو خط إبالغ سري متعدد  – خط البا للنزاھةرابط  واالجتماعي لشركة البا علىیمكن إرسال التظلمات الخارجیة المتعلقة باألداء البیئي 
 ومیاً.اللغات ویدار بشكل مستقل، سواًء باستخدام خط الھاتف المجاني أو اإلنترنت وذلك على مدار الساعة ی

http://www.albasmelter.com/
http://www.albasmelter.com/
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
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مؤسسة اإلقراض التابعة للبنك  –تماشیاً مع معاییر األداء المبینة من قبل الشركة المالیة الدولیة وتأتي آلیة التظلم الخارجي في شركة البا 
 .الدولي

 19-استجابة البا لجائحة كوفید

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

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

طبقت  وقد أتاحت إدارة الشركة لموظفیھا العمل عن بعد من المنزل وقامت بخفض عدد ساعات العمل خصوًصا بالنسبة للموظفات، كما
الشركة فحص درجات الحرارة للموظفین في جمیع أنحاء المصھر وخالل جمیع المناوبات، إلى جانب تطبیق إجراءات التباعد االجتماعي 

ة، في المكاتب ومواقع العملیات التشغیلیة ومركبات الشركة. وتقوم الشركة كذلك بالتعقیم المستمر لجمیع المواقع التشغیلیة وغیر التشغیلی
 .ضافة إلى توزیع أدوات الوقایة على الموظفین وتثبیت المعقمات والملصقات التوعویة بمختلف اللغات في مختلف أنحاء الشركةباإل

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

  .2020(من عمالء وموردین وجھات تنظیمیة) خالل عام 

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

 :بـ االتصال یرجى التفاصیل، من لمزید

 لین ھاللیإ
 عالقات المستثمرین والتأمین وسكرتاریة الشركةل 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 
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