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Editorial

الربع الأخير من العام المنصرم كان حافلاً بالأحداث، حيث خطت البا خطوات كبيرة نحو الأمام خاصة 
فيما يتعلق بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وقد شملت هذه الخطوات تحقيق الإغلاق الناجح لتمويل مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 
الخامسة - والذي يمثل إحدى مبادراتنا الرئيسية لإزالة الكربون بما يتماشى مع أهداف مملكة البحرين 
للوصول للحياد الكربوني الصفري بحلول 2060، كما واصلنا أيًضا تقديم الدعم للحملة الوطنية للتشجير 
ومن  بالشركة.  المحيطة  المناطق  مختلف  في  الشجيرات  من  المزيد  زراعة  خلال  من  خضراء«  »ُدمِت 
جانب آخر، قمنا بتكليف شركة بكتل بإجراء دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع في الوقت الذي 

نستعد فيه لخوض المرحلة القادمة من استراتيجية النمو التي تنتهجها البا.
التي  المرموقة  الدولية  الجوائز  الحصول على عدد من  2022 من  الأخير من عام  الربع  تمكّنا خلال  كما 
الرائدة  الشركة  وجائزتي  للألمنيوم،  الخليجي  المجلس  من   2022 لعام  والسلامة  الصحة  جائزة  شملت 
وأفضل متخصص في علاقات المستثمرين على مستوى البحرين من جمعية علاقات المستثمرين بالشرق 
الأوسط، فضلاً عن الجائزة الذهبية وجائزة القيادة العالمية  لعام 2022 من المنظمة الخضراء، وتأتي هذه 

الجوائز تكريًما لمساعينا المبذولة على مختلف الأصعدة طوال العام.
وعلاوة على ذلك، نظمنا في شهر ديسمبر حملة مصغرة للسلامة والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة 
على مستوى الشركة بعنوان »العودة إلى الأساسيات الجوهرية«، حيث هدفت لرسم مسار لكل فرد منا 

من أجل تحسين ممارساتنا وسلوكياتنا الآمنة، والوصول إلى آفاق جديدة في مسيرة السلامة بالشركة.
ومع بدء عام 2023، فإني على ثقة كبيرة بقدرتنا على القيام بأكثر مما هو ضروري، لتحقيق أداء قوي مع 

نهاية العام.

 مع تمنياتي لكم بدوام التوفيق.

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

The last quarter of 2022 was brimming with Alba making 
many strides especially on the ESG fronts.
We reached the financial close of Power Station 5 Block 4 
Project – one of our key decarbonisation initiatives in line 
with the Kingdom’s goals to reach Net Zero Emissions by 
2060 while we continued to support Bahrain’s national 
campaign for afforestation ‘Forever Green’ by planting more 
saplings along different areas around Alba. In addition, we 
have awarded Bechtel to conduct the Feasibility Study for 
the proposed Line 7 as we prepare ourselves to take off to 
Alba’s next chapter of organic growth.

We closed the last quarter of 2022 by being the recipient of several distinguished international 
awards – Gulf Aluminium Council (GAC)’s Health & Safety Award for 2022; Leading Corporate 
for Investor Relations (IR) in Bahrain as well as Best Investor Relations Professional – Bahrain 
from MEIRA; and ‘Gold’ Green World Award and Green World Leader for 2022, from the Green 
Organisation – which recognise our efforts in different areas all year round.
Moreover, our mini plant-wide Safety & ESG Campaign ‘Back to Core Basics’ was held in 
December to create a path for each one of us to improve our Safety practices and behaviours 
as well as reach new heights in our Safety journey.
As we kicked-off 2023, I’m confident that we will all do more than necessary to finish this year 
strong.

God bless you all.

Ali Al Baqali
Chief Executive Officer

كلمة العدد
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البا تعلن نتائجها 
المالية للربع الثالث 
والتسعة أشهر من 

العام 2022

Alba reported a Profit of BD48 million 
(US$127.6 million) for the third quarter 
of 2022, down by 62% Year-over-Year 
(YoY), versus a Profit of BD125.9 million 
(US$335 million) for the same period 
in 2021. The Company reported Basic 
and Diluted Earnings per Share of fils 
34 for Q3 2022 versus Basic and Diluted 
Earnings per Share of fils 89 for the same 
period in 2021. The Total Comprehensive 
Income for Q3 2022 stood at BD58.2 
million (US$154.8 million) versus Total 
Comprehensive Income for the third 
quarter of 2021 of BD126.4 million 
(US$336.1 million) – down by 54% YoY. 
Gross Profit for Q3 2022 was BD79 million 
(US$210.2 million) versus BD157.4 

million (US$418.5 million) for the same 
period in 2021 – down by 49.8% YoY. With 
regards to the Revenue in Q3 2022, Alba 
generated BD403.2 million (US$1,072.3 
million) versus BD388.9 million 
(US$1,034.2 million) in Q3 2021 - up by 
3.7% YoY. 
With regards to the nine months of 2022, 
Alba has reported a Profit of BD376.7 
million (US$1,001.9 million), up by 39.2% 
YoY, versus a Profit of BD270.7 million 
(US$720 million) for the same period 
in 2021. The Company reported Basic 
and Diluted Earnings per Share of fils 
266 for the nine months of 2022 versus 
Basic and Diluted Earnings per Share 
of fils 191 for the same period in 2021. 

Alba’s Total Comprehensive Income for 
the nine months of 2022 was BD416.1 
million (US$1,106.6 million), up by 51% 
YoY, compared to a Total Comprehensive 
Income of BD275.5 million (US$732.7 
million) in the same period of 2021. 
Gross Profit for the nine months of 2022 
was BD465 million (US$1,236.8 million) 
versus BD361.5 million (US$961.5 million) 
in the same period of 2021 – up by 28.6% 
YoY. Alba generated in the nine months 
of 2022 Revenue of BD1,378.5 million 
(US$3,666.2 million) versus BD1,061.5 
million (US$2,823.1 million) in the same 
period of 2021 - up by 29.9% YoY. 

Financial Results
for the Third Quarter and 9 Months of 2022

Alba Reports its 

دينار  مليون   48 بلغ  ربح  عن  البا  أعلنت 
أمريكي( خلال  دولار  مليون   127.6( بحريني 
الربع الثالث من العام 2022، مسجلة انخفاًضا 
بلغ 62% على أساس سنوي، وذلك مقابل ربح 
مليون   335( بحريني  دينار  مليون   125.9 بلغ 
 .2021 العام  من  الفترة  لنفس  أمريكي(  دولار 
ومخفض  أساسي  عائد  عن  الشركة  وأعلنت 
للسهم الواحد بقيمة 34 فلًسا في الربع الثالث 
أساسي  عائد  مقابل  وذلك   ،2022 العام  من 
لنفس  فلًسا   89 بلغ  الواحد  للسهم  ومخفض 
الربح  مجموع  وبلغ   .2021 العام  من  الفترة 
العام  من  الثالث  الربع  خلال  الآخر  الشامل 
بحريني  دينار  مليون   58.2 قيمته  ما   2022

أمريكي( مقابل مجموع  )154.8 مليون دولار 
الربح الشامل الآخر خلال الربع الثالث من العام 
بحريني  دينار  مليون   126.4 بلغ  الذي   2021

)336.1 مليون دولار أمريكي( – أي بانخفاض 
بلغ 54% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح 
خلال الربع الثالث من العام 2022 ما قيمته 79 
دولار  مليون   210.2( بحريني  دينار  مليون 
بحريني  دينار  مليون   157.4 مقابل  أمريكي( 

الفترة  لنفس  أمريكي(  دولار  مليون   418.5(
من العام 2021 – مسجلاً انخفاًضا بلغ %49.8 
الإيرادات  يخص  وفيما  سنوي.  أساس  على 
في الربع الثالث لعام 2022، حققت البا 403.2 
دولار  مليون   1,072.3( بحريني  دينار  مليون 
بحريني  دينار  مليون   388.9 مقابل  أمريكي( 
الربع  في  أمريكي(  دولار  مليون   1,034.2(
الثالث من العام 2021 – أي بارتفاع بلغ %3.7 

على أساس سنوي.
العام  من  الأولى  أشهر  للتسعة  بالنسبة  أما 
بقيمة  ربح  تحقيق  البا عن  أعلنت  فقد   ،2022

مليون   1,001.9( بحريني  دينار  مليون   376.7

على   %39.2 بلغ  بارتفاع  أي  أمريكي(،  دولار 
مليون   270.7 بلغ  ربح  مقابل  سنوي،  أساس 
أمريكي(  دولار  مليون   720( بحريني  دينار 
لنفس الفترة من العام 2021. وأعلنت الشركة 
بلغ  الواحد  للسهم  عن عائد أساسي ومخفض 
العام  من  الأولى  التسعة  للأشهر  فلًسا   266

للسهم  ومخفض  أساسي  عائد  مقابل   2022

من  الفترة  لنفس  فلًسا   191 بقيمة  الواحد 
العام 2021. وبلغ مجموع الربح الشامل الآخر 

للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 ما قيمته 
مليون   1,106.6( بحريني  دينار  مليون   416.1

 %51 بلغ  ارتفاًعا  مسجلاً  أمريكي(،  دولار 
بمجموع  مقارنة  وذلك  سنوي،  أساس  على 
الربح الشامل الآخر بقيمة 275.5 مليون دينار 
لنفس  بحريني )732.7 مليون دولار أمريكي( 
الربح  إجمالي  وبلغ   .2021 العام  من  الفترة 
للتسعة أشهر الأولى من العام 2022 ما قيمته 
مليون   1,236.8( بحريني  دينار  مليون   465

دينار  مليون   361.5 مقابل  أمريكي(  دولار 
لنفس  بحريني )961.5 مليون دولار أمريكي( 
الفترة من العام 1202 – أي بارتفاع بلغ %28.6 
خلال  الشركة  وحققت  سنوي.  أساس  على 
إيرادات  العام 2022  من  الأولى  أشهر  التسعة 
بقيمة 1,378.5 مليون دينار بحريني )3,666.2 
مليون   1,061.5 مقابل  أمريكي(  دولار  مليون 
دينار بحريني )2,823.1 مليون دولار أمريكي( 
لنفس الفترة من العام 2021 – أي بزيادة بلغت 

29.9% على أساس سنوي. 

Scan to Read the Full Article

قم بمسح الرمز لقراءة الخبر كاماًل 
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Successful Financial Close for

Power Station 5 Block 4 Project Alba Awards Line 7 Project’s
Feasibility Study to Bechtel

“Alba has reached the financial close for its Block 4 of Power Station 
5 (PS5) that will add 680.9 megawatts (MW), which once completed 
will increase the nameplate capacity of PS5 from 1.8 GW to more than 
2.4 GW,” stated the Chairman of the Board of Directors, Shaikh Daij 
Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, during the virtual signing ceremony 
with Sinosure on 14 November 2022.
Shaikh Daij Bin Salman affirmed that this project will support the 
Company in its efforts to decarbonise in line with the Kingdom’s 
goals to reach Net Zero Emissions by 2060 and reduce its overall GHG 
emissions by 0.5x once completed in Q4 2024.
The Chief Executive Officer Mr. Ali Al Baqali, the Chief Power Officer 
Mr. Amin Sultan, the Chief Financial Officer Mr. Bryan Harris joined 
the virtual ceremony along with senior representatives from 
SEPCOIII including its Vice President Mr. Jie Li, senior officials from 
Sinosure Shandong including its President Mr. Wei Shaomin as well 
as senior officials from BNP Paribas China and BNP Paribas Middle 
East including the Head of Middle East and Africa Mr. Amine Bel Hadj 
Soulami.
The facility is made up of c. US$225 million China Export and Credit 
Insurance Corporation (“SINOSURE”) supported-facility with a 15-
year tenor and a competitive interest rate wherein the principal 
amount will be repaid over a 15-year period including a 3-year grace 
period.
SEPCOIII along with Mitsubishi Power are responsible to design, 
engineer, procure, construct and commission the Combined Cycle 
Gas Turbine Power Block comprising M701JAC gas turbine, an air-
cooled version of J-series gas turbines and a steam turbine.

Alba awarded International Bechtel Co. Ltd. (Bechtel) to conduct Line 7 Project’s 
Feasibility Study.
This was announced during a virtual meeting held between Alba and Bechtel’s officials to 
discuss various topics of mutual interest on 05 December 2022. 
The virtual meeting was attended by Alba’s Chairman of the Board Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa, Alba’s Chief Executive Officer Mr. Ali Al Baqali, Bechtel’s Chief 
Operations Officer Mr. Craig Albert and Bechtel’s Mining & Metals President Ms. Ailie 
MacAdam. 
Expected to be completed in about 9 months by September 2023, the Feasibility Study 
will provide a comprehensive evaluation of all factors to determine the viability of the 
Line 7 Project. It’s estimated that Line 7 Project will have a similar production capacity as 
Line 6 Expansion Project – within the range of 540,000 metric tonnes per annum.

صرح رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
بأن »الشركة تمكنت من التوصل إلى إغلاق تمويل مشروع مجمع الطاقة 
الرابع بمحطة الطاقة الخامسة، والذي سيضيف طاقة إنتاجية تصل إلى 
680.9 ميغاوات، ليعزز الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطة الطاقة الخامسة 

بعد إتمام المشروع من 1.8 غيغاوات إلى أكثر من 2.4 غيغاوات«. وجاء 
الصادرات  لتأمين  الصين  مع شركة  عقد  الذي  التوقيع  ذلك خلال حفل 

والائتمان )سينوشور( على المنصة الافتراضية بتاريخ 14 نوفمبر 2022.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بأن هذا المشروع سيساهم في دعم جهود 
الشركة في إزالة الكربون تماشًيا مع أهداف المملكة بالوصول إلى الحياد 
الكربوني الصفري بحلول عام 2060، إلى جانب خفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة للشركة بواقع x0.5 مع اكتمال المشروع في الربع الرابع من العام 
2024. حضر حفل التوقيع من جانب البا كل من الرئيس التنفيذي السيد 

والرئيس  سلطان،  أمين  السيد  للطاقة  التنفيذي  والرئيس  البقالي،  علي 
كبار  إلى  بالإضافة  هاريس،  براين  السيد  المالية  للشؤون  التنفيذي 
المسؤولين من شركة سيبكوIII، ومن ضمنهم نائب رئيس الشركة السيد 
شاندونغ(  )فرع  سينوشور  شركة  من  المسؤولين  جانب  إلى  لي،  جي 
ومنهم رئيس الفرع السيد وي شاومين، وكذلك كبار المسؤولين من بنك 
باريبا الشرق الأوسط ومن ضمنهم  باريبا الصين وبي إن بي  بي إن بي 

رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أمين بلحاج سولامي. 
أمريكي  دولار  مليون   225 حوالي  من  المالية  التسهيلات  هذه  وتتألف 
مدعومة من قبل شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان )سينوشور( 
بفترة سداد تصل إلى 15 عاًما وبمعدل فائدة تنافسي، على أن يتم سداد 
المبلغ الأساسي على مدى 15 عاًما مع فترة سماح تصل إلى 3 سنوات. 
هما  باور،  ميتسوبيشي  شركة  جانب  إلى   ،IIIسيبكو شركة  أن  ويذكر 
وإنشاء وتشغيل مجمع  أعمال تصميم وهندسة وشراء  المسؤولتان عن 
الطاقة الرابع الذي يعتمد نظام الدورة المركبة باستخدام التوربين الغازي 
من طراز M701JAC، وهو أحد طرازات الفئة J ويتميز بخاصية التبريد 

بالهواء، بالإضافة إلى توربين بخاري.

إغالق ناجح لتمويل مشروع 
مجمع الطاقة الرابع بمحطة 

الطاقة الخامسة

البا تعين بكتل إلجراء دراسة الجدوى لمشروع خط الصهر السابع

دراسة  بإجراء  المحدودة  )بكتل(  المحدودة  الدولية  شركة بكتل  بتكليف  البا  شركة  قامت 
المنصة  البا على  الذي عقدته  الاجتماع  السابع. جاء ذلك خلال  الصهر  لمشروع خط  الجدوى 
الافتراضية مع المسؤولين بشركة بكتل لبحث ومناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام 

المشترك بتاريخ 5 ديسمبر 2022.
حضر الاجتماع من جانب البا كل من رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
خليفة والرئيس التنفيذي علي البقالي، بالإضافة إلى ممثَلي شركة بكتل، وهما الرئيس التنفيذي 
للعمليات الإنتاجية كريغ ألبرت، ورئيسة وحدة أعمال التعدين والمعادن العالمية آيلي مكآدم. 
ومن المتوقع أن تستغرق دراسة الجدوى حوالي 9 أشهر والانتهاء منها بحلول سبتمبر 2023، 
حيث ستقدم تقييًما شاملاً لجميع العوامل المتعلقة بمشروع خط الصهر السابع ومدى قابليته 
للتنفيذ. كما أن من المقدر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع حوالي 540,000 طن متري سنوًيا، 

أي ما يعادل الطاقة الإنتاجية لمشروع خط الصهر السادس للتوسعة.
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Alba Executives, led by the CEO Ali Al Baqali, welcomed a high-level 
delegation from Emirates Global Aluminium (EGA) during their 
visit to Alba on 03 November 2022, which aimed to strengthen 
technology cooperation, foster stronger ties between Alba and 
EGA as well as explore upstream development opportunities in 
terms of securing Alba’s alumina requirements.
A comprehensive tour in Reduction Line 6, which uses EGA 
DX+ Ultra smelting technology, was also organised for the EGA 
delegation.

استقبل أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة بقيادة الرئيس التنفيذي علي 
البقالي وفًدا رفيع المستوى من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم خلال 
التعاون  لتعزيز  وذلك   ،2022 نوفمبر   3 بتاريخ  الشركة  لمقر  زيارتهم 
التقني والعلاقات المتينة بين الشركتين، إلى جانب بحث فرص التعاون 

المستقبلية لتوريد المواد الخام وتأمين متطلبات البا من الألومينا.
وشهدت الزيارة اصطحاب الوفد الزائر في جولة ميدانية لخط الصهر 
السادس الذي يستخدم تقنية DX+ Ultra من شركة الإمارات العالمية 

للألمنيوم.

Alba Management Receives a High-Level 

Delegation From 
EGA

استقبال وفد 
رفيع المستوى 

من اإلمارات 
العالمية 
لأللمنيوم

دعيج  بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  التقى 
رئيسة  العالمية، وهم  بكتل  بشركة  المسؤولين  كبار  بعدد من  آل خليفة 
ورئيس  مكآدم  آيلي  السيدة  العالمية  والمعادن  التعدين  أعمال  وحدة 
منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط السيد جستن سيبيريل والمدير 
الإقليمي السيد مارك أشوين، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة البا 
علي البقالي لمناقشة سبل التعاون المشترك بما يشمل مشروع خط الصهر 
السابع المقترح. وتم هذا اللقاء على هامش فعاليات حفل العشاء السنوي 

للمجلس الخليجي للألمنيوم في فندق الريتز كارلتون – البحرين.
البحرين  لمملكة  المقترح  المشروع  هذا  أهمية  عن  معرض حديثه  وفي 
والبا، صرح رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 

خليفة قائلاً: 
خلال  من  إنتاجه  لمواصلة  ونهدف  المستقبل،  معدن  هو  »الألمنيوم 
قدًما في  وبالمضي  السابع.  الصهر  المرتقب في مشروع خط  استثمارنا 
المقترح  الخط  هذا  سيضيف  البا،  في  ننتهجها  التي  النمو  استراتيجية 
للشركة  الحالية  الإنتاجية  الطاقة  إلى  للبيئة  الصديق  الإنتاج  المزيد من 
والبالغة 1.561 مليون طن متري. ومن خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه 
قيادة مملكة البحرين ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومع الانتهاء الناجح 
من دراسة الجدوى الأولية للمشروع، فإننا حريصون على الاستفادة من 
لتسطير قصة نجاح  للتوسعة  السادس  الصهر  خبراتنا في مشروع خط 

أخرى لمملكة البحرين والبا من خلال خط الصهر السابع المرتقب«.

Alba’s Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij bin Salman bin 
Daij Al Khalifa met with Bechtel’s President of Mining & Metals Global 
Business Unit Mrs. Ailie MacAdam; President of Europe, Africa, and 
Middle East Region Mr. Justin Siberell; and Regional Manager Mr. 
Mark Ashwin on the side of Gulf Aluminium Council Dinner at the Ritz 
Carlton, Bahrain along with Alba’s CEO Ali Al Baqali to discuss areas 
of cooperation including the Proposed Line 7 Project.  
Speaking on the importance of the Proposed Line 7 to Bahrain and 
Alba, the Chairman of Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa, stated:
“Aluminium is the metal of the future, and we are here to continue 
making it available through our soon-to-be investment in Line 7. 
Moving ahead with our organic growth strategy, the Proposed Line 7 
will add more environmentally friendly production capacity to Alba’s 
nameplate capacity of 1.561 million metric tonnes.
With the continuous support of the Kingdom’s leadership and the 
vision of HRH Prince Salman bin Hamad Al Khalifa the Crown Prince 
and Prime Minister and with the successful conclusion of the Pre-
Feasibility Study, we are keen to capitalise on our experience from 
the Line 6 Expansion Project to make the future Line 7 another 
success story for Bahrain and Alba.”

Alba Chairman Emphasises on 

رئيس مجلس 
اإلدارة يؤكد على 

أهمية مشروع 
خط الصهر السابع 

المقترح 
Importance of Proposed Line 7
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Chairman Leads Delegation at

ARABAL 2022

Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa led the Company’s 

delegation at the 24th edition of Arab 
International Aluminium Conference and 
Exhibition (ARABAL) hosted by Egyptalum 
from 29 November to 01 December 2022 at the 

Nile Ritz-Carlton in Cairo, Egypt.
Alba’s CEO Ali Al Baqali joined the Arab smelters’ 

senior executives for the Conference’s panel discussion 
on ‘Arab Smelter Panel – Current Challenges, Future Opportunities’ 
while the COO Dr. Abdulla Habib and the CMO Khalid A. Latif 
participated in other panel discussions held as part of the ARABAL 
Conference.
Since its inauguration in Kuwait in 1983, ARABAL has become an 
event of international repute, bringing together industry leaders 
from around the world to discuss current issues in the Aluminium 
sector whilst also exploring investment opportunities in the region. 
It is hosted on rotation basis by the primary aluminium producers 
in the region.

… and connects with HE the Egyptian’s Minister of 
Public Enterprises Sector

On the sidelines of ARABAL event, Chairman of the Board of Directors 
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa met with the Minister 
of Public Enterprises Sector in Egypt His Excellency Dr. Engineer 
Mahmood Esmat on 30 November 2022 to discuss areas of potential 
interest with a major emphasis on upstream opportunities.
Alba’s Chairman of the Board highlighted that vertical integration 
is one of Alba’s 5-year strategic initiatives given its importance for 
the continuity of Alba operations and boosting resilience during 
challenging times.
The meeting was attended by the Chairman of ARABAL Mr. Mohamed 
Al Naqi and the Chairman of the Holding Company for Metallurgical 
Industries Eng. Mohameed Al Saadawi.

آل خليفة  دعيج  بن  بن سلمان  دعيج  الشيخ  الإدارة  رئيس مجلس  قاد 
وفد الشركة المشارك في النسخة الرابعة والعشرين من المؤتمر والمعرض 
العربي الدولي للألمنيوم )عربال( والذي استضافته شركة مصر للألمنيوم 
بفندق   2022 ديسمبر   1 نوفمبر وحتى   29 من  الفترة  في  )إيجيبتالوم( 
النيل ريتز كارلتون في القاهرة – مصر. وقد شارك الرئيس التنفيذي علي 
البقالي في حلقة النقاش التنفيذية خلال المؤتمر بعنوان »المصاهر العربية 
– التحديات الحالية والفرص المستقبلية«، والتي ضمت كبار المسؤولين 
التنفيذي  الرئيس  كما شارك كل من  العربية،  الدول  بمصاهر  التنفيذيين 
للتسويق خالد  التنفيذي  والرئيس  د. عبدالله حبيب  الإنتاجية  للعمليات 

عبداللطيف في حلقات نقاش أخرى أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر.
ومنذ انطلاقته في الكويت عام 1983، اكتسب مؤتمر عربال أهمية كبيرة 
على المستوى الدولي، حيث يجمع كبار الشخصيات القيادية في صناعة 
لقطاع  بالنسبة  المعاصرة  القضايا  أبرز  لمناقشة  العالم  حول  الألمنيوم 
هذا  ويعقد  المنطقة.  في  العديدة  الاستثمارية  الفرص  وبحث  الألمنيوم 

المؤتمر بالتناوب بين مصاهر إنتاج الألمنيوم الأولي في المنطقة.

 ... ويلتقي بسعادة وزير قطاع الأعمال العام المصري 
 التقى رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
بسعادة وزير قطاع الأعمال العام بجمهورية مصر العربية الدكتور مهندس 
محمود عصمت، لبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على 

فرص توريد المواد الخام، وذلك بتاريخ 30 نوفمبر 2022. 
وأوضح رئيس مجلس إدارة البا بأن التكامل الرأسي هو أحد أهم مبادرات 
له من  لما  القادمة، وذلك  الخمس  السنوات  الاستراتيجية خلال  الشركة 
أهمية في تعزيز استمرارية العمليات التشغيلية وتعزيز المرونة للتعامل 
مع الظروف والتحديات المختلفة. حضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة 
المنظمة لمؤتمر عربال، السيد محمد النقي، ورئيس مجلس إدارة الشركة 

القابضة للصناعات المعدنية المصرية، المهندس محمد السعداوي.

Alba CEO Participates in   
FCCIB Panel Discussion 
and Networking 
Luncheon

شارك الرئيس التنفيذي علي البقالي كمتحدث رئيسي في ندوة نقاشية حول التنمية 
البحرين  في  الفرنسية  والصناعة  التجارة  غرفة  نّظمتها  البحرين  في  المستدامة 

بتاريخ 23 نوفمبر في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
أقيمت الندوة تحت شعار »التنمية المستدامة في البحرين« وشهدت مشاركة سعادة 
بوحجي،  دانة  والسيدة  المستدامة،  التنمية  وزيرة  الخليف،  علي  بنت  نور  السيدة 

الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاستدامة بمجموعة بنك البحرين الوطني. 
وخلال الفعالية، سلط البقالي الضوء على العديد من مبادرات البا المتعلقة بالجوانب 
التنمية  لأهداف  الشركة  دعم  من  تعزز  والتي  والحوكمة  والاجتماعية  البيئية 

المستدامة لمملكة البحرين.

Alba’s CEO Ali Al Baqali was a Panelist at the French Chamber of Commerce & 
Industry in Bahrain (FCCIB) Panel Discussion & Networking Luncheon, which 
was held on 23 November 2022 at the Gulf Convention Centre, Gulf Hotel.
Organised under the theme ‘Sustainable Development in Bahrain’, the Panel 
featured HE Noor bint Ali Al Khulaif, Minister of Sustainable Development, and 
Dana Buheji, NBB’s Group Chief Human Resources & Sustainability Officer. 
During the discussion, Al Baqali shed light on Alba’s numerous ESG initiatives 
that support the Kingdom’s sustainable development goals.

الرئيس التنفيذي يشارك 
في حلقة نقاشية بتنظيم 
من غرفة التجارة والصناعة 

الفرنسية في البحرين
رئيس مجلس اإلدارة يترأس وفد الشركة 

في مؤتمر عربال 2022
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Contractors’ Safety  
Emphasised

Alba Supports   
Bahrain Riders Club

The CEO Ali Al Baqali made a field visit to Power Station 4 (PS4) 
area on 06 December 2022 where he inspected the progress 
of the major overhaul activity carried out on Gas Turbine (GT) 
62. The contractors’ Safety was a key focus area as the CEO 
interacted with various teams from Alba as well as Contracting 
Companies. He also thanked everyone for ensuring timely 
progress while operating by the ‘Safety First. Safety Always’ 
principle at all times. 

In line with its commitment to support various sports activities 
in the Kingdom of Bahrain, Alba has extended its support to 
Bahrain Riders Club’s National Days activities as well as other 
major activities to be organised by the Club in 2023. 
This was announced during Alba’s CEO Ali Al Baqali meeting 
with the Chairman of Bahrain Riders Club Abdulrahman Janahi 
on 14 December 2022.

أجرى الرئيس التنفيذي علي البقالي زيارة ميدانية لمحطة الطاقة 
الرئيسية  التحديث  أعمال  لتفقد   2022 ديسمبر   6 بتاريخ  الرابعة 
لتوربين الغاز 62. وخلال الزيارة وأثناء لقائه بعدد من فرق العمل 
بشكل  التنفيذي  الرئيس  ركز  المقاولين،  وشركات  للشركة  التابعة 
للجميع  بالشكر  توجه  كما  المقاولين،  عمال  سلامة  على  خاص 
الأخذ  التحديث مع  المحدد لأعمال  الزمني  بالجدول  الالتزام  على 

بالاعتبار مبدأ “السلامة أولاً ودائًما” في جميع الأوقات.

مملكة  في  الرياضية  الأنشطة  مختلف  بدعم  التزامها  إطار  في 
التي  رايدرز  بحرين  نادي  لفعاليات  رعايتها  البا  قدمت  البحرين، 
من  وغيرها  البحرين  لمملكة  الوطنية  الأعياد  بمناسبة  أقيمت 

الفعاليات المقررة لعام 2023. 
علي  التنفيذي  الرئيس  استقبال  الدعم خلال  هذا  عن  الإعلان  وتم 
البقالي لرئيس مجلس إدارة نادي بحرين رايدرز عبدالرحمن جناحي 

بتاريخ 14 ديسمبر 2022.

The CEO Ali Al Baqali was featured in Forbes Middle East’s 
‘Leaders’ Insights’ where he highlighted the Company’s journey 
in meeting its Environmental, Social and Governance (ESG) 
goals. Al Baqali underlined the integration of ESG in Alba’s 
Vision, Mission and Values and how this has set Alba to be on 
the right path to achieve its ambitious ESG targets.

Highlighting Alba’s
Journey to ESG Success

مقالة  الأوسط  الشرق  فوربس  مجلة  نشرت 
للرئيس التنفيذي ضمن قسم )رؤى القادة( تحدث 
التميز في  البا نحو  من خلالها عن مسيرة 
الجوانب  مجال  في  أهدافها  تحقيق 

البيئية والاجتماعية والحوكمة.
الجوانب  هذه  إدماج  على  البقالي  وركز 
وكيف  الشركة  وقيم  ومهمة  رؤية  في 
كان لهذه الخطوة الأثر الكبير في وضع 
لتحقيق  الصحيح  المسار  على  الشركة 

أهدافها في هذه الجوانب.

تسليط الضوء على تميز البا في الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة

Scan the QR Code to read the feature 
from Forbes ME’s website. 

امسح رمز االستجابة لقراءة المقال من 
موقع فوربس الشرق األوسط. 

التركيز على سالمة عمال المقاولين

البا تدعم نادي بحرين رايدرز
الذين استكملوا  الموظفين  البقالي عدًدا من  التنفيذي علي  الرئيس  كّرم 
دورة تدريبية تؤهلهم للحصول على شهادة متطلبات التركيبات الكهربائية 
)النسخة الثامنة عشر(، وذلك خلال حفل أقيم يوم 14 ديسمبر 2022 في 
قاعة السلامة والصحة والبيئة بحضور كبار المسؤولين بالشركة. وخلال 
الحفل، أكد الرئيس التنفيذي على التزام البا نحو تدريب وتطوير الكفاءات 

الوطنية خاصة في المهام الفنية. 
جميع  المتحدة  المملكة   - جيتك  مؤسسة  قدمتها  التي  الدورة  حضر 
المهندسين الكهربائيين في الشركة على ثلاث دفعات بواقع 60 مهندًسا. 
وهدفت الدورة إلى منح الشهادات المعتمدة لجميع المهندسين الكهربائيين 
الممارسين في مجالات التصميم والتركيب والتحقق من جميع التركيبات 

الكهربائية بالإضافة إلى تعزيز السلامة بالشركة. 

The CEO Ali Al Baqali awarded a group of Alba employees on the 
completion of the ‘18th Edition Certificate in the Requirements for 
Electrical Installation’ during a ceremony that was held at the SHE 
Hall on 14 December 2022 with the attendance of Alba’s top officials. 
The CEO addressed the attendees during the event, where he 
emphasised on Alba’s commitment towards the training and 
development of its national competences, especially in technical 
roles. 
Delivered by GTEC – UK, the course was arranged for Alba’s Electrical 
Engineers in 3 batches covering a total of 60 engineers. It aimed to 
certify all the Company’s practicing Electrical Engineers in design, 
erection and verification of all electrical installations as well as 
increase overall safety. 

تكريم
 مهندسي 

الشركة 
الكهربائيين 

Electrical Engineers Honoured 
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 البا ترعى كأس جاللة 
الملك المعظم ودوري 

ناصر بن حمد الممتاز

رعايتها  البا  شركة  قدمت 
الملك  جلالة  كأس  لمسابقتي 
حمد  بن  ناصر  ودوري  المعظم 
للموسم  القدم  لكرة  الممتاز 

الرياضي 2022- 2023.
ورحب الشيخ علي بن خليفة بن 
مجلس  رئيس  خليفة  آل  أحمد 
لكرة  البحريني  الاتحاد  إدارة 
إلى مجموعة  البا  بانضمام  القدم 
للمسابقتين،  الفضيين  الرعاة 
لجهود مجلس  تقديره  معرًبا عن 
إدارة شركة البا في دعم ورعاية 
المملكة،  في  الرياضية  الأنشطة 
البحرينية،  القدم  كرة  وبخاصة 
التطور  تحقيق  سبيل  في  وذلك 
مؤكًدا  اللعبة،  هذه  في  والنماء 
اتحاد  بين  المشترك  العمل  أن 
في  سيسهم  والشركة  الكرة 
التنظيمي  النجاح  أسباب  توفير 

للمسابقتين.

بن  دعيج  الشيخ  قال  من جهته، 
سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس 
مجلس إدارة شركة البا: »إن دعم 
جلالة  كأس  لمسابقة  الشركة 
دوري  ومسابقة  المعظم  الملك 
من  نابع  الممتاز  حمد  بن  ناصر 
الأنشطة  بأهمية  الشركة  إيمان 
عام،  بشكل  والرياضية  الشبابية 
مبيًنا أن الشركة وجدت في دعم 
لتأكيد  مثالًيا  مكاًنا  المسابقتين 
التي تعمل  أهداف الاستراتيجية 
بها في مساندة القطاع الرياضي 
البحريني«. وأعرب الشيخ دعيج 
وتقديره  شكره  عن  خليفة  آل 
البحريني  الاتحاد  رئيس  إلى 
المميزة  الجهود  على  القدم  لكرة 
تطوير  سبيل  في  المبذولة 
ينعكس  بما  المحلية  المسابقات 
كرة  منظومة  على  بالإيجاب 

القدم في مملكة البحرين.

HE Shaikha Mai bint Mohammed Al Khalifa, Chairperson of the 
Board of Trustees of the Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al 
Khalifa Centre for Culture and Research, received a delegation 
from Alba, headed by its Chairman of the Board of Directors 
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, during a visit to the 
Center along with Mohammed bin Faris Hall.
Alba delegation comprised the CEO Ali Al Baqali and Public 
Relations Manager Abdulla Seyadee.

Alba Chairman Visits
Shaikh Ebrahim Bin Mohammed Al Khalifa 
Centre for Culture and Research 

Alba Scoops Two Major 

Environmental Awards 

مجلس  رئيسة  خليفة  آل  محمد  بنت  مي  الشيخة  معالي  استقبلت 
والبحوث  للثقافة  خليفة  آل  محمد  بن  إبراهيم  الشيخ  مركز  أمناء 
وفًدا من شركة البا بقيادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
بن  محمد  وقاعة  للمركز  زيارة  خلال  وذلك  الإدارة  مجلس  رئيس 

فارس للصوت الخليجي.
وشمل وفد الشركة الزائر كل من الرئيس التنفيذي علي البقالي ومدير 

العلاقات العامة عبدالله سيادي. 

 Gold Green( حصدت البا جائزتين رئيسيتين وهما الجائزة الذهبية
لعام   )Green World Leader( العالمية  القيادة  وجائزة   )World Award

)The Green Organisation(، وذلك  المنظمة الخضراء  2022 من قبل 

في حفل توزيع جوائز Green Apple الذي أقيم في قصر ويستمينستر 
في العاصمة البريطانية لندن بتاريخ 21 نوفمبر 2022. 

تأسست المنظمة الخضراء في عام 1994، وهي منظمة بيئية دولية 
مستقلة غير ربحية تعنى بتكريم ونشر أفضل الممارسات البيئية على 

مستوى العالم.

Alba scooped two major awards – 
‘Gold Green World Award’ and ‘Green 
World Leader for 2022’, from the 
Green Organisation as announced in 
the Green Apple Awards’ ceremony 
held at the Palace of Westminster, 
London, UK on 21 November 2022. 
Established in 1994, the Green 

Organisation is an international, independent, non-profit 
environmental body that rewards and promotes environmental 
best practices around the world.

رئيس مجلس اإلدارة يزور مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث

البا تنال جائزتين مرموقتين في مجال البيئة 

Alba provided support and 
sponsorship for HM the King’s 
Football Cup and the Nasser 
bin Hamad Premier League 
for the 2022-2023 season.
Chairman of the Board of 
Directors of the Bahrain 
Football Association (BFA) 
Shaikh Ali bin Khalifa bin 
Ahmed Al Khalifa welcomed 
Alba as a Silver Sponsor for 
both competitions. He further 
expressed his appreciation to 
Alba’s Board of Directors for 
its support and sponsorship 
of sports activities in the 
Kingdom, especially Bahraini 
football, in order to achieve 
the desired development and 
goals. He added that the joint 
work between BFA and Alba 
will contribute to providing 
the means of organizational 
success.

Alba’s Chairman of the 
Board of Directors Shaikh 
Daij bin Salman bin Daij Al 
Khalifa commented: “The 
Company’s support for HM 
the King’s Football Cup 
and the Nasser bin Hamad 
Premier League stems from 
its belief in the importance 
of youth and sports activities 
in general. Supporting the 
two competitions is an ideal 
gesture to confirm the goals 
of Alba’s strategy aimed at 
backing the Bahraini sports 
sector.”
Shaikh Daij also expressed 
his thanks and appreciation 
to the Chairman and Board 
of Directors of BFA for their 
efforts to develop local 
competitions in a way that 
reflects positively on football 
in the Kingdom of Bahrain.

Alba Sponsors

HM the King Cup
and Nasser Bin Hamad Football Premier League
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CEO Participates in 
Bahrain India Society’s Business
Networking Luncheon 

The CEO Ali Al Baqali was a Guest Speaker at the Bahrain India 
Society’s Business Networking Luncheon, held on 05 October 
2022 at the Gulf Hotel, where he gave a presentation on ‘Alba: 
Aluminium for the World’ to the local business community.
In his note, Al Baqali highlighted Alba’s Journey from being the 
first Aluminium smelter in the Middle East to one of the world’s 
largest Aluminium smelters, the Company’s ESG Roadmap and 
its priorities, as well as emphasised on the importance of Power 
Station 5 Block 4 Project to the Company’s decarbonisation 
objectives.

لقاء  خلال  رئيسي  كمتحدث  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  شارك 
نظمته الجمعية البحرينية الهندية بتاريخ 5 أكتوبر 2022 في فندق 
الخليج، حيث قدم عرًضا تقديمًيا حمل عنوان »البا ... ألمنيوم للعالم« 

بحضور نخبة من مجتمع الأعمال المحلي بمملكة البحرين.
وسلط البقالي خلال عرضه الضوء على مسيرة البا من بدايتها كأول 
مصهر للألمنيوم في الشرق الأوسط وصولاً إلى مكانتها الحالية كأحد 
طريق البا  خارطة  إلى  بالإضافة  العالم،  في  الألمنيوم  مصاهر  أبرز 
للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة وأولوياتها في هذا المجال، 
كما تحدث عن أهمية مشروع مجمع الطاقة الرابع في محطة الطاقة 

الخامسة في دعم توجهات الشركة الرامية لإزالة الكربون.

الرئيس التنفيذي يشارك 
في لقاء الجمعية 
البحرينية الهندية
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The CEO Ali Al Baqali shed light on the Company’s 
contributions towards Bahrain’s economy and 
society during a special interview conducted by 
Forbes Middle East.
Al Baqali highlighted the inception of Alba, which 
marked the beginning of Bahrain’s strategy 
to diversify its economic base and reduce its 
dependence on oil, and the Company’s success 
in paving the way for a thriving downstream 
aluminium sector in Bahrain. The CEO also 
emphasised the role that Alba has played 
in hiring, training and developing Bahraini 
nationals over five decades of commercial 
operations. 

على  الضوء  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  سلط 
اقتصاد المملكة والمجتمع  تجاه  الشركة  إسهامات 
البحريني خلال مقابلة خاصة أجرتها فوربس الشرق 

الأوسط.  
شكّلت  التي  البا  شركة  إنشاء  عن  البقالي  وتحدث 
لتنويع  الرامية  البحرين  لاستراتيجية  الانطلاقة 
كما  النفط.  على  الاعتماد  وتقليل  الدخل  مصادر 
قطاع  لإنشاء  الطريق  مّهد  الشركة  نجاح  أن  أوضح 
مملكة  في  المزدهر  التحويلية  الألمنيوم  صناعات 
البحرين. وركز البقالي أيضًا خلال حديثه على الدور 
وتطوير  وتدريب  توظيف  في  الشركة  لعبته  الذي 
الكفاءات البحرينية على مدى أكثر من خمسة عقود 

من العمليات التشغيلية.

الشركة  إدارة  مجلس  رئيس  استقبل 
الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل 
تشاكيل،  ايسن  السيدة  سعادة  خليفة 
مملكة  لدى  تركيا  جمهورية  سفيرة 
 2022 أكتوبر   3 بتاريخ  البحرين، 
بالمقر الرئيسي للشركة وذلك بحضور 
حيث  البقالي،  علي  التنفيذي  الرئيس 
من  عدد  مناقشة  الاجتماع  خلال  تم 
التعاون  فرص  بينها  ومن  المواضيع 
المستقبلية بين البا والشركات التركية 

الرائدة.

رئيس مجلس اإلدارة يلتقي سفيرة 
ا  A Special Interview withجمهورية تركيَّ

Forbes Middle East 

Alba’s Chairman of the Board of 
Directors Shaikh Daij bin Salman 
bin Daij Al Khalifa met with HE 
Esen Çakıl, the Ambassador of the 
Republic of Turkey to the Kingdom 
of Bahrain on 03 October 2022 
at Alba premises. The CEO Ali Al 
Baqali was also present during the 
meeting in which several topics 
were discussed including potential 
opportunities for cooperation 
between Alba and leading Turkish 
companies.

Alba Chairman

 Meets HE the Turkish Ambassador 

مقابلة خاصة مع 
فوربس الشرق 

األوسط 

Scan the QR code to 
watch the interview

قم بمسح الرمز 
    لمشاهدة المقابلة
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Alba’s Chairman of the Board of Directors, Shaikh Daij bin Salman bin 
Daij Al Khalifa, expressed that ‘cooperation between GCC smelters 
will cement their position globally as responsible aluminium 
producers’ during his welcome speech at the Annual Gulf Aluminium 
Council Dinner held on 02 November 2022 at the Ritz-Carlton, 
Bahrain. 
Hosted by Alba and organised by the Gulf Aluminium Council (GAC), 
the Dinner was attended by top officials representing the GCC 
smelters as well as experts from the global aluminium industry, who 

were welcomed by Alba’s delegation led by its Chairman of the Board 
Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa and the CEO Ali Al Baqali.
Since its first edition in 2014, the GAC Dinner has grown to become 
one of the most significant events in the global Aluminium industry, 
as it brings industry leaders, experts, and decision makers from 
around the world under one roof to discuss pressing matters 
relating to the Aluminium industry to include clean energy and 
decarbonisation.

أعرب رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، 
عن ثقته بأن التعاون المشترك بين مصاهر دول مجلس التعاون الخليجي 
منتجة  كشركات  المصاهر  هذه  بها  تتمتع  التي  العالمية  المكانة  سيعزز 
مسؤولة للألمنيوم، وذلك خلال كلمته الترحيبية التي ألقاها خلال حفل 
العشاء السنوي الذي نظمه المجلس الخليجي للألمنيوم بتاريخ 2 نوفمبر 

2022 بفندق الريتز كارلتون – البحرين. 

وشهد الحفل الذي استضافته البا حضور المسؤولين من مختلف المصاهر 
صناعة  في  الخبراء  من  عدد  جانب  إلى  الخليجي،  التعاون  بمجلس 
البا  في  المسؤولين  كبار  استقبالهم  في  كان  حيث  العالمية،  الألمنيوم 
يتقدمهم كل من رئيس مجلس الإدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 

آل خليفة والرئيس التنفيذي علي البقالي. 
الذي  السنوي  العشاء  حفل  أصبح   ،2014 عام  في  الأولى  نسخته  ومنذ 
صناعة  في  الفعاليات  أهم  أحد  للألمنيوم  الخليجي  المجلس  يقيمه 
الألمنيوم العالمية، حيث يجمع تحت سقف واحد العديد من الشخصيات 
القيادية في صناعة الألمنيوم إلى جانب الخبراء وصناع القرار من مختلف 
أنحاء العالم لبحث ومناقشة أهم القضايا المتعلقة بصناعة الألمنيوم، مثل 

الطاقة النظيفة وإزالة الكربون.

البا تؤكد على أهمية التعاون 
المشترك بين مصاهر دول مجلس 

التعاون الخليجي لتحقيق إنتاج 
مستدام لأللمنيوم

Alba Emphasises 
on Collective Cooperation for Sustainable
Aluminium Production at GAC Dinner 2022
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عبدالله  د.  الإنتاجية  للعمليات  التنفيذي  الرئيس  بقيادة  البا  شركة  من  وفد  شارك 
والألومينا  البوكسيت  لدراسة  الدولية  اللجنة  ومعرض  مؤتمر  فعاليات  في  حبيب 
والألمنيوم )إكسوبا( الذي أقيم في فندق راديسون بلو بارك بالعاصمة اليونانية أثينا 

خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022.
أكثر  تقديم  شهد  الذي  الحدث  لهذا  الذهبية  رعايتها  قدمت  البا  شركة  أن  ويذكر 
من 120 عرًضا تقنًيا بمشاركة نخبة من أبرز المتحدثين من الشركات والمؤسسات 

العالمية.

A delegation from Alba, led by the COO Dr. Abdulla Habib, took part in ICSOBA 
2022 Conference and Exhibition held at the Radisson Blu Park, Athens, Greece 
from 10 to 14 October 2022 and organised by the International Committee for 
Study of Bauxite, Alumina and Aluminium.
The event, which Alba backed as a golden sponsor, featured more than 
120 technical presentations and high-profile speakers from leading global 
companies and institutions. 

Alba Takes Part in 

ICSOBA 2022 

البا تشارك في فعاليات 
مؤتمر ومعرض إكسوبا 

2022

الخليجي  المجلس  من   2022 لعام  والسلامة  الصحة  بجائزة  البا  فازت 
للألمنيوم وذلك خلال حفل العشاء الذي نظمه المجلس بتاريخ 2 نوفمبر 

2022 بفندق الريتز كارلتون، البحرين.

وقام رئيس مجلس إدارة الشركة وراعي الحفل، الشيخ دعيج بن سلمان 
البا علي  لشركة  التنفيذي  للرئيس  الجائزة  بتسليم  آل خليفة،  بن دعيج 

البقالي.  
ُيعقد  للألمنيوم  الخليجي  المجلس  جوائز  توزيع  حفل  أن  بالذكر  جدير 
سنوًيا بهدف تكريم مصاهر الألمنيوم وشركات الصناعات التحويلية في 
دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى لتطبيق أفضل الممارسات في 

العديد من المجالات، مثل السلامة والصحة وخدمة المجتمع.

Alba was announced as the winner of Gulf Aluminium Council (GAC)’s 
Health & Safety Award for 2022 at the Gulf Aluminium Dinner that 
was held on 02 November 2022 at the Ritz Carlton, Bahrain. 
The Award was presented by Alba Chairman of the Board Shaikh Daij 
bin Salman bin Daij Al Khalifa, the Patron of the Dinner, to Alba’s CEO 
Ali Al Baqali during the event. 
Held annually, the GAC Awards recognise GCC aluminium smelters 
and downstream companies implementing best practices in various 
aspects such as Health and Safety, Environment and Community 
Service.

Winning the Prestigious 

الفوز بجائزة الصحة والسالمة 
لعام 2022 من المجلس الخليجي 

لأللمنيوم

GAC Health and Safety 
Award 2022

IT TAKES LEADERSHIP TO IMPROVE SAFETY. I TAKE THE OPPORTUNITY TO THANK ALBA CEO AND THE 
MANAGEMENT TEAM FOR GOING THE EXTRA MILE TO ENSURE SAFETY IS A TOP PRIORITY.

إن الارتقاء بمستوى السلامة لا يتحقق إلا بالدور الفاعل لقيادة الشركة. لذا، أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن شكري للرئيس التنفيذي 
والفريق الإداري لسعيهم الدائم وجهودهم المستمرة في جعل السلامة على رأس أولويات الشركة.

ALBA CHAIRMAN
رئيس مجلس إدارة البا

“ “
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وفد البا برئاسة رئيس 
مجلس اإلدارة يشارك 

في أسبوع بورصة لندن 
للمعادن  

The Chairman of Alba’s Board 
of Directors Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa led 
the Company’s delegation at 
the annual gathering of the 
global metals’ community at 
the London Metal Exchange 
(LME) Week that was held 
from 24 to 27 October 2022 in 
London, UK.
Shaikh Daij also met with the 
Chairman of LME Mrs. Gay Huey 
Evans in addition to the CEO of 

LME Mr. Mathew Chamberlain 
on the sidelines of the LME 
Dinner held on 25 October. 
With over 600 international 
delegates, the LME Week 
covered all aspects of the 
ever-changing metals’ market 
including macroeconomic 
outlook, market fundamentals 
as well as current challenges, 
namely high energy prices and 
supply-chain constraints.

Alba’s Delegation, Led by its Chairman
of the Board, Attends

LME Week

ترأس رئيس مجلس إدارة شركة 
بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  البا 
الشركة  وفد  خليفة  آل  دعيج 
المشارك في اللقاء السنوي لقطاع 
فعاليات  ضمن  العالمي  المعادن 
للمعادن  لندن  بورصة  أسبوع 
 24 من  الفترة  خلال  أقيم  الذي 
إلى 27 أكتوبر 2022 في العاصمة 

البريطانية لندن.
أيًضا  دعيج  الشيخ  التقى  وقد 
بورصة  إدارة  مجلس  برئيس 
هوي  غاي  السيدة  للمعادن  لندن 
السيد  التنفيذي  ورئيسها  إيفانز 
على  وذلك  تشامبرلين،  ماثيو 

الذي أقامته  العشاء  هامش حفل 
البورصة بتاريخ 25 أكتوبر. 

بورصة  أسبوع  فعاليات  وغطت 
جوانب  جميع  للمعادن  لندن 
ومتغيراتها  المعادن  أسواق 
توقعات  ذلك  في  بما  الدائمة 
وأساسيات  الكلي  الاقتصاد 
الأسواق، بالإضافة إلى التحديات 
القائمة مثل ارتفاع أسعار الطاقة 
وذلك  التوريد،  سلسلة  وقيود 
بحضور أكثر من 600 مشارك من 

حول العالم.

Alba Participates at the 

First National 
Chemical Forum

Alba’s Sr. Superintendent Process and Quality Control, Hassan Al 
Mohri, was a guest speaker at the First National Chemical Forum 
(NatChem 1) that was organised by Bahrain Society of Chemists in 
collaboration with the Ministry of Oil and Environment on 01 October 
2022 at the Diplomat Radisson Blu Hotel. Held under the patronage 
of Oil and Environment Minister, Special Envoy for Climate Affairs HE 
Dr. Mohamed bin Mubarak Bin Dainah, the Forum was inaugurated by 
Deputy Chief Executive Officer of Supreme Council for Environment, 
Shaikh Abdullah bin Abdulaziz Al Khalifa, in the presence of Bahrain 
Chemists Society’s Deputy Chairman and Alba’s Sr. Chemist Hussain 
Al Halwachi. Al Mohri’s presentation showcased Alba’s aluminium 
production process, quality control systems, and the company’s ESG 
initiatives.

البا تشارك في المنتدى الوطني 
الكيميائي األول

شارك مراقب أول التحكم في العمليات والجودة حسن المهري كمتحدث 
رئيسي في فعاليات المنتدى الوطني الكيميائي الأول الذي نظمته جمعية 
الكيميائيين البحرينية بالتعاون مع وزارة النفط والبيئة بتاريخ 1 أكتوبر 

2022 في فندق الدبلومات راديسون بلو.

الخاص  المبعوث  والبيئة  النفط  وزير  رعاية سعادة  تحت  المنتدى  عقد 
لشؤون المناخ الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وافتتحه نائب الرئيس 
التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز آل خليفة، 
البحرينية  الكيميائيين  جمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  بحضور 
وكيميائي أول في البا حسين الحلوجي. واستعرض المهري خلال عرضه 
التقديمي عملية إنتاج الألمنيوم في الشركة، وأنظمة التحكم في الجودة، 
فضلاً عن مبادرات الشركة في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

في مقابلة له مع المنصة الإخبارية »اقتصاد الشرق مع بلومِبرغ« 
علي  التنفيذي  الرئيس  تحدث   ،2022 أكتوبر   20 بتاريخ  بثها  تم 
البقالي عن أداء سهم الشركة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2022، 
والذي شهدت قيمته ارتفاًعا بنسبة 45% مقارنة بقيمة السهم مطلع 
العام. وتناول الرئيس التنفيذي العوامل التي ساهمت في ارتفاع 
قيمة سهم الشركة، ومنها زيادة الإنتاج بفضل تشغيل خط الصهر 
المضافة،  القيمة  مبيعات  على  الاستراتيجي  والتركيز  السادس، 
فضلاً عن سياسات خفض التكاليف من خلال برنامج الحصالة، إلى 

جانب ارتفاع أسعار بورصة لندن للمعادن.

The CEO Ali Al Baqali was interviewed by ‘Asharq Business with 
Bloomberg’ on 20 October 2022 to discuss the Company’s stock 
performance as of Q2 2022 which saw 45% increase in price since 
the beginning of 2022. 
Al Baqali gave an overview of the operational factors that have 
contributed to Alba’s share price appreciation namely higher 
production driven by Line 6, strategic focus on increasing value-
added products’ sales and maximising cost-savings through Al 
Hassalah Programme in addition to higher LME prices.

Scan the QR code to watch 
the full interview

قم بمسح الرمز 
    لمشاهدة المقابلة

The CEO Discusses Alba Stock Performance on ‘Asharq Business with Bloomberg’

الرئيس التنفيذي يستعرض أداء سهم الشركة في “اقتصاد الشرق مع بلومِبرغ”
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The Personal Representative of HM the King, HH Shaikh Abdulla bin 
Hamad Al Khalifa, the owner of Bahrain 1 Racing Team, praised the 
honourable results brought about by the team thanks to the support 
of HM King Hamad bin Isa Al Khalifa and His Royal Highness Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister.
He also praised the role of Alba and other national corporate 
sponsors for supporting the Team in achieving leading places in the 
‘Pro Mod’ Racing Series. 
This came as HH Shaikh Abdulla received on 11 October 2022 the 
Chairman of Alba’s Board of Directors Shaikh Daij bin Salman bin 
Daij Al Khalifa along with high-level officials representing other 
sponsors and presented them with commemorative gifts for their 
unwavering support to the Team.  

أكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك 
النتائج  أن  للسيارات   »1 فريق»بحرين  مالك  ورعاه،  الله  المعظم حفظه 
من  به  يحظى  الذي  الدعم  إطار  في  تأتي  الفريق  حققها  التي  المشرفة 
لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد 
المعظم حفظه الله ورعاه، ومساندة دائمة من صاحب السمو الملكي الأمير 

سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
الوطنية  الشركات  من  وغيرها  البا  به  تضطلع  الذي  بالدور  سموه  ونوه 
والمراكز  الإنجازات  أفضل  تحقيق  ومواصلة  الفريق  دعم  في  الراعية 
الأولى في سباق السيارات »فئة برو مود«. جاء ذلك لدى استقبال سمو 
الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يوم 11 أكتوبر 2022 الشيخ دعيج بن 
سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة الشركة وكبار المسؤولين 
دعمهم  نظير  تذكارية  هدايا  تسلموا  حيث  الأخرى،  الراعية  الجهات  من 

المستمر للفريق.

Alba has signed a Long-Term Service Agreement (LTSA) with 
Mitsubishi Power, a power solutions brand of Mitsubishi Heavy 
Industries, Ltd. (MHI).
The LTSA covers parts, repairs, and services of a new 680.9 megawatts 
(MW) Combined Cycle Gas Turbine Power Block, featuring Mitsubishi 
Power’s advanced J-series gas turbine technology. The long-term 
agreement will enhance the reliability, efficiency, and availability of 
power supply.
This signing follows Alba’s recent 
agreement with Mitsubishi Power & 
SEPCOIII to design, engineer, procure, 
construct and commission a new 
Combined Cycle Gas Turbine Power 
Block as part of the expansion of Power 
Station 5 in Bahrain. Mitsubishi Power 
will supply a combined cycle power 
unit, comprising the M701JAC gas 
turbine, an air-cooled version of J-series 
gas turbines, and a steam turbine. 
Under the terms of this agreement, 
Alba will benefit from Mitsubishi 
Power’s comprehensive warranties and 
extended service support, to enhance 
and drive performance and efficiency.
As part of the agreement, Alba’s new Power Block 4 in Power 
Station 5 will also utilize Mitsubishi Power’s award-winning suite 
of intelligent solutions TOMONI®, a customizable suite of user-
driven, digital power plant solutions fueled by cutting-edge 
analytics and decades of turbine operating and monitoring data. 
TOMONI harnesses big data to provide real-time predictive insights, 
adaptive control and actionable knowledge, for higher power 
plant performance, reliability and optimization and to achieve 
environmental performance goals.

 Khalid Salem, President of Middle East & Africa
at Mitsubishi Power

خالد سالم، رئيس "ميتسوبيشي باور" في منطقة 
الشرق الأوسط وأفريقيا 

 Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa, Chairman
of Alba’s Board of Directors

الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة،
 رئيس مجلس إدارة شركة البا 

وقعت البا اتفاقية طويلة الأمد للخدمات والصيانة مع ميتسوبيشي باور، 
إحدى شركات ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة.

وتشمل الاتفاقية توريد قطع الغيار وصيانة وخدمة مجّمع الطاقة الجديد 
الذي سيعمل بتوربين غازي من سلسلة الفئة J بنظام الدورة المركبة من 
ميتسوبيشي باور بقدرة 680.9 ميغاوات. وتهدف الاتفاقية طويلة الأمد 

هذه إلى رفع اعتمادية وكفاءة إمدادات الطاقة واستقرارها.
توقيع  عقب  والصيانة  للخدمات  الأمد  طويلة  الاتفاقية  توقيع  ويأتي 

سيبكو  وشركة  باور  ميتسوبيشي  من  كل 
البا  شركة  مع  الكامل  التسليم  عقد   III
المشتريات  مهام  وتولي  وهندسة  لتصميم 
الطاقة  لمجّمع  والتشغيل  والإنشاءات 
الرابع ضمن مشروع توسعة محطة الطاقة 
بموجبه  ستقوم  والذي  البا،  بشركة   5
»ميتسوبيشي باور« بتسليم وحدة توربين 
غازي من طراز M701JAC بخاصية التبريد 
إلى  بالإضافة   J الفئة  سلسلة  من  بالهواء 
الاتفاقية  بنود  وبموجب  بخاري.  توربين 
طويلة الأمد للخدمات والصيانة، ستحصل 
الفني  الدعم  خدمات  على  البا  شركة 
ميتسوبيشي  قبل  من  الشاملة  والضمانات 
والكفاءة  الأداء  مستويات  لتعزيز  باور، 

التشغيلية.
إطار  في  باور  ميتسوبيشي  ستقدمها  التي  المبتكرة  الحلول  وتتضمن 
الذكية  الحلول  منظومة  البا  شركة  مع  الأمد  طويلة  خدمات  اتفاقية 
الذاتية  والمراقبة  بعد  عن  بالتحكم  الخاصة  المنظومة  وهي  »توموني« 
على  الحصول  تضمن  والتي  الاصطناعي،  الذكاء  تقنيات  على  بالاعتماد 
بيانات دقيقة في الوقت الأصلي حول مرافق محطات توليد الطاقة، بما 
يعزز قدرات التشغيل الذاتي في أنظمة توليد الطاقة وتحقيق الأهداف 

البيئية من أجل مستقبل مستدام.

البا توقع اتفاقية طويلة األمد 
للخدمات والصيانة مع 

ميتسوبيشي باور 

Alba Signs Long-Term 
Service Agreement with 
Mitsubishi Power Power 

Supply 

سمو الشيخ عبدهللا بن حمد 
يثمن دور البا في دعم
فريق بحرين 1 للسيارات

HH Shaikh Abdulla Bin Hamad Praises Alba’s Support to 

Bahrain 1 Racing Team 
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CPO a Keynote Speaker in 

‘AI in Higher Education’ Conference

في  رئيسي  كمتحدث  سلطان  أمين  للطاقة  التنفيذي  الرئيس  شارك 
فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في التعليم – التطبيق الصناعي للذكاء 

الاصطناعي، وذلك بتاريخ 10 أكتوبر 2022.
على  الضوء  للطاقة  التنفيذي  الرئيس  سلط  التقديمي،  عرضه  وخلال 
مسيرة التحول الرقمي في الشركة فضلاً عن أهدافها في مجال الثورة 
الصناعية الرابعة ومشاريعها القائمة في هذا الصدد. أقيم المؤتمر تحت 
رعاية الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، الأمين العام 
لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، 
بتنظيم من مجلس التعليم العالي بالتعاون مع المجموعة العالمية للذكاء 

الاصطناعي. قدم معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس 
سعادة  بحضور  البا  لشركة  تذكارية  هدية  للصحة  الأعلى  المجلس 
اليوم  الصحة خلال  السيد جواد حسن وزيرة  بنت  الدكتورة جليلة 

الافتتاحي لفعاليات مؤتمر البحرين الدولي الأول للجروح. 
الإداري  المدير  تسلم  البقالي،  علي  التنفيذي  الرئيس  عن  ونيابة 
التذكارية  الهدية  للسلامة والصحة والبيئة محمد خليل سعيد هذه 
خلال  أقيم  الذي  المؤتمر  لهذا  الشركة  لرعاية  تقديًرا  جاءت  والتي 
الفترة من 7 وحتى 10 ديسمبر 2022 تحت رعاية اللواء البروفيسور 

الشيخ خالد بن علي آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية. 

The CPO Amin Sultan participated as an Industry Executive Keynote 
Speaker at the 2nd Artificial Intelligence (AI) Higher Education 
Conference – The Industrial Application of AI, which was held on 10 
October 2022.
In his presentation, the CPO highlighted Alba’s digitalisation journey 
and the Company’s Industry 4.0 objectives and implemented 
projects. Held under the patronage of Secretary General and 
Vice-Chairperson of the Higher Education Council, Dr. Shaikha 
Rana bint Isa Al Khalifa, the Conference was co-organised by the 
Higher Education Council and the International Group of Artificial 
Intelligence (IGOAI).

Alba Partners with 
Sustainability Forum Middle East 

أعلن القائمون على »منتدى الشرق الأوسط للاستدامة« عن انضمام 
البا كشريٍك رئيسي للمنتدى في نسخته الأولى المقرر انعقادها يوم 
12 يناير 2023 في مملكة البحرين والتي ستركز على »تحول الأعمال 

للحياد الكربوني الصفري – الطريق نحو مستقبل منخفض الكربون 
ناجح«. ومن المقرر أن يغطي هذا المنتدى كافة القطاعات مع توفير 
النقاش  وحلقات  المحاضرات  خلال  من  للمشاركين  تفاعلية  منصة 
الاستراتيجيات  لإعداد  السبل  أفضل  لفهم  العملية  العمل  وورش 
استدامة  أكثر  واقتصاد  مستقبل  نحو  المؤسسات  ودفع  والابتكار 

ومنخفض الكربون.
مساعيه  في  للمنتدى  دعمها  البا  ستقدم  رئيسًيا،  شريًكا  وباعتبارها 
الرامية إلى تعزيز إسهامات شركات القطاع الخاص، وخاصة الصغيرة 
أنحاء  جميع  في  الحكومات  بالتزامات  للوفاء  والمتوسطة،  منها 

المنطقة لتحقيق الحياد الكربوني الصفري. 
 

Sustainability Forum Middle East announced Alba as a Partner 
for its first edition taking place on 12 January 2023 in Bahrain 
focusing on “Business Transition to Net-Zero – the Path Towards 
a Successful Low-Carbon Future”.
Covering all sectors, the Forum will feature a series of keynote 
addresses, panel discussions and practical hands-on learning to 
understand how best to develop strategies, innovate and move 
their organisations towards a more sustainable low-carbon 
economy and future.   
As a Partner, Alba will support the Forum and its objectives 
to promote action on the part of private sector companies, 
especially SMEs, to meet the net-zero commitments of 
governments across the region. 

البا شريٌك رئيسي لمنتدى الشرق 
األوسط لالستدامة 

CEO Receives HMA the  
British Ambassador
to Bahrain

استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي سعادة السيد رودريك دراموند سفير المملكة 
المتحدة لدى مملكة البحرين في 18 أكتوبر 2022 بالمقر الرئيسي للشركة.  

الاقتصاد  على  المؤثرة  والعوامل  التطورات  مختلف  مناقشة  تمت  اللقاء،  وخلال 
العالمي وبحث فرص التعاون المشترك بين البا والشركات البريطانية الرائدة. 

ومستشار حضر اللقاء كل من الرئيس التنفيذي  التميمي  وليد  للإمدادات 
والاستثمار  التجارة  مملكة أول  لدى  البريطانية  بالسفارة 
يارا  السيدة  توفيق.البحرين 

The CEO Ali Al Baqali received HMA Roderick Drummond, the British 
Ambassador to Bahrain, on 18 October 2022 at Alba’s premises.
During the meeting, the CEO and the British Ambassador discussed key 
developments impacting the global economy and explored potential 
opportunities for cooperation between Alba and leading companies in the UK. 
The meeting was attended by Alba CSO Waleed Tamimi and Mrs. Yara Tawfeeq 
– Senior Trade and Investment Advisor at the British Embassy. الرئيس التنفيذي يستقبل

السفير البريطاني

Alba participates in the

1st Bahrain International Wounds Conference
 
Lieutenant General Shaikh Dr. Mohammed bin Abdullah Al 
Khalifa, President of the Supreme Council of Health (SCH), 
presented a token of appreciation to Alba in the presence of HE 
Dr. Jaleela bint Alsayed Jawad Hasan, the Minister of Health, 
during the opening ceremony of the 1st Bahrain International 
Wounds Conference. 
The award was received by SHE Director Mohd Khalil on behalf 
of Alba’s CEO as the Company was one of the main sponsors of 
this event which took place from 7 to 10 December 2022 under 
the patronage of Major General Prof. Shaikh Khalid bin Ali Al 
Khalifa, Commander of Royal Medical Services.

البا تشارك في مؤتمر البحرين 
الدولي األول للجروح 
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شارك وفد من الشركة بقيادة الرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف 
في فعاليات المؤتمر الدولي لتنمية الموارد البشرية الذي نظمته جمعية 
وإعادة  »تطوير  شعار  تحت  البشرية  الموارد  وتنمية  للتدريب  البحرين 
أكتوبر   و19   18 يومي  خلال  وذلك  المرن«،  والتدريب  المهارات  توجيه 
المؤتمر برعاية سعادة وزير  الدبلومات راديسون بلو. ُعقد  بفندق   2022

من  وبحضور مسؤولين  حميدان،  محمد  بن  جميل  العمل 
مختلف الشركات والمؤسسات الأكاديمية في مملكة البحرين، 
أحد  باعتبارها  البا  شركة  بتكريم  سعادته  وقام  كما 
للتسويق  التنفيذي  والرئيس  الرعاة 
لكونه أحد المتحدثين الرئيسيين في 

المؤتمر.

Alba’s delegation, led by the CMO Khalid A. Latif, attended the 
International Conference on Human Resources Development that 
was organised by the Bahrain Society for Training and Development 
(BSTD) under the theme ‘Upskilling, Reskilling, and Flexible Learning’ 
on 18 and 19 October 2022 at the Diplomat Radisson Blu Hotel. 
Held under the patronage of HE Jameel bin Mohamed Humaidan, 
the Minister of Labour, the Conference was attended by officials 
from different organisations and academic institutions in Bahrain. 
HE the Labour Minister also awarded Alba as one of the sponsors as 
well as its CMO for being one of the event’s keynote speakers.

Alba Participates in 

BSTD Conference
المشاركة في المؤتمر 
الدولي لتنمية الموارد 

البشرية

الاتحاد  المستوى من  البقالي وفًدا رفيع  التنفيذي علي  الرئيس  استقبل 
محمد  الركن  العميد  الاتحاد  رئيس  بقيادة  القوى  لألعاب  البحريني 

عبداللطيف بن جلال بتاريخ 20 نوفمبر 2022 في مقر الشركة.
وأعرب البقالي خلال اللقاء عن اعتزاز الشركة بدعم سباق نصف ماراثون 
البحرين الملكي الليلي، والذي سيقام تحت رعاية سامية من لدن حضرة 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه 
الله ورعاه، مؤكًدا أن هذا الدعم يتماشى مع حرص الشركة على إنجاح 

مختلف الفعاليات الرياضية التي تقام على أرض المملكة.  
حضر اللقاء عضوا مجلس إدارة الاتحاد البحريني لألعاب القوى بدر ناصر 
وخالد القطامي إلى جانب المدير الإداري للشؤون الإدارية بالشركة حمد 

الشيبة ومدير العلاقات العامة عبدالله سيادي. 

The CEO Ali Al Baqali welcomed a high-level delegation from 
Bahrain Athletics Association (BAA) led by its President, Brigadier-
General Mohammed Abdullatif bin Jalal on 20 November 2022 at the 
Company’s premises.
During the meeting, Al Baqali expressed Alba’s pride in sponsoring 
the Bahrain Royal Night Half Marathon to be held under the 
patronage of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the 
Kingdom of Bahrain. The CEO emphasised that this sponsorship 
underlines the Company’s commitment towards backing various 
sporting events held in the Kingdom. 
The meeting was attended by BAA’s Board Members Bader Naser 
and Khalid Alqatami, as well as Alba’s Director Admin Hamad Al 
Shaibeh and PR Manager Abdulla Seyadee.

Alba Supports

البا تدعم سباق 
نصف ماراثون 

البحرين الملكي 
الليلي

Bahrain Royal 
Night Half Marathon
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BOOSTING
ALIGNMENT AND SYNERGY 

The CEO Ali Al Baqali held a one-day Alignment and Synergy Workshop for 
the Company’s Executives, Directors and Managers on 17 November 2022 

at the Wyndham Grand Manama Hotel.
The primary objective of the Workshop was to discuss the dynamic 

market situation with its ups and downs, how to achieve 2022 
Production and Safety targets all the while prepping for Alba’s 
2023 objectives given the increased uncertainty and challenges 

in the market.  
The workshop also saw the Company’s Executives presenting 
their respective groups’ achievements for the current year and 

outlook for 2023. 
A special session on ‘Applied Psychology’ was also conducted 

by well-known sports personality and Director of the Olympic 
Academy at the Bahrain Olympic Committee Dr. Nabeel Taha Al 
Shehab on cognitive, motivational, affective, and behavioural 
psychological factors that play a key role in work and organisational 
settings.

ورشة  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  عقد 
عمل لتعزيز التوافق والعمل المشترك الفّعال 
حضرها أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرون 
الإداريون ومديرو الدوائر بتاريخ 17 نوفمبر 

2022 بفندق ويندهام جراند المنامة. 

إلى  رئيسي  بشكل  العمل  ورشة  وهدفت 
بتقلباته  السوق  وظروف  أوضاع  مناقشة 
الأهداف  تحقيق  كيفية  وبحث  المختلفة، 
 ،2022 السلامة لعام  وأهداف  الإنتاجية 
لعام  الشركة  الاستعداد لأهداف  إلى جانب 
2023 في ظل التحديات وحالة عدم اليقين 

المتزايدة التي يشهدها السوق. 
وقام أعضاء الإدارة التنفيذية خلال الورشة 
تحققت  التي  الإنجازات  أهم  باستعراض 
خلال العام في الدوائر التابعة لمجموعاتهم 

المختلفة، وتوقعاتهم للعام 2023. 
وشملت ورشة العمل كذلك محاضرة خاصة 
في »علم النفس التطبيقي« قدمها الرياضي 
الأولمبية  الأكاديمية  ومدير  المعروف 
طه  نبيل  د.  البحرينية  الأولمبية  باللجنة 
النفسية  العوامل  خلالها  تناول  شهاب  آل 
مكان  في  هاًما  دوًرا  تلعب  التي  المختلفة 
العمل، ومنها العوامل الإدراكية والتحفيزية 

والعاطفية والسلوكية.

تعزيز التوافق والعمل المشترك الفّعال
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In line with the second phase of Bahrain’s National 
Campaign for Afforestation ‘Forever Green’ -- 

launched on 31 October 2022 under the patronage 
of HRH Princess Sabeeka bint Ibrahim Al Khalifa, 

Wife of His Majesty the King and Chairperson 
of National Initiative for Agricultural 
Development (NIAD) Advisory Council – 

Alba’s Executives and Directors, led by the 
CEO Ali Al Baqali, planted saplings along the 

main road near its Spent Pot Lining Treatment Plant as 
well as the private road leading to the Company’s Calciner and 
Marine during the month of November.
Such initiatives come under Decarbonisation, one of Alba’s priorities 
as part of its ESG Roadmap, whilst also aiming to foster environment 
awareness and increasing Bahrain’s green cover.
In 2021, Alba planted trees along the main roads around the smelter, 
as well as several educational institutions and NGOs in Bahrain, and 
launched the ‘Tree for Every Employee’ campaign in support of the 
first phase of the ‘Forever Green’ Campaign. 

Alba Supports the Second Phase of 

‘Forever Green’ 
Campaign

دعم جهود 
المرحلة الثانية 

من حملة “ُدمت 
خضراء”

للتشجير  الوطنية  الحملة  الثانية من  المرحلة  في إطار 
»ُدمت خضراء« والتي انطلقت بتاريخ 31 أكتوبر 2022 
برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة 
القطاع  لتنمية  الوطنية  للمبادرة  الاستشاري  المجلس 
المسؤولين  كبار  من  عدد  شارك  الله،  حفظها  الزراعي 
البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  مقدمتهم  وفي  بالشركة 
لمصنع  المحاذي  الطريق  بطول  شجيرات  زراعة  في 
البا لمعالجة بقايا بطانة خلايا الصهر إلى جانب الشارع 
البحري  والمرفأ  التكليس  مصنع  إلى  المؤدي  الخاص 

وذلك خلال شهر نوفمبر 2022.
الكربون،  إزالة  أولوية  المبادرات ضمن  وتأتي مثل هذه 
طريق  خارطة  تحت  المندرجة  الأولويات  إحدى  وهي 
كما  بالشركة،  والحوكمة  والاجتماعية  البيئية  الجوانب 
تأتي في إطار سعي الشركة لتعزيز الوعي البيئي وزيادة 

الرقعة الخضراء في مملكة البحرين. 
وفي العام 2021، قامت الشركة بزراعة الشجيرات على 
المنشآت  من  عدد  وفي  لها  المؤدية  الرئيسية  الطرق 
التعليمية ومؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن تنظيمها 
حملة »شجرة لكل موظف« وذلك دعًما لجهود المرحلة 

الأولى من حملة »ُدمت خضراء«.
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The CEO Ali Al Baqali emphasised on keeping up Alba’s Safety 
momentum as he attended the Contractors’ Monthly SHE Meeting 
that was held on 16 November 2022 at the SHE Hall.
Alba Executives and SHE officials in addition to management 
representatives from all contracting companies operating in Alba 
were present at this meeting. 
Addressing the attendees, the CEO stated that contractors’ workers 
are an integral part of the ‘Alba Family’, and all involved stakeholders 
must ensure workers’ full adherence to the Company’s core Safety 
principles and procedures.
The meeting also discussed Contractor safe work practices, 
Contractor SHE Performance Reporting, and means to strengthen the 
competency of Contractors’ SHE Coordinators. An open discussion 
was also held where contracting companies’ representatives voiced 
their opinions, suggestions and concerns.

على  الحفاظ  مواصلة  أهمية  على  البقالي  علي  الرئيس التنفيذي  شدد 
زخم السلامة أثناء حضوره للاجتماع الشهري للسلامة والصحة والبيئة 
والصحة  السلامة  قاعة  في   2022 نوفمبر   16 يوم  عقد  الذي  للمقاولين 
والبيئة بالشركة بحضور الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي السلامة والصحة 
المقاولات  شركات  مختلف  إدارات  ممثلي  جانب  إلى  بالشركة  والبيئة 

العاملة في البا.
المقاولين  إلى أن عمال  التنفيذي  الرئيس  ألقاها، أشار  التي  الكلمة  وفي 
جزء لا يتجزأ من عائلة البا، ويجب على جميع الأطراف المعنية بالشركة 
ضمان التزام جميع العمال بإجراءات ومبادئ السلامة الأساسية المتبعة 

في الشركة. 
أداء  وتقارير  للمقاولين،  الآمن  العمل  إجراءات  أيًضا  الاجتماع  ناقش 
منسقي  كفاءة  تعزيز  وسبل  بهم،  الخاصة  والبيئة  والصحة  السلامة 
مفتوحة  مناقشة  ُعقدت  كما  المقاولين.  لدى  والبيئة  والصحة  السلامة 
عّبر من خلالها ممثلو شركات المقاولات عن آرائهم واقتراحاتهم المتعلقة 

بمختلف جوانب العمل.

إدارة الشركة 
تعقد اجتماًعا مع 
المقاولين بهدف 

تعزيز السالمة

Alba Management Holds 

Safety Meeting with 
Contractors

CEO Receives a 
High-Level Delegation from AGU

استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي بتاريخ 16 نوفمبر 2022 وفًدا 
الفرنسي  العربي  العربي والمعهد  الخليج  المستوى من جامعة  رفيع 
لإدارة الأعمال بقيادة نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وعميد 

شؤون الطلبة الدكتور عبدالرحمن يوسف إسماعيل. 
الأستاذ  العليا  الدراسات  كلية  عميد  من  كلاً  أيًضا  الزائر  الوفد  ضم 
للشؤون  الجامعة  رئيس  ومساعد  المحاميد،  محمد  سعود  الدكتور 
الإدارية والمالية السيد هشام الانصاري، والأستاذ الدكتور سيدومير 
برنامج  ومنسقة  الأعمال(،  لإدارة  إيسك  )كلية  نيستوروفيتش 

ماجستير إدارة الأعمال جنات كاشوارز. 
الإدارية حمد  للشؤون  الإداري  المدير  الذي حضره  اللقاء  هذا  وجاء 
الشيبة ومدير أول الموارد البشرية والتدريب روضة سلمان العرادي 
فيما  وخاصة  الطرفين،  بين  التعاون  تعزيز  مجالات  مناقشة  بهدف 

يخص تدريب وتطوير الكفاءات الوطنية في البا.

The CEO Ali Al Baqali welcomed a high-level delegation from 
the Arabian Gulf University (AGU) and French Arabian Business 
School (FABS) led by Dr. Abdulrahman Yousif Ismael, AGU’s Vice 
President for Admin Affairs and Dean of Student Affairs on 16 
November 2022 at Alba premises.
The delegation also comprised Prof. Soud Almahamid, AGU’s 
Dean of College of Graduate Studies, Mr. Hisham Ali Alansari, 
AGU President’s Assistant for Admin & Finance Affairs, Prof. 
Cedomir Nestorovic (ESSEC Business School) and Jannat 
Kashawarz, MBA Programme Coordinator. 
Alba’s Director Admin Hamad Al Shaibeh and Sr. Manager HR 
and Training Rawdha Salman Al Aradi were also present at this 
meeting, which aimed to explore areas for further cooperation 
between the two entities in the training and development of 
Alba’s national employees.

الرئيس التنفيذي يستقبل وفًدا رفيع المستوى 
من جامعة الخليج العربي
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The Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij bin Salman 
bin Daij Al Khalifa received HE Abdulaziz Al-Mikhlafi, Secretary-
General of the Arab-German Chamber of Commerce and Industry 
– Germany (Ghorfa) on 10 November 2022 at Alba premises.
During the meeting that was attended by the CEO Ali Al Baqali, 
topics of mutual interest were discussed to include ways of 
boosting potential cooperation between Alba and leading 
German companies. It is worth noting that Alba has participated 
in the Arab-German Business Forum organised by Ghorfa and 
held in Berlin, Germany in October 2021 and June 2022.

Chairman Meets with the 
Secretary-General of Arab-German Chamber of 
Commerce and Industry 

استقبل رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان 
بن دعيج آل خليفة سعادة السيد عبدالعزيز المخلافي الأمين 
 10 بتاريخ  الألمانية  العربية  والصناعة  التجارة  لغرفة  العام 

نوفمبر 2022 بمقر الشركة. 
وتم خلال الاجتماع الذي حضره الرئيس التنفيذي علي البقالي، 
مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها فرص تعزيز 

التعاون بين البا والشركات الألمانية الرائدة. 
تجدر الإشارة إلى أن البا كانت قد شاركت في فعاليات منتدى 
الأعمال العربي الألماني الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة 

العربية الألمانية في أكتوبر 2021 ويونيو 2022.

رئيس مجلس اإلدارة يستقبل األمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية األلمانية

RMC Commander Receives Alba CEO

استقبل قائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد 
بن علي آل خليفة في مكتبه بتاريخ 18 أكتوبر 2022 وفًدا من الشركة 
لمناقشة  وذلك  البقالي،  علي  البا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  يتقدمهم 
سبل تحسين السلامة والخدمات الطبية في مكان العمل. وضم وفد 
البا الزائر كل من المدير الإداري للصحة والسلامة والبيئة والحريق 
والأمن محمد خليل، والمدير الإداري للشؤون الإدارية حمد الشيبة، 
الشركة  وسكرتارية  والتأمين  المستثمرين  لعلاقات  الإداري  والمدير 

إيلين هلال.  

The Royal Medical Services Commander, Major General 
Professor Shaikh Khalid bin Ali Al Khalifa received in his office on 
18 October 2022 a delegation from Alba led by CEO Ali Al Baqali 
to discuss ways to enhance Safety as well as healthcare services 
at the workplace.
Alba’s Director SHE, Fire and Security Mohd Khalil, Director 
Admin Hamad Al Shaibeh and Director IR, Insurance & Corporate 
Secretary Eline Hilal were part of Alba’s delegation.

قائد الخدمات الطبية الملكية يستقبل 
الرئيس التنفيذي 

Alba participated in the Liquid Metal Processing & Casting Conference 
(LMPC 2022), an international event, which was held from 18 to 21 
September in Philadelphia, Pennsylvania and organised by The 
Minerals, Metals & Materials Society (TMS), USA.
Alba’s Senior Chemist Hussain Al Halwachi (CTS Department) 
presented a technical paper titled ‘Identifying Borides Inclusion 
in Aluminium Melt Using EDXF for Small Spot Analysis’ at the 
Conference, which featured more than 40 technical papers and 
welcomed 109 researchers from 15 countries.

CEO Hails Al Halwachi’s Efforts 

CEO Ali Al Baqali along with Company’s top officials attended a 
presentation held on 17 October 2022 where Senior Chemist Hussain 
Al Halwachi highlighted findings from his technical paper presented 
during LMPC2022 Conference.
The CEO was also presented with the Conference Book, which 
featured all technical papers presented during the event including 
Alba’s paper.

Alba Takes Part in 

LMPC 2022
 »2022 السائل  المعدن  معالجة وصب  »مؤتمر  فعاليات  في  البا  شاركت 
فيلادلفيا  بمدينة   2022 سبتمبر   21 إلى   18 من  الفترة  خلال  عقد  والذي 
بولاية بنسلفانيا الأمريكية، وبتنظيم من جمعية المعادن والفلزات والمواد 

.)TMS( بالولايات المتحدة الأمريكية
وقدم كيميائي أول حسين الحلوجي )دائرة الدعم التقني للعملاء( ورقة 
باستخدام  الألمنيوم  صهر  في  البوريدات  تضمين  »تحديد  بعنوان  فنية 
المؤتمر  خلال  الصغيرة«  البقع  لتحليل  للطاقة  المشتتة  السينية  الأشعة 
الذي شهد استعراض أكثر من 40 ورقة فنية بمشاركة 109 باحثين من 

15 بلًدا.

 
الرئيس التنفيذي يشيد بجهود الحلواجي 

 
الرئيس  حضر   ،2022 السائل  المعدن  وصب  معالجة  مؤتمر  أعقاب  في 
قدمه  عرًضا  بالشركة  المسؤولين  كبار  من  وعدد  البقالي  علي  التنفيذي 
من  استعرض   2022 أكتوبر   17 بتاريخ  الحلواجي  أول حسين  كيميائي 

خلاله أبرز نتائج الورقة الفنية التي قدمها خلال المؤتمر.  
كما تسلم الرئيس التنفيذي الكتاب الخاص الذي ضم جميع الأوراق الفنية 

المقدمة خلال المؤتمر، ومن ضمنها تلك المقدمة من شركة البا.

البا تشارك في 
مؤتمر معالجة 
وصب المعدن 
السائل 2022
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“Our 
Core Safety 

Principles are the 
backbone to Alba’s 

strong Safety culture 
as they govern the 

way we perform our 
operations in a safe 

and responsible 
manner. “

للسلامة  البا حملة  البقالي، نظمت  التنفيذي علي  الرئيس  بتوجيه من 
والجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في كافة أرجاء الشركة تحت 
عنوان »العودة إلى الأساسيات الجوهرية« وذلك خلال الفترة من 12 

وحتى 14 ديسمبر 2022. 
نقاش  حلقة  تلتها  افتتاحية،  بكلمة  الحملة  التنفيذي  الرئيس  دشن 
عبداللطيف،  خالد  للتسويق  التنفيذي  الرئيس  من  كلاً  ضمت  تفاعلية 
جانب  إلى  حبيب،  عبدالله  د.  الإنتاجية  للعمليات  التنفيذي  والرئيس 
وهما  بالشركة،  تعمل  التي  المقاولين  كبرى شركات  عن  اثنين  ممثَلين 
المدير العام لشركة شدان للصيانة والخدمات )SMS( جون ويتر، والمدير 
العام لمجموعة سيد كاظم الدرازي وأولاده )SKD( سيد حسن الدرازي. 

بالشركة  والبيئة  والصحة  للسلامة  الإداري  المدير  النقاش  حلقة  أدار 
مبادئ  تطبيق  أهمية  على  الضوء  تسليط  خلالها  وتم  خليل،  محمد 
السلامة الرئيسية في العمليات التشغيلية المختلفة بالشركة، وناقشت 
أفكاًرا ومقترحاٍت جديدة تساهم في الارتقاء بمستوى السلامة في البا 
وكذلك شركات المقاولين. هذا وضمت الحملة التي أقيمت على مدى 
ثلاثة أيام عرًضا تقديمًيا حول الطاقة المتجددة تماشًيا مع أهداف إزالة 
بالإضافة  المصهر،  إلى جانب مسابقة على مستوى  بالشركة،  الكربون 
إلى زيارات يومية للمواقع التشغيلية من قبل أعضاء الهيئة التنفيذية 

والإدارية في البا.

Under the directives of CEO Ali Al 
Baqali, the Company held a mini plant-
wide Safety & ESG Campaign ‘Back to Core 
Basics’ from 12 to 14 December 2022. 
The Campaign was kicked-off with a 
welcoming note by Alba’s CEO followed 
by an interactive Executive Panel 
Discussion featuring Alba’s CMO Khalid 
A. Latif and COO Dr. Abdulla Habib 
as well as senior officials from Major 
Contracting Companies -- MD of SMS 
WLL John Witter and MD of SKD Group 
S. Hassan Al Durazi.
The Campaign was kicked-off with a 
welcoming note by Alba’s CEO followed 
by an interactive Executive Panel 
Discussion featuring Alba’s CMO Khalid 
A. Latif and COO Dr. Abdulla Habib as well as senior officials 
from Major Contracting Companies -- MD of SMS WLL John 
Witter and MD of SKD Group S. Hassan Al Durazi.

Moderated by Alba’s Director Safety, Health and Environment 
Mohamed Khalil Saeed, this panel discussion emphasised on the 
importance of operating by Core Safety Principles and brought 
forward ideas to take Alba and the Contractors’ Safety missions to 
the next level. 
The 3-day Campaign featured a presentation on renewable 
energy in line with Alba’s Decarbonisation objectives, plant-wide 
Competition as well as daily afternoon shopfloor visits led by Alba 
Executives and Management Team.

لتعزيز السالمة والجوانب البيئية 
واالجتماعية والحوكمة

البا تنظم حملة 
“العودة إلى 

األساسيات الجوهرية” 

“إن مبادئ السالمة األساسية بالشركة 
هي العمود الفقري لثقافة السالمة القوية 

والمتأصلة لدينا، فهي تحدد كيفية أدائنا 
لمهامنا التشغيلية بطريقة آمنة ومسؤولة” 

Alba Holds 

‘Back to 
Core Basics’
Safety and ESG Campaign
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Participating in 
Maintcon 2022

More than 25 Alba employees participated in the 6th Middle East 
Maintenance and Reliability Conference (MAINTCON) which 
was organised by Gulf Society for Maintenance & Reliability in 
collaboration with Bahrain Society of Engineers from 27 to 30 
November 2022 at the Gulf Hotel, Bahrain. 
Alba was a gold sponsor of this event, which was held under the 
patronage of HE Dr. Mohammed bin Mubarak Bin Dainah, the 
Minister for Oil and Environment. The event’s programme featured 
a presentation on ‘Alba Power Stations Digital Transformation 
Journey’ delivered by 3 employees from Power Departments – 
Hussain Al Sitrawi, Ali Mezal and Emad Ali – in the presence of CPO 
Amin Sultan.

السادس  الأوسط  الشرق  مؤتمر  فعاليات  25 موظًفا في  من  أكثر  شارك 
للصيانة والاعتمادية )مينتكون( الذي نظمته الجمعية الخليجية للصيانة 
والاعتمادية بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية خلال الفترة من 

27 وحتى 30 نوفمبر 2022 بفندق الخليج، البحرين.

وحظي المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن 
دينه وزير النفط والبيئة بدعم البا باعتبارها راعًيا ذهبًيا. وشملت فعاليات 
محطات  في  الرقمي  التحول  »رحلة  بعنوان  تقديمًيا  عرًضا  المؤتمر 
الطاقة في البا« قدمه ثلاثة من موظفي دوائر الطاقة بالشركة وهم كل 
الرئيس  بحضور  وذلك  علي،  وعماد  مزعل  وعلي  الستراوي  حسين  من 

التنفيذي للطاقة أمين سلطان.

المشاركة في 
معرض “مينتكون 

 ”2022

Alba is the proud recipient of the Leading Corporate for Investor 
Relations (IR) in Bahrain as well as Best Investor Relations 
Professional – Bahrain, which was announced at the 2022 
Middle East Investor Relations Association (MEIRA) Hybrid 
Annual Conference and Awards, which was held on 24 October 
2022 in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. 
The MEIRA Annual Conference and Awards is the largest 
Investor Relations event in MENA, which recognises the efforts 
of regionally listed companies and IR professionals for their 
critical role in shaping the IR landscape. It is also a platform for 
locally listed firms, international corporates, investors, research 
analysts, advisors, and Regulatory bodies to share best practices 
and discuss the market challenges.

The CPO Amin Sultan received, on Alba’s behalf, an appreciation 
award from HH Shaikh Salman bin Mohammed Al Khalifa, Deputy 
Chairman of the General Sports Authority (GSA) at the closing 
ceremony of the 14th King Hamad International Golf Trophy. 
Alba received the award for sponsoring this tournament, organised 
by the Bahrain Golf Association from 24 to 26 November 2022 at 
the Royal Golf Club, with the participation of 40 professional and 
amateur players from 20 countries.

Alba Wins Two Major  
Investor Relations Awards 

Alba Awarded for   
Sponsoring King Hamad International Golf Trophy

الرائدة وأفضل متخصص  الشركة  البا بحصولها على جائزتي  تفخر 
في علاقات المستثمرين على مستوى البحرين، وذلك خلال فعاليات 
مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط  
الرياض  مدينة  في   2022 أكتوبر   24 بتاريخ  أقيم  الذي   2022 لعام 

بالمملكة العربية السعودية.
هذا ويعد مؤتمر وحفل جوائز جمعية علاقات المستثمرين بالشرق 
وشمال  الأوسط  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  حدث  أكبر  الأوسط 
المدرجة ومتخصصي  الشركات  بتكريم جهود  ُيعنى  أفريقيا، حيث 
المنطقة ممن لهم دور محوري في تطوير  علاقات المستثمرين في 
هذا القطاع. كما يمثل الحدث منصة للشركات المدرجة محلًيا وكذلك 
والمستشارين  الماليين  والمحللين  والمستثمرين  الدولية  الشركات 
والهيئات التنظيمية لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات ومناقشة 

تحديات السوق المختلفة.

تسلم الرئيس التنفيذي للطاقة أمين سلطان، نيابة عن الشركة، هدية 
تقديرية من سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة، خلال ختام منافسات النسخة الرابعة عشر من بطولة 

كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف.
وأتى هذا التكريم تقديًرا لرعاية شركة البا للبطولة التي نظمها الاتحاد 
الملكي  بالنادي  نوفمبر   26 إلى   24 من  الفترة  في  للجولف  البحريني 

للجولف، وشارك فيها 40 لاعب محترف وهاٍو من 20 دولة.

البا تحصد جائزتين رئيسيتين من جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط

تكريم البا لرعايتها كأس جاللة الملك حمد الدولية للجولف 
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ALBA
HONOURED
BY HH THE 
SOUTHERN 
GOVERNOR

كرم سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
شركة  الجنوبية  المحافظة  محافظ  خليفة 
وفعاليات  برامج  لمختلف  دعمها  نظير  البا 

المحافظة خلال العام 2022.
وفي هذا الإطار، تسلم مدير العلاقات العامة 
الشركة،  إدارة  عن  نيابة  سيادي،  عبدالله 
خلال  المحافظ  سمو  من  تذكارية  هدية 
ديسمبر   12 بتاريخ  المحافظة  أقامته  حفل 
الماضي لتكريم الجهات الداعمة والمتعاونة 

من القطاعين العام والخاص.

Alba has been recognised by the Southern 
Governor HH Shaikh Khalifa bin Ali bin 
Khalifa Al Khalifa for the Company’s support 
towards the Governorate’s programmes, 
events and activities in 2022.
On behalf of Alba Management, Public 
Relations Manager Abdulla Seyadee 
received a token of appreciation from HH 
the Southern Governor in a special event 
that was held on 21 December 2022 to award 
several supporting entities from the public 
and private sectors.

سمو محافظ 
الجنوبية يكرم البا

ALBA WINS 
INJAZ 
BAHRAIN’S
‘VOLUNTEER SERVICE AWARD’

Alba is proud to be the recipient 
of the Volunteer Service Award by 
INJAZ Bahrain for the second year in 
a row.
This was announced during the 
appreciation ceremony held under 
the patronage of HH Shaikha Hessa 
bint Khalifa Al Khalifa, Chairperson 
of INJAZ Bahrain, which was held 
on 18 October 2022 at the Crown 
Plaza Hotel, Bahrain where Alba’s 
Chief Executive Officer Ali Al Baqali 
was presented with an award for 
the Company’s contribution of 491 
Volunteering Hours, the highest 
amongst Bahrain companies, in 
2021-2022.
At this event, several Alba employees 
were also recognised for their 
support and participation in INJAZ 
programmes -- Head of Training, 

Nouf Ahmadi was honoured with 
the Outstanding Coordinator 
Award for her role in facilitating 
Alba volunteers’ participation in 
various programmes organised 
by INJAZ Bahrain, Manager Public 
Relations Abdulla Seyadee received 
the Certificate of Achievement 
(Platinum) and the Certificate 
of Achievement (Golden) was 
awarded to Senior Head of Events & 
Protocol, Ahmed Shukri, Supervisor 
Operational Excellence, Manar Bahar 
and Human Resources Coordinator, 
Fatima A. Rasool for their active 
volunteering work.
For 2020-2021, Alba won the 
same Award for contributing 482 
Volunteering Hours, despite the 
challenges imposed by the COVID-19 
Pandemic.

على  بحصولها  البا  شركة  تفخر 
جائزة الخدمة التطوعية من إنجاز 
البحرين للسنة الثانية على التوالي. 
بهذه  البا  فوز  عن  الإعلان  تم  وقد 
الذي  التكريم  حفل  خلال  الجائزة 
الشيخة  سمو  رعاية  تحت  أقيم 
خليفة،  آل  خليفة  بنت  حصة 
رئيسة مجلس إدارة مؤسسة إنجاز 
أكتوبر   18 بتاريخ  وذلك  البحرين، 
حيث  بلازا،  كراون  بفندق   2022
البا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  تسّلم 
نظير  تقديرية  جائزة  البقالي  علي 
 491 مجموعه  بما  الشركة  إسهام 
الأعلى  العدد  وهو  تطوعية،  ساعة 
وذلك  البحرين،  في  الشركات  بين 

عن العام 2021–2022. 
من  عدد  تكريم  أيًضا  الحفل  وشهد 
موظفي الشركة لدعمهم ومشاركتهم 
في برامج إنجاز البحرين المختلفة، 
التدريب  رئيسة  تكريم  تم  حيث 
المنسق  بجائزة  أحمدي  نوف 
تسهيل  في  لدورها  وذلك  المتميز، 
العديد  في  البا  متطوعي  مشاركة 
مؤسسة  تقدمها  التي  البرامج  من 
تم منح شهادة  كما  البحرين،  إنجاز 
الإنجاز )البلاتينية( لمدير العلاقات 
وشهادة  سيادي  عبدالله  العامة 

رئيس  من  لكل  )الذهبية(  الإنجاز 
أحمد  والبروتوكول  الفعاليات  أول 
التشغيلي  التميز  ومشرفة  شكري، 
منار بحر، ومنسقة الموارد البشرية 
نظير  وذلك  عبدالرسول،  فاطمة 
التطوعية  وإسهاماتهم  مشاركتهم 

المتميزة. 
فازت  البا  شركة  أن  بالذكر  جدير 
بنفس الجائزة عن العام 2020–2021 
ساعة   482 مجموعه  بما  لإسهامها 
تطوعية، وذلك رغم التحديات التي 

فرضتها جائحة كوفيد-19.

البا تفوز بجائزة 
“الخدمة التطوعية” 

من إنجاز البحرين 
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Several Alba Executives conducted a field visit to Power Station 
5 (PS5) Block 4 Project Site on 27 December 2022 to review the 
Project’s progress and meet with the concerned teams from 
Alba as well as contracting companies. 
A key initiative under Alba’s ESG Roadmap, PS5 Block 4 will 
support the Company in its efforts to decarbonise in line with 
the Kingdom’s goals to reach Net Zero Emissions by 2060.

Top Officials Visit   
PS5 Block 4 Project Site

أجرى عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة زيارة ميدانية إلى 
موقع مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة الخامسة بتاريخ 
الفرق  2022 لمراجعة تقدم الأعمال في المشروع ولقاء  27 ديسمبر 

المعنية من داخل الشركة وكذلك من شركات المقاولات.
البا  طريق  خارطة  ضمن  الرئيسية  المبادرات  إحدى  وباعتباره 
للجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، سيدعم المشروع جهود البا 
المملكة للوصول للحياد الكربوني  لإزالة الكربون تماشًيا مع أهداف 

الصفري بحلول العام 2060.

كبار مسؤولي الشركة يزورون موقع مشروع مجمع الطاقة الرابع بمحطة الطاقة 5

His Highness Shaikh Isa bin Salman bin Hamad Al Khalifa, the 
Chairman of the REHC High Committee, highlighted the important 
role the private sector plays in ensuring the advancement of the 
Kingdom’s horse racing sector.
HH Shaikh Isa bin Salman noted the unwavering support of His 
Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and HRH Prince Salman 
bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, to the 
Kingdom’s horse racing sector, which continues to enjoy increasing 
sporting success.
This came as the Rashid Equestrian and Horse Racing Club (REHC) 
signed a contract for Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) to sponsor the 
development and operation of the Club’s grandstand in presence 
of the Deputy Chairman of the REHC Higher Committee, HH Shaikh 
Faisal bin Rashid Al Khalifa.
HH Shaikh Isa bin Salman expressed his appreciation for Alba’s 
cooperation with the REHC, and noted their ongoing support and 
contributions to races and tournaments organised by the Club.
The sponsorship contract was signed by HE Shaikh Salman bin 
Rashed Al Khalifa, Executive Director of Regulatory Affairs at REHC, 
and Ali Al Baqali, Chief Executive Officer of Alba, in the presence of 
several officials from both parties.

Alba Supports

REHC’s Efforts

أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن 
العليا  الهيئة  رئيس  خليفة  آل  حمد 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل 
مواصلة العمل لفتح آفاٍق أرحب من 
التعاون مع القطاع الخاص من خلال 
في  يصب  بما  معه  الشراكات  تعزيز 
دعم مختلف المشاريع والخطط الاستراتيجية والتطويرية لقطاع سباق 
الخيل وبما يسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين على الخريطة العالمية 
للسباقات، مشيًرا إلى أن الرعاية والاهتمام الذي يحظى به قطاع سباق 
الخيل من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو  البلاد المعظم حفظه 
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
حفظه الله، يشكل دافعًا كبيرًا للاستمرار نحو تحقيق مزيٍد من النجاحات 

الرياضية على المستويات كافة. 
جاء ذلك بمناسبة توقيع نادي راشد للفروسية وسباق الخيل عقد رعاية 
الرئيسية  المنصة  وتشغيل  تطوير  لمشروع  رسمي  كراٍع  شركة البا  مع 
بالنادي، بحضور سمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس الهيئة 

العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل. 
التي  المتواصلة  بالرعاية  حمد  بن  سلمان  بن  عيسى  الشيخ  سمو  ونوه 
السباقات  مختلف  رعاية  في  الفاعلة  وإسهاماتها  البا  شركة  تقدمها 
والبطولات التي ينظمها النادي، معربًا سموه عن تقديره لجهود القائمين 
للفروسية  راشد  نادي  مع  المستمر  التعاون  على  الشركة وحرصهم  على 
وسباق الخيل لتقديم مختلف أوجه الدعم في مسارات تنفيذ المشاريع 
سعادة  من  كل  الرعاية  عقد  بتوقيع  قام  وقد  هذا  التطويرية.  والخطط 
التنظيمية  للشؤون  التنفيذي  المدير  خليفة  آل  راشد  بن  سلمان  الشيخ 
الرئيس  البقالي  علي  والسيد  الخيل،  وسباق  للفروسية  راشد  بنادي 

التنفيذي لشركة البا، بحضور عدد من المسؤولين بالجهتين.

البا تدعم جهود 
نادي راشد 

للفروسية وسباق 
الخيل

Boosting Business ties with    

BALEXCO 

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي رئيس مجلس إدارة شركة البحرين 
2022 بالمقر  29 ديسمبر  لسحب الألمنيوم )بلكسكو( جاسم سيادي، وذلك بتاريخ 

الرئيسي للشركة. 
ذات  المواضيع  وبحث  الشركتين،  بين  التجارية  العلاقات  تعزيز  بهدف  اللقاء  جاء 
الاهتمام المشترك، وسبل تطوير مساهمة صناعات الألمنيوم التحويلية في الاقتصاد 

البحريني.

The CEO Ali Al Baqali, welcomed the Chairman 
of Bahrain Aluminium Extrusion Company 
(BALEXCO) Jassim Seyadi on 29 December 2022 
at Alba’s premises. 
The meeting aimed to strengthen business ties 
between both companies and explore areas 
of common interest, in addition to ways to develop Bahrain’s Aluminium 
Downstream Sector as well as boost its contributions to the Kingdom’s 
Economy.

تعزيز العالقات التجارية 
مع شركة بلكسكو 
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EU SIGNS THE WORLD’S FIRST 
CARBON TARIFF AGREEMENT

The professed carbon border adjustment 
mechanism (CBAM) will safeguard the 
European industry from importing less 
expensive, more polluting goods by 
impersonating the domestic carbon pricing 
in the European Union. However, it will start 
with aluminium imports, among others 
like iron and steel, cement, fertilisers and 
electricity, and hydrogen. It was reached 
the day after the G7 industrialised nations 
announced that they would establish an 
“international climate club” to promote a 
sustainable industry. 

BRAZIL TO ENACT IMPORT 
DUTIES ON ALUMINIUM SHEET 
IMPORTS FROM CHINA

The Brazilian government has become the 
next jurisdiction to impose trade sanctions 
on imports of aluminium from sellers in 
the People’s Republic of China, as it will 
begin to impose countervailing duties 
at the end of March on aluminium sheet 
products exported from China. The Brazilian 
government plans to maintain the import 
duties for five years. 

NORSK HYDRO LUCÉ ALU-
MINIUM RECYCLING PLANT 
OBTAINS FIRST CERTIFICATION 
FOR PRODUCTION OF CIRCAL

Norway’s aluminium titan Norsk Hydro ASA 
announced that its plant in Lucé, France 
has become the first aluminium smelter 
certified to produce low-carbon recycled 
aluminium product CIRCAL. Hydro said that 
the certification to produce the aluminium 
product with at least 75 percent recycled 
content is a response to increased customer 
demand for more low-carbon products to 
further lower their carbon footprint.

www.alcircle.com

مصنع لوسيه لتدوير األلمنيوم التابع 
لشركة نورسك هيدرو يحصل على أول 

شهادة اعتماد إلنتاج سيركال     

نورسك  العملاقة  النرويجية  الشركة  أعلنت 
الفرنسية  لوسيه  مدينة  في  مصنعها  بأن  هيدرو 
على شهادة  للالمنيوم يحصل  أول مصهر  أصبح 
الكربون  منخفض  الألمنيوم  منتج  لإنتاج  اعتماد 
والمعاد تدويره »سيركال«. وقد أوضحت شركة 
هيدرو بأن هذه الشهادة الممنوحة لإنتاج منتجات 
الألمنيوم باستخدام مكونات معاد تدويرها بنسبة 
لا تقل عن 75 في المئة جاءت استجابة لمطالبات 
المنتجات  من  المزيد  العملاء المتزايدة بتوفير 
بصمتهم  لخفض  وذلك  الكربون  منخفضة 

الكربونية )العملاء(.

االتحاد األوروبي يوقع أول اتفاقية في 
العالم لتعرفة الكربون    

 )CBAM( سوف تساهم آلية تعديل حدود الكربون
من  الأوروبية  الصناعات  حماية  في  المعَلنة 
للبيئة  تلويًثا  والأكثر  سعًرا  الاقل  السلع  استيراد 
المحلية في  الكربون  من خلال محاكاتها لأسعار 
الاتحاد الأوروبي. وسوف تبدأ هذه الآلية بواردات 
أخرى، مثل  إلى جانب قطاعات  الألمنيوم  قطاع 
والكهرباء  والأسمدة  والإسمنت  والصلب  الحديد 
والهيدروجين. جاء ذلك بعد أن أعلنت مجموعة 
الدول الصناعية السبع عن عزمها تأسيس »نادي 

المناخ الدولي« لتشجيع الصناعة المستدامة. 

البرازيل تشرع في فرض رسوم االستيراد 
على واردات صفائح األلمنيوم من الصين     

انضمت الحكومة البرازيلية إلى جانب الحكومات 
الأخرى التي تفرض عقوبات تجارية على واردات 
الألمنيوم من الشركات في الصين. وسوف تشرع 
تعويضية  رسوم  فرض  في  البرازيلية  الحكومة 
صفائح  منتجات  على  القادم  مارس  نهاية  مع 
كما  الصين،  من  استيرادها  يتم  التي  الألمنيوم 
الواردات  على  الرسوم  هذه  لفرض  وتخطط 

للسنوات الخمس المقبلة. 

www.aluminiuminsider.com 

www.aluminiuminsider.com 
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Alba Receives a Group of   
Academics and PhD Researchers 
from AGU

In line with its ongoing cooperation with leading educational 
institutions in Bahrain, Alba received a group of 
academics and PhD researchers from the Arabian 
Gulf University (AGU) on 22 December 2022. 

The visiting delegation had a guided tour 
across Alba’s facilities followed by a 

presentation on Alba’s ESG objectives 
and initiatives.

التعليمية  المؤسسات  مع  المستمر  تعاونها  إطار  في 
البا مجموعة  الرائدة في مملكة البحرين، استقبلت 
جامعة  من  الدكتوراة  وباحثي  الأكاديميين  من 
الخليج العربي بتاريخ 22 ديسمبر 2022. واصُطحب 
الزائر في جولة عبر مرافق الشركة، كما وقام  الوفد 
ومبادرات  أهداف  على  بالاطلاع 
البيئية  الجوانب  في  البا 
والاجتماعية والحوكمة من خلال 

عرض توضيحي.

البا تستقبل وفًدا من األكاديميين والباحثين من جامعة الخليج العربي

في إطار الاحتفالات بالأعياد الوطنية، انضمت البا إلى نظيراتها من 
كبرى الشركات الوطنية بمملكة البحرين في تقديم الدعم لمسابقة 
من  بتنظيم  البحرين  تلفزيون  على  عرضت  التي  البحرين«  »أنا 

وزارة شؤون الإعلام في ديسمبر الماضي.
والفائزين  الرعاة  لتكريم  حفلاً  الوزارة  أقامت  الصدد،  هذا  وفي 
بتاريخ 28 ديسمبر تحت رعاية سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله 
النعيمي، وزير شؤون الإعلام، حيث تم تكريم الجهات الراعية و45 

فائًزا بجوائز تراوحت قيمتها بين 1,000 و1,500 دينار.
وتسلم  الحفل  في  سيادي  عبدالله  العامة  العلاقات  مدير  وشارك 

هدية تذكارية من الوزير نيابة عن الشركة نظير دعمها للمسابقة.

Alba joined other leading Bahraini companies in sponsoring Bahrain 
TV’s National Competition ‘Ana Al Bahrain’ organised by the Ministry 
of Information Affairs last month in line with the National Days 
celebrations. 
A ceremony was held on 28 December 2022 under the patronage 
of HE the Minister of Information Affairs, Dr. Ramzan bin Abdulla Al 
Noaimi, where representatives from sponsoring companies joined in 
awarding 45 winners with prizes worth BD 1,000 -1,500.
The PR Manager Abdulla Seyadee received a token of appreciation 
on behalf of Alba, presented by HE the Minister, during the ceremony 
for the Company’s support towards the competition.

Alba Awarded for 

تكريم البا 
لرعايتها مسابقة 

“أنا البحرين” 
ضمن االحتفاالت 

بالعيد الوطني

Sponsoring National Day 
Competition ‘Ana Al Bahrain’

Alba conducted a Mutual Emergency Response Drill along with 
the General Directorate of Civil Defence – Ministry of Interior 
(MOI) on 22 December 2022 at the Company’s premises in Askar. 
This drill is in line with Alba’s commitment to meet the highest 
safety and security standards to safeguard the Company’s 
employees and assets. It also aimed to familiarise the Civil 
Defence teams with new facilities in Alba plant following recent 
developments.

Mutual 
Drill with Civil Defence

قامت شركة البا بتنفيذ تمرين مشترك في الاستجابة لحالات 
بوزارة  المدني  للدفاع  العامة  الإدارة  مع  بالتعاون  الطوارئ 
الداخلية وذلك بتاريخ 22 ديسمبر 2022 في مقر الشركة في 

عسكر. 
أعلى  بتحقيق  الشركة  التزام  إطار  في  التمرين  هذا  ويأتي 
معايير السلامة والأمن بما يضمن حماية العاملين بها ومرافقها 
بوزارة  المختصة  الفرق  تعريف  جانب  إلى  سواء،  حد  على 

الداخلية بالمرافق الجديدة والتطورات التي شهدتها الشركة.

تمرين مشترك بالتعاون مع الدفاع المدني
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Marking the World Diabetes Day and to promote a healthier lifestyle for all 
employees, Alba held a special lecture on ‘Diabetes Mellitus’ conducted by Dr. Najla 
Mahmood Shamsi, a Consultant Family Physician and Diabetologist at the Ministry 
of Health on 16 November 2022 at the Oasis Hall. 
Prior to the lecture, health check-ups were provided for employees at the venue, 

including Blood Pressure, Height, Weight, Body Mass Index (BMI) and 
Blood Sugar tests.

Marking World Diabetes Day 
with Awareness Drive

تزامًنا مع اليوم العالمي للسكري، نظمت البا بتاريخ 16 نوفمبر 2022 
توعوية  اشتملت على محاضرة  الواحة  قاعة  فعالية خاصة في 
قدمتها الدكتورة نجلاء محمود شمسي، استشارية طب العائلة 
تعزيز  بهدف  وذلك  الصحة،  بوزارة  السكري  مرض  وأخصائية 

وعي الجميع بأهمية اتباع نمط حياة صحي.
لقياس  للموظفين  طبية  فحوص  إجراء  الفعالية  وشهدت  كما 

ضغط الدم والطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم وسكر الدم.

تعزيز الوعي 
بالتزامن مع 

اليوم العالمي 
للسكري

Participating in  

Bahrain International Airshow 2022 

تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد 
افتتح  ورعاه،  الله  حفظه  المعظم  البلاد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
العهد  ولي  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  الأمير  الملكي  السمو  صاحب 
فعاليات   2022 نوفمبر   9 الله بتاريخ  حفظه  الوزراء  مجلس  رئيس 
قاعدة  في  للطيران  الدولي  البحرين  معرض  من  السادسة  النسخة 
رئيس  من  كل  للمعرض  الافتتاحي  اليوم  وحضر  الجوية.  الصخير 
مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
والرئيس التنفيذي علي البقالي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين 

بالشركة.
وباعتبارها راعًيا ذهبًيا للمعرض الذي استمر لمدة ثلاثة أيام، شاركت 
في  ومسيرتها  منتجاتها  خلاله  من  استعرضت  خاص  بجناح  البا 

الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة.

Organised under the patronage of HM King Hamad bin Isa Al 
Khalifa, and inaugurated by HRH Prince Salman bin Hamad Al 
Khalifa, the Crown Prince and Prime Minister, the sixth edition of 
the Bahrain International Airshow (BIAS) 2022 kicked off on 09 
November 2022, at the Sakhir Air Base.
Alba’s Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa and Chief Executive Officer Ali Al 
Baqali attended the opening day of this event and were joined 
by several Alba officials.
Being a Gold Sponsor of this three-day event, Alba had a 
dedicated pavilion at the BIAS exhibition to showcase its Product 
Portfolio and Environment, Social and Governance journey.

المشاركة في فعاليات 
معرض البحرين الدولي 

للطيران 2022 
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Alba held a Family Day Celebration for all employees and their families at Adhari Park 
on 16 December 2022 to mark the occasion of the Kingdom’s National Day and 23rd 

Anniversary of HM the King’s accession to the throne.  
Employees and their families enjoyed the festivities at Adhari Park with unlimited 
rides and games, face painting, magic and music shows, different food stalls as well 
as Health and Safety awareness activities.

Fun-Filled Family Day  
Held at Adhari Park 

إقامة يوم 
عائلي ترفيهي 

في منتزه 
عذاري

للموظفين وعائلاتهم  ترفيهًيا  البا يوًما عائلًيا  نظمت 
يوم 16 ديسمبر 2022 احتفالاً بالعيد الوطني المجيد 
لتولي  والعشرين  الثالثة  والذكرى  البحرين  لمملكة 
حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله 

ورعاه لمقاليد الحكم.
المتعددة  بالفعاليات  وعائلاتهم  الموظفون  واستمتع 
التي أقامتها الشركة بهذه المناسبة العزيزة في منتزه 
عذاري والتي شملت الألعاب غير المحدودة، والرسم 
على الوجوه، وعروض خفة اليد والموسيقى، وأكشاك 
الطعام المختلفة، فضلاً عن أنشطة التوعية بجوانب 

الصحة والسلامة.
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ALBA 
CELEBRATES 
Alba marked the Kingdom of Bahrain’s National Day and the 23rd Anniversary of HM 
King Hamad bin Isa Al Khalifa’s Accession to the Throne with plant-wide celebrations 
on 15 December 2022.
A special event was held at the Oasis Hall, which was attended by the CEO Ali Al 
Baqali, Executive Management, Directors as well as Managers and Employees from 
different departments. Many activities were part of this celebration -- Bahraini live 
cooking, traditional Bahraini music, etc.

أرجاء  مختلف  في  بهيجة  احتفالات  البا  نظمت 
لمملكة  المجيد  الوطني  العيد  بمناسبة  الشركة 
حضرة  لتولي  والعشرين  الثالثة  والذكرى  البحرين 
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم وذلك 

يوم 15 ديسمبر 2022.
في  احتفالية  البا  نظمت  العزيزة،  المناسبة  وبهذه 
التنفيذي  الرئيس  حضرها  بالشركة  الواحة  قاعة 
التنفيذية  الإدارة  أعضاء  فيها  وشارك  البقالي  علي 
مختلف  من  الشركة  وموظفو  الإدارية  والهيئة 
نشاطات  على  الفعالية  واشتملت  والأقسام.  الدوائر 
عديدة مثل تقديم أشهر مأكولات المطبخ البحريني 
التقليدي، والموسيقى الشعبية، وغيرها من الأنشطة 

الترفيهية والوطنية.

BAHRAIN’S NATIONAL DAY

البا تحتفل
بالعيد 

الوطني 
المجيد
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نظمت البا حفًلا خاًصا لموظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية 
2022 أقيم تحت رعاية الرئيس التنفيذي علي البقالي بتاريخ 4 

ديسمبر 2022 في قاعة الواحة بالشركة. وخلال الحفل، عبر الرئيس 
التنفيذي عن اعتزازه الكبير بالدور الرئيسي والفعال الذي تضطلع به 

المرأة البحرينية في نمو وتقدم البا. 
أقيم الحفل بحضور السيدة رشا سبكار، عضو مجلس إدارة الشركة، 
والسيدة رانيا الجرف، مديرة مركز التوازن بين الجنسين بالمجلس 
الأعلى للمرأة، بالإضافة إلى ممثلات عن الاتحاد العام لنقابات عمال 

البحرين والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين والصحف المحلية. 

Alba celebrated Bahraini Woman’s Day with its female 
employees in a ceremony that was held under the patronage of 
Alba’s Chief Executive Officer, Ali Al Baqali, on 04 December 2022 
at Alba’s Oasis Hall.

During the event, the CEO expressed his pride in 
Alba’s Bahraini Ladies and the extraordinary role 
they actively play in the Company’s successes. 
Special invitees for this event were Alba’s Board 

Member Rasha Sabkar; Supreme Council for 
Women’s Gender Balance Director Rania Ahmed 

Al Jarf; Representatives of the General Federation 
of Bahrain Trade Unions and the Free Federation 
of Bahrain Trade Unions (Al Hurr) and female journalists 

from Bahrain’s local newspapers.

Celebrating 

Bahraini 
Woman’s Day  

االحتفال 
بيوم 
المرأة

البحرينية
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Company-wide Competition to

Boost Breast Cancer 
Awareness Efforts 

The Breast Cancer Awareness Month concluded with a Company-
wide competition where departments decorated their workplace 
with educational materials in support to boost overall awareness 
on the disease. The winning departments were announced during a 
ceremony that was held on 09 November at the Oasis Hall.
The 1st place was shared between Marketing Department and 
Procurement Department, while 2nd and 3rd places went to HR 
& Training Department and Financial Accounting & Controlling 
Department, respectively.

اختتمت فعاليات شهر التوعية بمرض سرطان الثدي بعقد مسابقة على 
مستوى الشركة تنافست فيها مختلف الدوائر من خلال تزيين مناطق 

العمل بالمواد والرسائل التثقيفية حول هذا المرض.
9 نوفمبر خلال  الفائزة بهذه المسابقة بتاريخ  الدوائر  وتم الإعلان عن 
حفل أقيم في قاعة الواحة، حيث تقاسمت دائرتا التسويق والمشتريات 
البشرية  الموارد  دائرة  نصيب  من  الثاني  المركز  وكان  الأول،  المركز 
والتدريب، في حين حلت دائرة الحسابات والضبط المالي في المركز 

الثالث.

مسابقة بين 
دوائر الشركة 

لتشجيع جهود 
التوعية بمرض 
سرطان الثدي

Breast Cancer Awareness
Month

Every October, Alba joins the world in marking Breast 
Cancer Awareness Month with numerous awareness 
activities and this year was no exception.

To highlight the importance of good mental health, Alba 
held a yoga session for its female employees on 13 
October 2022 at the Oasis Hall which was conducted by 

Certified Yoga Instructor Kawthar Mohammed. 
Alba Ladies also joined a lecture on ‘Positive Thinking Skills’ 
delivered by Dr. Nabeel Taha Al Shehab on 19 October at the Oasis 
Hall, as well as a virtual lecture on ‘Modern Treatment of Breast 
Cancer’ on 20 October delivered by Dr. Amal Al Rayes – a Consultant 
General Surgeon, Surgical Oncologist & Breast Surgeon. 

الفعاليات  مختلف  إقامة  على  عام  كل  من  أكتوبر  شهر  في  البا  تحرص 
التثقيفية والتوعوية بمرض سرطان الثدي، ولم يكن هذا العام استثناًء.

بتاريخ  الشركة  لموظفات  يوغا  جلسة  الشركة  نظمت  الإطار،  هذا  وفي 
13 أكتوبر 2022 في قاعة الواحة لتعزيز الوعي بأهمية الصحة النفسية، 

وذلك بمشاركة مدربة اليوغا المعتمدة كوثر محمد.
التفكير  »مهارات  حول  توعوية  محاضرة  في  الموظفات  شاركت  كما 
أكتوبر   19 بتاريخ  وذلك  آل شهاب،  نبيل طه  الدكتور  قدمها  الإيجابي« 
في قاعة الواحة بالشركة، إلى جانب محاضرة أخرى أقيمت على المنصة 
سرطان  لمعالجة  الحديثة  »الطرق  حول  أكتوبر   20 بتاريخ  الافتراضية 
الثدي« قدمتها الدكتورة أمل الريس، استشاري الجراحة العامة وجراحة 

الأورام وجراحة الثدي.

فعاليات حافلة 
خالل شهر 

التوعية بمرض 
سرطان الثدي
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A special event was organised by a group of Alba Ladies at the 
Casthouse Building on 22 November 2022 to promote a greener 
Bahrain. Such activity comes in line with the Decarbonisation drive 
under the Company’s ESG Roadmap, as well as supports Bahrain’s 
Afforestation Goals.

Alba Ladies Support 

Bahrain’s Afforestation Goals

قامت مجموعة من موظفات البا بتنظيم فعالية خاصة في مسبك الشركة 
نوفمبر   22 بتاريخ  البحرين  مملكة  في  النباتي  الغطاء  لزيادة  للترويج 
2022، وذلك تماشيًا مع مبادرات الشركة نحو إزالة الكربون والمنضوية 

إلى  والحوكمة،  والاجتماعية  البيئية  للجوانب  البا  خارطة  مظلة  تحت 
جانب دعم أهداف التشجير في مملكة البحرين.

Alba, in cooperation with the Ministry of Interior (MOI), 
conducted a Mutual Security Exercise on 24 October 2022 at the 
Company’s Marine Facility. The exercise was joined by teams 
representing several functions in the MOI including Coast Guard, 
Civil Defence, Central Investigation Department (CID), Special 
Security Forces and K9 Unit. 
This exercise is carried out on an annual basis as part of Alba’s 
commitment to meeting the highest national and international 
safety and security standards. It also aims to enhance Alba Port 
security operations that safeguard the Company’s workers and 
assets.

Mutual Security Exercise 
with the Ministry of Interior

البا بتنفيذ تدريب أمني مشترك بالتعاون مع وزارة الداخلية  قامت 
وذلك بتاريخ 24 أكتوبر 2022 في المرفأ البحري التابع للشركة. 

الداخلية  بوزارة  الإدارات  مختلف  من  فرق  التمرين  في  وشاركت 
ومنها الإدارة العامة لخفر السواحل، والإدارة العامة للدفاع المدني، 
الخاصة،  الأمن  وقوات  الجنائية،  والأدلة  للمباحث  العامة  والإدارة 
بشكل  يقام  المشترك  التمرين  أن  بالذكر  جدير  الأثر.  جناح  ووحدة 
سنوي ويأتي في إطار التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة 
والأمن المحلية والدولية، كما ويهدف إلى تعزيز عمليات البا الأمنية 
الشركة  منتسبي  حماية  تعزيز  في  يساهم  بما  البحري  المرفأ  في 

وأصولها على حد سواء.

تدريب أمني مشترك بالتعاون مع وزارة الداخلية

‘Market Outlook’ Session held in cooperation with   

CRU Group

نظمت البا بتاريخ 2 نوفمبر 2022 ندوة تفاعلية بالتعاون مع مؤسسة 
 – المعادن  وأخبار قطاع  معلومات  المتخصصة في   – يو«  آر  »سي 
والتوقعات  الحالية  والتوجهات  السوق  متغيرات  لمناقشة  وذلك 

للفترة المقبلة، وبحضور عدد كبير من الموظفين. 
بالشركة على حلقة  الواحة  التي أقيمت في قاعة  الندوة  واشتملت 
نقاشية تم خلالها الإجابة على استفسارات الحضور، وشارك فيها كل 
من الرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف، ومدير الأبحاث – 
قطاع الألمنيوم في »سي آر يو« بول وليامز، ورئيس قطاع الألمنيوم 
في »سي آر يو« زيد الجنبي، وأدار الحوار المدير الإداري للتسويق 

لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا هشام الكوهجي.

A ‘Market Outlook’ session was organised by Alba in cooperation 
with CRU – a leading market intelligence provider – for the 
Company’s employees on 02 November 2022 at the Oasis Hall to 
p r o v i d e a comprehensive view on the global aluminium 

market dynamics and current trends, as well as 
outlook for the coming year.
This session featured a panel discussion that 

saw interactive participation from the 
audience during its Q&A session. The 

discussion was joined by CMO Khalid 
A. Latif, CRU’s Research Manager 

– Aluminium Paul Williams and 
CRU’s Head of Aluminum Zaid Al 
Janabi and it was moderated by 

Director Sales and Marketing MEA & Asia 
Hisham Al Kooheji.

عقد ندوة حول توقعات السوق بالتعاون مع “سي آر يو”

موظفات البا 
يدعمن أهداف 
التشجير في 

مملكة البحرين
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Alba underlined its commitment to accelerating its Digital Transformation 
goals, when Chief Executive Officer Ali Al Baqali awarded certificates to 
65 employees from 24 different departments – following their successful 
completion of several Industry 4.0 training courses throughout this year – 
during a ceremony that was held on 15 November 2022 at Alba’s Oasis Hall.
Provided in cooperation with PricewaterhouseCoopers (PwC) Academy, 
Middle East, the courses covered various aspects, including Fourth Industrial 
Revolution, Python, Certified AI Practitioner, Certified Data Science Practitioner 
and Data Analytics – all of which aimed at developing participants’ digital skills 
and accelerate the Company’s mission of adopting industry-leading digital 
solutions to further improve efficiency and resources’ optimisation.

Industry 4.0 Training 
Courses

CEO Awards 65 Employees for Completing 

تأكيًدا لالتزام البا بتحقيق أهدافها في مجال التحول الرقمي، كرم الرئيس التنفيذي علي 
البقالي 65 موظًفا وموظفة من 24 دائرة من دوائر الشركة في أعقاب استكمالهم الناجح 
لعدد من الدورات التدريبية في مجال الصناعة 4.0 )الثورة الصناعية الرابعة( على مدى 

العام 2022 – وذلك خلال حفل أقيم بتاريخ 15 نوفمبر 2022 في قاعة الواحة بالشركة.
وغطت الدورات التي أقيمت بالتعاون مع أكاديمية برايس ووترهاوس كوبرز )PwC( في 
الشرق الأوسط مختلف الجوانب المتعلقة بالتحول الرقمي ومنها الثورة الصناعية الرابعة 
ولغة البايثون وشهادة ُممارس تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعتمد وشهادة ُممارس علوم 
الرقمية  المهارات  تطوير  إلى  – حيث هدفت جميعها  البيانات  وتحليل  المعتمد  البيانات 
للمشاركين وتسريع مهمة الشركة المتمثلة في تبني الحلول الرقمية الرائدة في الصناعة 

لتعزيز تحسين الكفاءة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

الرئيس 
التنفيذي يكرم 

65 موظًفا 
وموظفة 

الستكمالهم 
دورات تدريبية 

في مجال 
الصناعة 4.0
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In line with the Company’s commitment to build the capabilities of its national 
employees, Alba’s CEO Ali Al Baqali paid a visit to Bahrain Polytechnic (BP) on 
06 November 2022 to review the progress of 21 employees who are enrolled 
in the tailor-made ‘Top-up BSc in Electrical Engineering’ Programme that is 
being delivered in cooperation with BP. 
In the presence of BP CEO Dr. Ciarán Ó Catháin, Alba’s Director Admin Hamad 
Al Shaibeh and other officials from Alba and BP, Alba’s CEO commended the 
efforts of the employees and their overall progress to meet the Programme’s 
objectives. The Programme was launched in October 2022 and is expected to 
conclude by December 2024.

التنفيذي  الرئيس  البحرينيين، قام  ببناء قدرات موظفيها  الشركة  التزام  في إطار 
نوفمبر   6 بتاريخ  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  بزيارة  البقالي  علي 
الشركة  موظفي  من  مجموعة  أحرزته  الذي  التقدم  على  للاطلاع  وذلك   ،2022
وهو  الكهربائية،  الهندسة  في  البكالوريوس  شهادة  استكمال  ببرنامج  الملتحقين 
برنامج أكاديمي ُأعد خصيًصا لهذه المجموعة – المكونة من 21 موظًفا – بالتعاون 
مع بوليتكنك البحرين. جاءت هذه الزيارة بحضور الرئيس التنفيذي للكلية د. كيران 
أوكوهان، والمدير الإداري للشؤون الإدارية بشركة البا حمد الشيبة، إلى جانب عدد 
من المسؤولين في البا وبوليتكنك البحرين، حيث أشاد الرئيس التنفيذي لشركة البا 
بجهود الموظفين وتقدمهم في تحقيق أهداف هذا البرنامج. يذكر أن هذا البرنامج 

كان قد أطلق في أكتوبر 2022، ومن المتوقع استكماله في ديسمبر 2024.

CEO Visits Employees Enrolled in 

Bahrain Polytechnic 
Academic Programme

الرئيس 
التنفيذي يزور 

الموظفين 
الملتحقين 

ببرنامج 
بوليتكنك 

البحرين

نظمت شركة البا بالتعاون مع القائمين على برنامج »مًعا« لمكافحة العنف والإدمان التابع 
لوزارة الداخلية بتاريخ 31 أكتوبر 2022 محاضرة توعوية حول دور الأسرة في الوقاية 

من آفة المخدرات وذلك بقاعة السلامة والصحة والبيئة.
وموظفي  مسؤولي  من  عدد  وحضرها  حمزة  رضا  محمد  أول  عريف  المحاضرة  قدم 
الشركة من مختلف الدوائر والأقسام. الجدير بالذكر أن برنامج »مًعا« الذي أطلقته وزارة 
الشراكة  خلال  من  المجتمع  خدمة  شرطة  دور  لتعزيز  يهدف   2010 عام  في  الداخلية 

الفاعلة مع مختلف المؤسسات في القطاعين العام والخاص بمملكة البحرين.

Alba, in cooperation with the Ministry of Interior (MOI)’s ‘Maan’ Programme, 
organised an awareness lecture on ‘The Family’s Role in Combating the Drug 
Scourge’ on 31 October 2022 at the SHE Hall. 
The lecture was presented by First Corporal Mohd Redha Hamza to Alba 
Management team and employees from various departments.
‘Maan’ (Together) Programme was launched by MOI back in 2010 to emphasise the 
educational role of the Community Service Police through active partnerships with 
entities in both Public and Private sectors in Bahrain.

Employees Attend an  

Awareness 
Lecture by ‘Maan’ 
Programme

محاضرة توعوية 
بالتعاون مع برنامج 

“مًعا”
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S. Yusuf Majed from Power Operations Department says that 
Al Jisr is one of the unique and unprecedented programmes 
in the Company’s 50+ years history and could be the first-of-
its-kind in all companies in Bahrain. 
“It has been developed in a way that helps us to balance 
between theoretical and practical training on one hand and 
our daily tasks on the other. This programme clearly shows 
how highly the company invests in its human resources, and 
the methods it adopts in its strategic planning” he adds.

Al Jisr Programme
... Training and Development to
Further Bahrainisation

As part of its ongoing commitment 
to invest in its national workforce, 
Alba – in November 2020 – launched 
the Al Jisr Programme, a training and 
development initiative that aims to 
develop the supervisory skills of its 
national employees.
Al Jisr targets Bahraini employees 
of non-supervisory levels, providing 
them with technical and soft skills 
over a period of 4 to 6 years, to be 
eligible to apply for supervisory 
vacancies upon their successful 
completion of the programme.
To shed light on Al Jisr, we continue 
to ask participants to share their 
impressions and thoughts on the 
Programme, and how they benefited 
from it so far. 

في إطار التزامها المستمر بالاستثمار في 
الشركة  قامت  الوطنية،  العاملة  القوى 
في شهر نوفمبر من العام 2020 بإطلاق 
للتدريب  برنامج  وهو  الجسر،  برنامج 
والتطوير يهدف إلى صقل وبناء المهارات 

الإشرافية لدى موظفي الشركة.
ويستهدف هذا البرنامج الطموح والفريد 
البحرينيين  الشركة  موظفي  نوعه،  من 
حيث  الإشرافية،  غير  الدرجات  من 
بالمهارات  لتزويدهم  الشركة  تسعى 
التقنية والشخصية على مدى 4 سنوات، 
اللازمة  الزمنية  المدة  اختصار  وبالتالي 
مؤهلين  ليصبحوا  النصف،  من  بأكثر 
إتمامهم  الإشرافية عند  للوظائف  للتقدم 

للبرنامج بنجاح.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا البرنامج 
بإجراء  قمنا  السابقة،  للأعداد  واستكمالاً 
المشاركين في  مع  المقابلات  المزيد من 
في  تباعا  ننشرها  والتي  البرنامج  هذا 
وآرائهم  انطباعاتهم  عن  لنسألهم  البيان، 
التي  الفترة  طوال  استفادتهم  ومدى 

مضت من هذا البرنامج.

برنامج الجسر .. 
تدريب وتطوير 

بهدف تعزيز 
البحرنة

تعزيز استمرارية العمليات التجارية االستثمار في الموارد البشرية بالشركة 
من البرامج الفعالة والمحفزة للذات

ENSURING THE BUSINESS 
CONTINUITY 

INVESTMENT IN ALBA’S HUMAN 
RESOURCES

EFFECTIVE AND SELF-MOTIVATING 

Jaafar Faeq from the Casthouse Maintenance & Services 
Department says that Al Jisr represents a valuable 

opportunity for him and for all his colleagues to 
develop and grow through an ambitious and well-
planned programme.
He added: “I see it as a great gain for me to obtain 
the necessary, effective and required training. 
This forward-looking programme will ensure the 
business continuity of the Company through 
investment in Alba People.” 

Mohammed Salman Alhindi from Power Operation 
Department comments: “Al Jisr as a self-motivating and 
effective programme, especially as many might lose their 
motivation to continue learning upon entering the labour 
market. Here comes the importance of this programme 
as a continuation of the learning stage we had at the 
university, and it encourages us to gain more knowledge 
and experience in all aspects of our practical life.”
“This ambitious programme by the Company has helped 
me plan for my future goals and given me a strong 
motivation to master my work and enjoy what I do.” 

الزميل جعفر فائق من دائرة صيانة وخدمات المسبك أوضح بأن المشاركة في برنامج 
الجسر فرصة ثمينة له ولزملائه لتحقيق التطور المدروس والمخطط له بعناية”. 

والفعال  اللازم  التدريب  على  للحصول  لي  كبيًرا  مكسًبا  البرنامج  “يمثل  وأضاف:   
خلال  من  للشركة  التجارية  العمليات  استمرارية  من  البرنامج  هذا  ويعزز  والمطلوب، 

الاستثمار في العنصر البشري”.

الطاقة يقول بأن  الزميل سيد يوسف ماجد من دائرة عمليات 
هذا البرنامج يعد من البرامج الفريدة وغير المسبوقة في تاريخ 
الشركة الممتد لأكثر من خمسين عاًما وقد يكون الأول من نوعه 

على مستوى جميع الشركات في البحرين.
 ويضيف: “لقد تم وضع البرنامج بطريقة تساعدنا على المواءمة 
من  والتدريب  النظرية  الدروس  بين 
المعتاد في  جهة وبين ممارسة عملنا 
وبطبيعة  أخرى.  جهة  من  دوائرنا 
يعكس  البرنامج  هذا  فإن  الحال 
استثمار الشركة في مواردها البشرية 
وتخطيطها الاستراتيجي بعيد النظر”.

أما الزميل محمد سلمان الهندي من دائرة عمليات الطاقة فقد 
تطرق حديثه إلى كون هذا البرنامج من البرامج المحفزة للذات 
إلى  يدخل  حينما  البعض  أن  خاصة  جًدا،  وكبير  فعال  بشكل 
جاءت  هنا  ومن  الدراسة،  لمواصلة  الدافع  يفقد  العمل  سوق 
استمراًرا  كونه  في  البرنامج  هذا  أهمية 
لمسيرة التعلم التي حصل عليها المشاركون 
في المرحلة الجامعية وتشجيع كسب المزيد 
جوانب  كافة  في  والخبرات  المعرفة  من 

الحياة العملية.  
الذي  الطموح  البرنامج  هذا  “إن  ويضيف: 
لأهدافي  أخطط  جعلني  الشركة  وضعته 
المستقبلية وأعطاني حافًزا قوًيا لإتقان 

العمل وحبه أكثر”. 
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Ali Mohamed Abdulla from Power Operations Department 
praised the efforts and initiative from the CEO Ali Al Baqali 
in introducing this distinguished programme. 
Ali says: “Al Jisr is a hugely ambitious programme that aims 
primarily to develop young Bahraini competences to realise 
their potentials in order to better serve the Company and 
our dear Kingdom.”
“We promise the Company and those in charge of this 
programme that we will do our best to achieve maximum 
benefit and reach the levels that the Company aspires to.”

Mahmood Jaafar Kayed from Power Operations stressed 
that Bahraini youth, in all fields and positions, have always 
proven their presence and ability to take responsibility and 
keep up of everything that is new and are also well capable 
of elevating their scientific and practical levels. 
Mahmood says that Al Jisr – as the name implies – provides 
a bridge for participants to greater horizons. “It develops 
minds and refines skills and sends a message to all 
employees that everyone is equally capable of reaching 
whatever he aspires and wishes for by hard work, diligence 
and continuous learning,” he continues.

Husain Habib Almughani from Power Operations 
Department states that Al Jisr is one of the programmes that 
provides a comprehensive plan to develop human resources 
to become more productive, creative and influential. 
He adds: “Given the great support that this programme and 
its participants receive from the Executive Management, 
led by our CEO, the Company will be able to qualify future 
leaders with great, diverse experience who are capable of 
steering the Company forward towards more successes.”

Ali Mamdooh Alhayki, from Power Operations Department, 
describes the ambitious programme introduced by the 
company to be a gateway to Alba’s future in terms of 
qualifying the employees capable of occupying various 
positions.
He adds: “It remains our great responsibility to live up to 
the expectations and do our best to reach the levels that 
the Company’s management aspires. I take this opportunity 
to extend my sincere thanks to those in charge of this 
programme, hoping for the continuation of introducing 
similar programmes for the advancement of national 
competences.”

نعد المسؤولين ببذل قصارى جهدنا 

يرتقي بالعقول ويصقل المهارات 

خارطة طريق للمستقبل 

مسؤوليتنا كبيرة في أن نكون عند 
مستوى الظن 

WE PROMISE TO DO OUR BEST DEVELOPING MINDS AND REFINING 
SKILLS

ROADMAP TO THE FUTURE GREAT RESPONSIBILITY TO LIVE UP 
TO EXPECTATIONS 

ومن جانبه، أثنى الزميل علي محمد عبدالله من دائرة عمليات 
الطاقة على جهود ومبادرة الرئيس التنفيذي السيد علي البقالي 

بطرح هذا البرنامج المميز وإبصاره النور.
 وأوضح علي بأن هذا البرنامج يعد من البرامج الطموحة التي 
تهدف في المقام الأول إلى احتضان وتطوير القدرات والكفاءات 
البحرينية الناشئة، وتوظيفها بشكل مناسب يتوافق مع قدراتها، 

لخدمة الشركة ووطننا الغالي. 
هذا  على  والقائمين  الشركة  “نعد  ويتابع: 
جهدنا  قصارى  سنبذل  أننا  البرنامج 
والوصول  القصوى  الاستفادة  لتحقيق 
إلى المستويات التي تطمح لها الشركة”.

 الموظف محمود جعفر كايد من دائرة عمليات الطاقة يؤكد بأن 
الشباب البحريني لطالما أثبتوا حضورهم وقدرتهم على تحمل 
المسؤولية ومواكبة كل ما هو جديد ومفيد في كافة المجالات 
وفي جميع المواقع، كما وأنهم قادرون على الارتقاء بمستوياتهم 

العلمية والعملية.
ويتابع محمود: “هذا البرنامج وكما هو اسمه يعتبر جسًرا للعبور 
لآفاق أكبر ومستويات لكل المشاركين 
بالعقول  يرتقي  برنامج  وهو  فيه، 
رسالة  يرسل  كما  المهارات،  ويصقل 
لجميع الموظفين بأن الجميع قادرون 
إليه  يطمحون  ما  لكل  الوصول  على 
الجد  هو  الفيصل  وأن  ويتمنونه 

والاجتهاد والتعلم”.

واعتبر الموظف حسين حبيب المغني من دائرة عمليات الطاقة 
بالعنصر  الارتقاء  التي تستهدف  البرامج  الجسر من  برنامج  أن 
البشري وفق خطة متكاملة، وتجعل من الموظف منتًجا وميالاً 

للإبداع ومؤثًرا بشكل كبير في مجال عمله.
الطموحة،  البرامج  من  النوع  هذا  “من خلال  ويضيف حسين: 
وبالنظر للدعم الكبير الذي يلقاه البرنامج والمشاركين فيه من 
ستتمكن  التنفيذي،  الرئيس  رأسهم  وعلى  الشركة  مسؤولي 
أول  صف  موظفي  تخريج  من  الشركة 
كبيرة  خبرة  ذوي  مستقبليين  وقادة 
المضي  على  قادرين  ومتنوعة 
من  المزيد  ونحو  للأمام  بالشركة 

النجاحات”.

عمليات  بدائرة  الموظف  الحايكي  ممدوح  علي  أثنى  بدوره 
للشركة  الطموح والضخم والذي وضعته  البرنامج  الطاقة على 
ليكون بوابة لمستقبل البا من حيث تأهيل الكوادر القادرة على 

شغل مختلف الوظائف والمواقع في الشركة.
وأضاف علي بقوله: “تبقى مسؤوليتنا كبيرة في أن نكون عند 
جهدنا  قصارى  نبذل  وأن  الظن  مستوى 
للوصول الى المستويات التي تطمح لها 
إدارة الشركة. ولا يفوتني أيضا أن اتقدم 
البرنامج  هذا  لمؤسسي  الشكر  بجزيل 
طرح  استمرار  متمنًيا  عليه  والقائمين 
بالكفاءات  للنهوض  المماثلة  البرامج 

الوطنية”.

ALBA CAN ONLY BE STRONG THANKS TO ITS PEOPLE AND OUR FUTURE IS TIED 
UP TO INVESTING IN OUR PEOPLE.

جميع ماحققته البا من نجاحات جاء بفضل جهود وتفاني موظفيها. فنحن نؤمن بأن مستقبل 
الشركة مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالاستثمار في العنصر البشري.

ALBA CEO
“الرئيس التنفيذي “
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What is your advice for 
the new generation of 
employees? 
The most important thing is to 
set a goal for themselves, know 
what they want from working 
for Alba, and where they want 
to reach. 

What are your hobbies? 
I like to exercise, especially 
walking. I also like to watch 
football and travel.

What is your motto in life? 
Hard work pays off, even after 
a while. It is beautiful to leave a 
positive mark on others.

Where do you find 
happiness? 
I find it in securing a bright 
future of my children. 

Who would you give a 
bouquet of flowers? 
I would certainly present it to 
my dear wife ‘Um Ahmed’ to 
thank her for everything she has 
done, and to my parents.  

Final word of advice. 
I urge the younger generation 
to always seek knowledge and 
never stop learning. 

In this issue, we interview one 
of Alba’s hardworking and 
diligent employees, who has 
been working with the Company 
for more than two and a half 
decades. Alba is an integral part 
of his and his family’s lives. He 
has learned and gained a lot 
from Alba, while he also hasn’t 
spared any efforts, dedication, 
sincerity, commitment towards 
his company.
Our guest is Jameel Aldakheel 
from the Operation Support 
Services Department.

أحد  العدد  هذا  في  نستضيف 
والمثابرين  المجدين  البا  موظفي 
ممن أمضوا أكثر من عقدين ونصف 
أصبحت  الشركة، حتى  في خدمة 
البا جزًءا لا يتجزأ من حياته ومن 
حياة جميع أفراد عائلته، تعلم من 
وهو  الكثير،  وأعطته  الكثير  البا 
بما  الشركة  على  يبخل  لم  أيًضا 
وإخلاص  وتفان  جهد  من  يملك 

والتزام ومسؤولية.  
ضيفنا لهذا العدد هو الزميل جميل 
دائرة  من  الدخيل  كاظم  أحمد 
والذي  العمليات  دعم  خدمات 
المقابلة  في  وحاورناه  به  التقينا 

التالية.

IT IS BEAUTIFUL TO LEAVE A MARK ON OTHERS 

جميل الدخيل 
للبيان: جميل 
أن تكون لك 

بصمة 

Please introduce yourself 
My name is Jameel Ahmed Kadhem 
Aldakheel. I was born in 1971. I am 
married with 5 children, and we live 
in Tubli. I finished my Diploma in 
Architectural Engineering from the 
University of Bahrain in 1995 and joined 
Alba in February 1997.  
How did you join Alba?  
After graduation, I started my own 
business, and ran its day-to-day 
activities. After two years, I saw several 
vacancies advertised by Alba. I applied 
and then was called to conduct the exam 
and interview. Within a month, I was 
employed by the Company.  
Do you remember your first day at 
Alba and how it felt? 
Of Course – I remember being very excited 
to work for Alba. I was also nervous and 
scared, since it was my first time working 
for a big company, and for realising the 
weight of responsibility on my shoulders. 
I also remember meeting many long-
serving employees in the Company, 
from whom I benefited a lot due to their 
experience. 

How was the work environment 
at that time, and who were your 
colleagues?  
The relationship with my colleagues was 
based on mutual respect. Despite the 
different generations of employees, I was 
able to work with everyone and adapt to 

the work environment.
Some of the colleagues who joined 
at the same time were Aqeel Ahmed 
(GTC Superintendent), Saleh Ahmed 
(retired), with whom I have a very close 
relationship inside and outside work. 

Which departments of Alba did you 
work at? 
I have worked only in one department 
since I joined – Operations Support 
Services Department, but I moved 
within various sections as per the work 
requirements. 
What is the best phase of your service 
at Alba? 
Every chapter has its significance in our 
life, where we learn and grow. However, 
the best times for me at Alba were the 
early 2000s.

What does Alba mean to you?
Alba is my self-realisation and livelihood, 
in which I gained experience. It is the 
source of many friendships that I learned 
from personally and professionally.
Alba has shaped my character and gave 
me so many experiences, it touched all 
aspects of my life. If I go back in time, I 
would still choose Alba. 

هلا عرفتنا عن نفسك؟
من  الدخيل  كاظم  أحمد  جميل 
مواليد 1971، متزوج وأب لخمسة 
حاصل  توبلي،  قرية  أسكن  أبناء، 
الهندسة  في  الدبلوم  شهادة  على 
البحرين  جامعة  من  المعمارية 
منذ  البا  شركة  في  وأعمل   ،1995

فبراير 1997.

أخبرنا عن قصة انضمامك 
للشركة؟

البحرين  جامعة  من  تخرجي  بعد 
وافتتحت  الحر  للعمل  اتجهت 
أديرها  كنت  بي  خاصة  مؤسسة 
أن  وبمجرد  وبعد سنتين،  بنفسي. 
حاجتها  عن  الشركة  إعلان  رأيت 
التخصصات،  بعض  في  لموظفين 
اللازمة،  الأوراق  بتقديم  قمت 
وبعد مدة تلقيت اتصالاً من الشركة 
وبعد  والمقابلة،  الامتحان  لإجراء 
في  توظيفي  تم  شهر  حوالي 

الشركة.

هل تتذكر أول يوم لك في البا 
وكيف كان شعورك؟

كنت  اليوم  ذلك  ففي  بالتأكيد، 
شديد الحماس للعمل في الشركة، 
ولا أخفي عليكم أنني ومع حماسي 
أيًضا  كنت  أنني  إلا  للعمل  الشديد 
أشعر بالرهبة لأنها تجربتي الأولى 
الكبرى،  الشركات  بإحدى  للعمل 
المسؤولية  حجم  أعلم  ولأنني 
الملقاة على عاتقي أثناء العمل في 
أتذكر  كما  الرائدة.  الشركة  هذه 
قدامى  من  بالكثير  لقائي  أيًضا 
استفدت  والذين  الشركة  موظفي 

من خبراتهم كثيًرا. 

كيف كانت أجواء العمل في 
تلك الفترة، ومن كان زملاؤك؟

العمل  في  بزملائي  علاقتي  كانت 
المتبادل،  الاحترام  على  مبنية 
من  مختلفة  أجيال  وجود  ورغم 
استطعت  أنني  إلا  الموظفين، 
والتكيف  بسرعة  معهم  الاندماج 

مع أجواء العمل. 
 ومن بين الأشخاص الذين انضموا 
الأخ  الفترة  تلك  في  للشركة  معي 
دائرة  في  المراقب  أحمد  عقيل 
صالح  وأيضا  الأبخرة،  معالجة 
الشركة،  من  تقاعد  والذي  أحمد 
وهما من أقرب الزملاء لي وكانت 
وخارج  العمل  في  قوية  علاقتنا 

العمل أيًضا.

ما هي الدوائر التي عملت بها 
في البا؟

منذ  واحدة  دائرة  في  عملت 
دائرة  وهي  للشركة،  انضمامي 
ولكنني  العمليات،  دعم  خدمات 
المختلفة  أقسامها  بين  تنقلت 

بحسب متطلبات العمل.

ما هي أجمل فترة خلال 
سنوات خدمتك في البا؟

لها  العمل  مراحل  من  مرحلة  كل 
أهمية خاصة تعلمنا واستفدنا منها، 
في  لي  بالنسبة  فترة  أجمل  ولكن 
الأول  العقد  بدايات  في  كانت  البا 

من هذا القرن.

ماذا تعني لك البا؟
ومصدر  لذاتي  تحقيقي  هي  البا 
الخبرة،  اكتسبت  وفيها  رزقي، 
صداقات  تكوين  في  السبب  وهي 
ومعارف كثيرة استفدت منها مهنًيا 

وشخصًيا.
وأعطتني  شخصيتي  صقلت  البا 
أصبح  حتى  التجارب،  من  الكثير 
جوانب  كل  في  ملموس  أثر  لها 
الزمن  عقارب  ترجع  ولو  حياتي. 

للوراء لاخترت البا مرة أخرى.

بماذا تنصح الجيل الجديد 
في البا؟

أهم مافي الأمر أن يرسم الشخص 
لنفسه هدًفا، وأن يعرف ماذا يريد 
يريد  أين  وإلى  البا  في  العمل  من 

الوصول.

ما هي هواياتك؟
وخاصة  الرياضة  ممارسة  أحب 
المشي، كما أحب مشاهدة  رياضة 
مباريات كرة القدم وكذلك السفر. 

ما هي الحكمة التي ترددها 
دائًما؟

أثر  مجهود  كل  صاحب  سيلقى 
أن  جميل  حين.  بعد  ولو  جهده 
لدى  إيجابية  بصمة  لك  تكون 

الآخرين. 

أين تجد سعادتك؟
في تأمين مستقبل مشرق لأبنائي. 

باقة ورد لمن تهديها؟
الغالية  لزوجتي  سأهديها  بالطبع 
أم أحمد عرفاًنا وشكًرا لها على كل 
ما قدمته، كما أهديها لوالدّي أطال 

الله في عمرهما.

نصيحة توجهها للقراء؟
وأوصي  والمعرفة،  بالعلم  تسلحوا 
التوقف  وعدم  بالدراسة  الشباب 

عن تحصيل العلم.

JAMEELJAMEEL
ALDAKHEELALDAKHEEL
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صدرت “البيان” لأول مرة في 12 مارس 1973 كنشرة أسبوعية داخلية تلخص أهم أخبار وإعلانات البا، ورغم بساطتها في ذلك الوقت إلا أنها أثبتت 
فعاليتها في تأسيس أنشطة الإعلام الداخلي بالشركة. ننتهز الفرصة في “البيان” لتذكر الماضي من خلال استعراض مختارات من محتويات الأعداد 

القديمة منها.

مــــن أرشيــف البيـــان
“Albayan” was first published on 12 March 1973 as a weekly internal newsletter that summarised Alba’s important updates and announcements. 
It was a simple yet very effective tool that laid the foundation for internal communication within the Company. We take the opportunity in these 
new issues to remember our past by featuring a selection from early issues’ contents.

From Albayan Archives

October 1980  أكتوبر 1980 
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Alba’s inception marked the beginning of Bahrain’s strategy to 
diversify its economy and reduce its dependence on oil. Its early 
success established a blueprint for other non-oil industries to 
follow, including a thriving downstream aluminium industry.
Alba’s history is more than a timeline. it is a story of unity, 
teamwork and success. it is five decades of legacy.
In this section of Albayan, we will continue following Alba’s 
journey, highlighting its achievements since the early day of the 
Company and until today. 

 Issue #8 العدد الثامن

1980s : الثمانينيات

The Era of Growth | عصر النمو

1988
1989

الرامية  البحرين  لاستراتيجية  الانطلاقة  بمثابة  كان  البا  تأسيس شركة  إن 
لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، كما أن نجاح الشركة منذ 
أيامها الأولى مهد الطريق للكثير من الصناعات الأخرى غير النفطية، بما فيها 

صناعات الألمنيوم التحويلية.
وعمل  وحدة،  قصة  فهو  زمني،  جدول  مجرد  من  أكثر  هو  البا  تاريخ  إن 

جماعي، ونجاح. إنه خمسة عقود من التميز.
نواصل من خلال هذا القسم استعراض مسيرة البا المليئة بالتشويق، مسلطين 

الضوء على أهم المحطات التاريخية للشركة، منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

1988

1989

Feasibility Study 
for Reduction 

Line 4 
The feasibility study 
for Reduction Line 

4 Expansion Project 
kicked-off in 1988, 

under the directives 
of the late Prime 

Minister HRH Prince 
Khalifa bin Salman 

Al Khalifa.

دراسة الجدوى لتشييد 
  خط الصهر الرابع

تم في عام 1988 البدء 
في إعداد دراسة جدوى 

لمشروع تشييد خط الصهر 
الرابع بتوجيهات من حضرة 
صاحب السمو الملكي الأمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء الراحل طيب 

الله ثراه.

Reduction Line 4 
Expansion Project 

Approved 
Alba approves 
Reduction Line 

4 Expansion 
Project with a 

cost of US$1.45B, 
and Bahrain 

Government’s stake 
in Alba increases to 

74.9%.

المصادقة على مشروع 
  الخط الرابع للتوسعة

البا تصادق على مشروع 
الخط الرابع للتوسعة بتكلفة 

بلغت 1.45 مليار دولار 
أمريكي، وحكومة البحرين 
ترفع من نسبة حصتها في 

الشركة إلى %74.9.

Flashback فالش باك
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