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       Media Release – 20 November 2022 
Manama (ALBH) 

 
Alba Holds Alignment and Synergy Workshop for its 
Management Team 
  
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali held a one-day Alignment and 
Synergy Workshop for the Company’s Executives, Directors and Managers on Thursday 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 objective given 
the heightened uncertainty and challenges in the market.   
 

 Speaking at the Workshop, CEO Al Baqali said:  

“As the markets always change, we must be where the market is going and learn how to trade the market 
sentiment for Alba’s benefits.  
We can’t change the market sentiment; however, we can change the way we think to be able to blend in 
and this can only be done through building a feeling of oneness, of dependence on one another as well 
as our synergy as a management team.” 
 

 Al Baqali’s keynote focussed on the importance of aligning Alba business units’ strategies to ensure a 

successful year ahead despite the challenges. The Company’s Executives -- Chief Operating Officer Dr. 
Abdulla Habib, Chief Financial Officer Bryan, Chief Marketing Officer Khalid A. Latif, Chief Power Officer 
Amin Sultan and Chief Supply Officer Waleed Tamimi --  also presented on their respective group’s 
achievements for the current year and outlook for 2023.  
 
A special session on ‘Applied Psychology’ was also conducted by a well-known sports personality and 
Director of the Olympic Academy at the Bahrain Olympic Committee Dr. Nabeel Taha Al Shehab (PhD in 
Positive Psychology) on cognitive, motivational, affective, and behavioral psychological factors that play a 
key role in work and organizational settings. 

 
ENDS 

 
Photo Caption  
 



 
 

Disclaimer: The information contained in this press release is for media dissemination only. The contents are accurate at the time 
of publishing; however, it may change over time 
 

Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali held a one-day Alignment and Synergy Workshop for the 
Company’s Executives, Directors and Managers on Thursday 17 November 2022 at the Wyndham Grand Manama Hotel. 
 
 
About Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) 
[Ticker: ALBH] 
 
At plus-1.561 million metric tonnes per annum (2021), Alba is one of the world’s largest Aluminium smelters with more than 50 
years of excellence in Operations, Safety, Environment and Socio-Economic Development.  
 
A blue-chip asset of the Kingdom of Bahrain, Alba completed five decades of commercial operations in May 2021. The Company 
marked its Golden Jubilee by breaking all its previous records in Safety and topped 30 million Safe working-hours without Lost 
Time Injury (LTI) on 01 September 2022 for the first-time in its history.  
 
Alba produces high-quality Aluminium products in the form of Standard and Value-Added Products (VAP)s, which are exported 
to more than 240 global customers through its sales offices in Europe (Zurich), Asia (Hong Kong & Singapore) and subsidiary 
office in the U.S. Alba is dual listed on Bahrain Bourse and London Stock Exchange and its shareholders are Bahrain Mumtalakat 
Holding Company B.S.C. © (69.38%), SABIC Industrial Investments Company (SIIC) (20.62%) and General Public (10%). Alba 
holds globally-recognised certifications such as ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001, IATF 16949:2016, ISO 22301:2012 
Business Continuity Management System (BCMS) and ASI Performance Standard Certification and Ecovadis Certification.  
 
As the first Aluminium smelter in the Middle East, Alba has been a major contributor to the social, industrial, and economic 
development of the Kingdom of Bahrain. Alba sits at the heart of a thriving Aluminium downstream sector in Bahrain, which 
accounts for approximately 12% of the Kingdom's GDP. As one of the biggest national companies, Alba has ensured not only the 
employment of Bahrain nationals (84% in 2021) but also the enhancement of their capabilities through education, training, and 
development initiatives at every stage of their career.  
 
Alba is recognised as one of the top industrial companies in the world with high standards in Environment practices, Social 
contribution and Corporate Governance. Launched in February 2022, the Company’s ESG Roadmap outlines 6 priority areas - 
(1) Decarbonisation, (2) Green Energy & Aluminium, (3) Circular Economy & Secondary Aluminium, (4) Employee Welfare, (5) 
Collaboration & Partnership and (6) Transparency, Communications & Due Diligence. Since its inception, Alba has invested into 
numerous environment, sustainable and socio-economic development projects that have had a positive impact on the society. 
Alba’s recent projects such as the first-of-its-kind US$37.5 million zero-waste Spent Pot Lining Treatment Plant and the upcoming 
5-7 MW Solar Farm Project are tangible efforts to meet the goals of Bahrain’s Economic Vision 2030 as well as the Net Zero 
Carbon targets led by HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain. Alba will play a crucial role in the upcoming Aluminium 
Downstream Park, which will increase the contribution of non-oil sectors to the GDP of Bahrain. 
 
Alba’s motto ‘Safety First, Safety Always’ has ensured that the Safety and well-being of its employees and contractors’ workforce 
remain a top priority. The Company has been recognised internationally for its excellent Safety and Health track record with 
awards such as the RoSPA Gold Award (9 years in a row) and International Safety Award with Merit from British Safety Council, 
as well as six major National Safety Council (NSC) USA awards for 2021. Alba has also been recognised for its initiatives to 
produce Aluminium responsibly through awards such as Top ESG performer in Bahrain by ESG Invest, Safeguard Label from 
Bureau Veritas and Best Corporate Governance Award by Ethical Boardroom. 
 
 
Alba Power Station 5 Block 4 Expansion Project 
 
Alba Power Station 5 (PS5) Block 4 is a Combined Cycle Power Plant that is an expansion of the existing PS5.  
 
PS5 Block 4 Project is the addition of a fourth Block of similar 1:1:1 configuration with J-class gas turbine technology and with 
minimum nominal ISO rating of a 680.9 MW and includes tie into the existing 220kV Substation. The efficiency of this combined 
cycle power plant is much higher than the combined cycle power plants of PS3 and PS4. On completion of PS5 Block 4 Expansion 
Project, the nameplate capacity of PS5 will increase from 1,800 MW to 2,481 MW.  
 
Mitsubishi Power & SEPCOIII consortium will be responsible to design, engineer, procure, construct and commission Block 4. 
PS5 Block 4 commercial operations are expected to begin in Q4 2024.  
 
 
Alba External Grievance Mechanism  
 
Alba’s External Grievance Mechanism receives and facilitates the resolution of any affected communities’ concerns and 
grievances about Alba’s Environment and Social (E&S) performance. External grievances about Alba’s E&S performance can be 
logged via the Alba Integrity Line - an independently operated confidential reporting hotline in multiple languages - via a toll-free 
phone system or via the intranet 24 hours a day. 
 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/18847/index.html
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Alba Response to COVID-19 Pandemic 
  
Alba’s response strategy to COVID-19 was initiated back to January 2020 in line with the guidelines of Bahrain National Taskforce 
for Combating Coronavirus (COVID-19). The Company was able to maintain safe operations throughout 2021 thanks to its nimble 
workforce – employees and contractors’ personnel.  
 
For further details, please contact: 
Eline Hilal  
Director, Investor Relations, Insurance & Corporate Secretary  
Investor Relations Department 
Tel: (973) 1783 5100 
E-mail:  eline.hilal@alba.com.bh 
Website: www.albasmelter.com 
 
Follow us on:  
http://www.twitter.com/Alba4World  
http://www.facebook.com/Alba4World 
http://www.instagram.com/Alba4World  
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain 
http://www.youtube.com/Alba4World  
 

 
Scan the above to access Alba Website  

mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
http://www.linkedin.com/company/aluminium-bahrain
http://www.youtube.com/Alba4World
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لتعزیز التوافق والعمل المشترك البا تعقد ورشة عمل ألعضاء الھیئة اإلداریة 

   الفعّال

ورشة عمل لتعزیز التوافق والعمل  عقد الرئیس التنفیذي لشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، علي البقالي،  

  2022نوفمبر    17حضرھا أعضاء اإلدارة التنفیذیة والمدیرون اإلداریون ومدیرو الدوائر بتاریخ    الالمشترك الفعّ 

 بفندق ویندھام جراند المنامة.  

السوق    وھدفت أوضاع وظروف  مناقشة  إلى  بشكل رئیسي  العمل  المختلفةورشة  وبتقلباتھ  كیفیة،  تحقیق    بحث 

في ظل التحدیات    2023ھداف الشركة لعام  أل  االستعداد، إلى جانب  للعام الحالي األھداف اإلنتاجیة وأھداف السالمة  

 التي یشھدھا السوق.   المتزایدة وحالة عدم الیقین

 الرئیس التنفیذي علي البقالي قائالً:  ھ، صرحوخالل حدیث

 نظرة المستثمرین للسوق التأقلم مع  وحالیة  توجھات الالیجب علینا مواكبة  السوق،    الذي یشھده  الدائم"في ظل التغیر  

 خدم مصلحة الشركة.  ی ماب

المتغیراتأللت، ولكننا نستطیع تغییر نمط تفكیرنا  التحكم في نظرة المستثمرین للسوقال یمكننا   ،  قلم مع مختلف 

 اإلداري للشركة".   الفریق  أعضاء  بین  الالفعّ   المشتركوالعمل  الفریق الواحد  بناء روح  وذلك لن یتحقق إال من خالل  

بین وحدات    ستراتیجياالعلى أھمیة تحقیق التوافق  التي ألقاھا خالل الورشة    كلمتھ الرئیسیةالبقالي خالل    وقد ركز

قام أعضاء اإلدارة التنفیذیة، وھم كما  التحدیات.    في ظل النجاح في العام المقبل  تحقیق  األعمال بالشركة لضمان  

الرئیس  كل من الرئیس التنفیذي للعملیات اإلنتاجیة د.عبدهللا حبیب، الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة براین ھاریس،  

یذي للطاقة أمین سلطان، والرئیس التنفیذي لإلمدادات ولید التمیمي،  فالتنفیذي للتسویق خالد عبداللطیف، الرئیس التن

مجموعاتھم المختلفة، وتوقعاتھم للعام الدوائر التابعة لفي  التي تحققت خالل ھذا العام  نجازات  أھم اإلباستعراض  

 .  2023المقبل 

مدیر األكادیمیة و  المعروف"علم النفس التطبیقي" قدمھا الریاضي    في محاضرة خاصة    كذلكورشة العمل    شملتو

  دكتوراة في علم النفس اإلیجابي شھادة ال حاصل على  ال  –نبیل طھ آل شھاب    اللجنة األولمبیة البحرینیة د.باألولمبیة  

عمل، ومنھا العوامل اإلدراكیة والتحفیزیة ال  مكانتناول خاللھا العوامل النفسیة المختلفة التي تلعب دوًرا ھاًما في    –

 والعاطفیة والسلوكیة. 

 انتھى 
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 التعلیق على الصورة:  

عقد الرئیس التنفیذي لشركة ألمنیوم البحرین ش.م.ب. (البا)، علي البقالي، ورشة عمل لتعزیز التوافق والعمل المشترك الفعّال حضرھا  

 بفندق ویندھام جراند المنامة.   2022نوفمبر  17أعضاء اإلدارة التنفیذیة والمدیرون اإلداریون ومدیرو الدوائر بتاریخ 

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

 ] ALBH[رمز التداول: 
 
، وتفخر  )2021ملیون طن متري (  1.561یتجاوز  الذي  سنوي  ال  ھاإنتاجوذلك من خالل  أللمنیوم في العالم  اھر  اأكبر مصأحد  عد البا  تُ 

 والبیئة والتنمیة االجتماعیة واالقتصادیة. عاًما في كافة جوانب العملیات التشغیلیة والسالمة    50الشركة بسجل حافل من التمیز على مدى  

بمرور خمسة عقود على انطالق عملیاتھا التجاریة،    2021واحتفلت البا التي تعتبر واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرین في مایو  
ملیون    30ة، حیث تمكنت من تحقیق  وشھد احتفالھا بالیوبیل الذھبي تحطیمھا لجمیع األرقام القیاسیة السابقة المسجلة على مستوى السالم 

 ، وذلك للمرة األولى في تاریخھا. 2022سبتمبر   01ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضیعة للوقت بتاریخ 

  240إلى أكثر من    ، وتصدیرھاقیمة مضافة ذات    أخرىو   معیاریةمنتجات  بتصنیع منتجات ألمنیوم عالیة الجودة، في شكل  وتقوم البا  
م عبر مكاتب مبیعاتھا في أوروبا (زیورخ) وآسیا (ھونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لھا في الوالیات المتحدة  عمیالً حول العال

األمریكیة. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرین وسوق لندن لألوراق المالیة، والمساھمون فیھا ھم كل من شركة ممتلكات  
كما    .(%10)%)، والجمھور العام  20.62%)، وشركة سابك لالستثمارات الصناعیة (69.38البحرین القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (

، وشھادة  45001، وآیزو  27001، وآیزو  14001، وآیزو  9001آیزو  تفخر البا بحصولھا على شھادات دولیة مرموقة مثل اعتماد  
 )، وإیكوفادیس. ASIالخاص بنظام إدارة الجودة لصناعة السیارات، وشھادتي مبادرة استدامة األلمنیوم (  IATF 16949:2016معیار  

، ساھمت البا بشكل رئیسي في التنمیة االجتماعیة والصناعیة واالقتصادیة بمملكة  وباعتبارھا أول مصھر لأللمنیوم في الشرق األوسط
% من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة.  12یوم المزدھر في البحرین، والذي یمثل حوالي  البحرین، وتعتبر القلب النابض لقطاع األلمن

) بل تتخطى  %84بحرنة تبلغ  النسبة  وكونھا إحدى كبرى الشركات في مملكة البحرین، تحرص البا على توظیف الكفاءات الوطنیة (
لتعلیمیة والتدریبیة والتطویریة خالل جمیع مراحل مسیرتھم  ذلك من خالل ضمان تعزیز كفاءاتھم ومھاراتھم عبر مختلف المبادرات ا 

 المھنیة لدى الشركة. 

معاییر في الممارسات البیئیة والمسؤولیة االجتماعیة وحوكمة  أعلى التعتبر البا واحدة من أبرز الشركات الصناعیة في العالم، حیث تلتزم ب
واالجتماعیة  وتركزالشركات.   البیئیة  الجوانب  طریق  فبرایر  والحوكمة    خارطة  في  الشركة  أطلقتھا  أولویات    6على    2022التي 

)  4) االقتصاد الدائري وصناعة األلمنیوم التحویلیة،  3) الطاقة النظیفة واأللمنیوم األخضر،  2) إزالة الكربون،  1استراتیجیة، وھي:  
في العدید    البا، استثمرت  ومنذ تأسیسھا   اء المتطلبات.) الشفافیة واالتصاالت واستیف6) التعاون والشراكات،  5تعزیز رفاھیة الموظفین،  

ویمثل مصنع معالجة بقایا بطانة خالیا الصھر (دون أي مخلفات) البالغة تكلفتھ    ، من المشاریع التي كان لھا أثر إیجابي بالغ على المجتمع
بعًضا من جھود الشركة    من الطاقة النظیفة  تاوامیغ  7إلى    5  بینلتولید ما    المرتقبملیون دوالر ومشروع حدیقة الطاقة الشمسیة    37.5

ولي  الملكي  سمو  صاحب الوأھداف الحیاد الكربوني الصفري بقیادة    2030الرؤیة االقتصادیة لمملكة البحرین    الملموسة لتحقیق أھداف
األلمنیوم    ي في منطقة صناعات االستراتیج  ھادوروعالوة على ذلك، فمن المقرر أن تضطلع البا ب.  حفظھ هللالعھد رئیس مجلس الوزراء  

 لبحرین. مملكة ا مساھمة القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي اإلجمالي ل والتي من شأنھا تعزیز التحویلیة

.  تھا القصوىأولوی  ن وعمال المقاولین ھي منموظفیالأن سالمة ورفاھیة  على  دائًما"  .. السالمة  "السالمة أوالً  الدائم    الباشعار    ویؤكد
مثل جائزة    حیث حصلت على جوائز مرموقة عدیدة  ، السالمة والصحة  مجاالت  فيتتمتع الشركة بسجل حافل على المستوى الدولي  و

جائزة السالمة الدولیة مع االستحقاق  و   )للسنة التاسعة على التوالي()  RoSPAالمیدالیة الذھبیة من الجمعیة الملكیة لمكافحة الحوادث (
  البا . كما تم تكریم  2021لعام    من مجلس السالمة الوطني األمریكي  ھامةست جوائز  فضالً عن    السالمة البریطاني من قبل مجلس  

الجوانب البیئیة واالجتماعیة والحوكمة في  في مجال شركة  المسؤولة خالل عملیة إنتاج األلمنیوم بحصولھا على جائزة أفضل  لمبادراتھا  
من شركة بیرو فیریتاس، فضالً عن جائزة أفضل مؤسسة في حوكمة الشركات    SafeGuardشھادة  و  ،ESG Investمن    البحرین

 . Ethical Boardroomمن 

 5الرابع بمحطة الطاقة  الطاقة مشروع مجمع 
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بالشركة إلى توسعة ھذه المحطة التي تقوم بتولید الطاقة من خالل تقنیة الدورة    5محطة الطاقة  یھدف مشروع مجمع الطاقة الرابع ب
 المركبة.  

الحد  بو  Jمن الفئة   یةتوربینات الغازالتقنیة  من خالل وجود    )1:1:1(  ویماثل ھذا المجمع اإلضافي إعدادات المجمعات األخرى بالمحطة
  كیلوفولت.   220  ذات سعة  ربًطا بالمحطة الفرعیة الحالیة حیث یضم المشروع    میغاوات،   680.9االسمي البالغ    آیزواألدنى من تصنیف  

عند االنتھاء  بالشركة. و 4و  3تولید الطاقة ذات الدورة المركبة    تي أعلى بكثیر من محطبكفاءة  محطة الطاقة ذات الدورة المركبة    وتتمتع 
  2,481إلى    میغاوات  1,800من    5لمحطة الطاقة    قة اإلنتاجیةالطا ، ستزداد  5الرابع في محطة الطاقة  الطاقة  من مشروع توسعة مجمع  

 . میغاوات

مجمع  ب  تشغیلوال  والبناء   والمشتریاتالتصمیم والھندسة  مسؤولیة أعمال    3  وسیبكوباور  میتسوبیشي  ومن المقرر أن تتولي مجموعة  
 . 2024الربع الرابع من عام    خالللتجاریة ا ھ التشغیلیة من المتوقع أن تبدأ عملیاتالذي و، 5الطاقة الرابع في محطة الطاقة  

 آلیة التظلم الخارجي 
 

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

 19-استجابة البا لجائحة كوفید
 

مع بدء انتشار الجائحة بما یتماشى وإرشادات الفریق الوطني    2020جاءت استراتیجیة االستجابة لشركة البا في وقت مبكر منذ ینایر  
بفضل مرونة القوى    2021). وتمكنت الشركة من الحفاظ على سیر عملیاتھا التشغیلیة خالل العام  19-للتصدي لفیروس كورونا (كوفید

 من موظفین وعمال المقاولین.العاملة لدیھا 

 

 :بـ االتصال یرجى التفاصیل، من لمزید

 لین ھاللی إ
 عالقات المستثمرین والتأمین وسكرتاریة الشركة ل إداري مدیر 

                                                 +)973( 1783  5100 ھاتف:
    eline.hilal@alba.com.bh برید إلكتروني: 

 www.albasmelter.com اإللكتروني: الموقع 

 تابعونا على:

http://www.twitter.com/Alba4World 
http://www.facebook.com/Alba4World 

http://www.instagram.com/Alba4World 
bahrain-http://www.linkedin.com/company/aluminium  

p://www.youtube.com/Alba4Worldhtt 
 

 
 یرجى مسح رمز االستجابة السریعة أعاله لزیارة موقع البا اإللكتروني.

https://www.albasmelter.com/About%20Alba/Code-of-Conduct/Pages/default.aspx
mailto:eline.hilal@alba.com.bh
http://www.albasmelter.com/
http://www.twitter.com/Alba4World
http://www.facebook.com/Alba4World
http://www.instagram.com/Alba4World
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