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Proudly Made 
in Bahrain
بكل فخر... صنع يف البحرين

EDITORIAL
التحديات جتعلنا دائماً أقوى، وعلى الرغم من تلك التحديات غير املتوقعة 
إال   ،2020 عام  منذ  أجمع  للعالم  طياتها  يف  كورونا  جائحة  حملتها  التي 
أننا فخورون باإلجنازات العديدة التي حتققت ألول مرة يف تاريخ الشركة 
واملتزامنة مع احتفالنا باليوبيل الذهبي لعملياتنا اإلنتاجية؛ ومنها حتقيق 
رقم قياسي يف اإلنتاج بلغ 1,561,222 طن متري، وجتاوز 20 مليون ساعة 
عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة للوقت إلى جانب إجنازات أخرى شملت 
تدشني مصنع معاجلة بقايا بطانة خاليا الصهر األول من نوعه يف املنطقة، 
البا للطاقة الشمسية بسعة تزيد عن 5  واملضي قدماً يف مشروع حديقة 
املزمع  التحويلية  األملنيوم  صناعات  منطقة  دعم  يف  واملساهمة  ميغاوات، 

إقامتها يف اململكة.

إن أهدافنا لعام 2022، وهي: مًعا نكون #1 يف السالمة واجلوانب البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة، نواصل العد ... لتحقيق هدف الـ100 مليون دوالر، 
كن سباًقا يف اعتماد األنظمة الذكية، وحتّد نفسك لتعزيز الكفاءة، ستلعب 
بأن  واملتمثلة  الشركة،  رؤية  لتحقيق  أمامنا  الطريق  دوًرا محورًيا يف رسم 

نكون املوّرد األول لألملنيوم لألجيال القادمة.

وميكنني  موظفينا،  ومتيز  لنجاح  انعكاس  هو  الشركة  ومتيز  جناح  إن 
القول بأننا لم نكن لنحقق ما وصلنا إليه اليوم لوال إسهاماتهم، فالفضل 
التي جتاوزت  يف إجنازاتنا يعود لكل فرد من املوظفني جلهودهم احلثيثة 
التوقعات من أجل احلفاظ على مكانة الشركة ورفع اسم مملكة البحرين 

عالًيا. 

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

What doesn’t break us, makes us stronger. Despite the 
unforeseen challenges COVID-19 has brought to the world 
since 2020, we are proud to hit new firsts in parallel as we 
celebrate Alba’s Golden Jubilee of Operations: Achieving a 
Production record of 1,561,222 metric tonnes; topping 20 
million Safe-working hours without LTI; and commissioning the 
first-of-its-kind SPL Treatment Plant in the region, while going 
ahead with the 5-plus MW Solar Farm Project and contributing 
to Bahrain’s upcoming Aluminium Downstream Park.

Our 2022 Objectives -- Together #1 in Safety and ESG, Keep 
Counting… $100 million, Get Smarter and Challenge Yourself 
to be More Efficient -- will be key for us as we march towards 
achieving our Company’s vision – To be the number one 
Aluminium supplier for the generations to come.

We are as good as our employees, and we would not have been 
able to be where we are without their contributions. The credit 
of our achievements goes to each one of them for going above 
and beyond to sustain Alba’s position and make Bahrain proud.

Ali Al Baqali
Chief Executive Officer

كلمة العدد
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Alba Finishes 2nd in Women’s Basketball League 2021-2022
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FY 2021 Financial Results 
النتائج المالية لسنة 2021 
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Alba has reported a Profit of BD181.2 million (US$481.9 
million) for the fourth quarter of 2021, up by 466% Year-over-
Year (YoY) versus a Profit of BD32 million (US$85.1 million) for 
the same period in 2020. The Company reported Basic and 
Diluted Earnings per Share of fils 128 for Q4 2021 versus Basic 
and Diluted Earnings per Share of fils 23 for the same period in 
2020. The Total Comprehensive Income for Q4 2021 stood at 
BD183 million (US$486.7 million) versus Total Comprehensive 
Income for the fourth quarter of 2020 of BD32.9 million 
(US$87.8 million) – up by 455% YoY. Gross Profit for the fourth 
quarter of 2021 was BD215.5 million (US$573.1 million) versus 
BD60.1 million (US$159.8 million) in Q4 2020 – up by 259% 
YoY.

The Company held a press conference led by Alba’s Chairman of 
the Board of Directors Shaikh Daij bin Salman bin Daij Al Khalifa 
on 16 February 2022 at the Oasis Hall to provide insights on 
the Company’s record-breaking performance in 2021.
Following the conference, the participating local media 
representatives joined the Chairman in a special tour of Line 6.For the Full-Year of 2021, Alba has reported a Profit of BD451.9 

million (US$1,202 million), up by 4,532% YoY, versus a Profit 
of BD9.7 million (US$26 million) for 2020. Alba reported 
Basic and Diluted Earnings per Share of fils 319 versus Basic 
and Diluted Earnings per Share of fils 7 in 2020. Alba’s Total 
Comprehensive Income for the Full-Year of 2021 was BD458.5 
million (US$1,219.4 million), up by 30,467% YoY, compared 
to a Total Comprehensive Income of BD1.45 million (US$3.9 
million) for 2020. Gross Profit for 2021 was BD577 million 
(US$1,534.6 million) versus BD141 million (US$375 million) in 
2020 – up by 309% YoY.

مليون دوالر   481.9( دينار بحريني  مليون   181.2 بلغ  ربح  البا عن  أعلنت 
أمريكي( خالل الربع الرابع من العام 2021 بارتفاع بلغ 466% على أساس 
سنوي، مقابل ربح بلغ 32 مليون دينار بحريني )85.1 مليون دوالر أمريكي( 
لنفس الفترة من العام 2020. وقد أعلنت الشركة عن عائد أساسي ومخفض 
للسهم الواحد بقيمة 128 فلًسا للربع الرابع من العام 2021 مقابل عائد 
العام  من  الفترة  لنفس  الواحد  للسهم  فلًسا   23 بقيمة  ومخفض  أساسي 
2020. وبلغ مجموع الدخل الشامل خالل الربع الرابع من العام 2021 ما 
قيمته 183 مليون دينار بحريني )486.7 مليون دوالر أمريكي( مقابل مجموع 
دخل شامل بقيمة 32.9 مليون دينار بحريني )87.8 مليون دوالر أمريكي( 
455% على أساس  بلغ  بارتفاع  أي   –  2020 العام  الرابع من  الربع  خالل 
 215.5 2021 ما قيمته  العام  الرابع من  للربع  الربح  وبلغ إجمالي  سنوي. 
مليون دينار بحريني )573.1 مليون دوالر أمريكي( مقابل 60.1 مليون دينار 
بحريني )159.8 مليون دوالر أمريكي( للربع الرابع من العام 2020 – أي 

بارتفاع بلغ 259% على أساس سنوي.

الشيخ  إدارتها  البا مؤمترًا صحفيًا استعرض خالله رئيس مجلس  عقدت 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة أداء الشركة غير املسبوق خالل العام 
2021 وتطلعاتها املستقبلية وذلك بتاريخ 16 فبراير 2022 يف قاعة الواحة 

بالشركة. 
ويف أعقاب املؤمتر، مت تنظيم زيارة ميدانية خاصة ملمثلي وسائل اإلعالم 

بالنسبة للسنة الكاملة 2021، أعلنت البا عن حتقيق ربح بقيمة 451.9 مليون احمللية إلى خط الصهر السادس بالشركة.
دينار بحريني )1,202 مليون دوالر أمريكي(، أي بارتفاع بلغ 4,532% على 
أساس سنوي، وذلك مقارنة بتحقيق ربح بقيمة 9.7 مليون دينار بحريني )26 
مليون دوالر أمريكي( خالل العام 2020. وأعلنت الشركة عن عائد أساسي 
ومخفض  أساسي  عائد  مقابل  فلًسا   319 بقيمة  الواحد  للسهم  ومخفض 
للسهم الواحد بقيمة 7 فلوس خالل العام 2020. وبلغ مجموع الدخل الشامل 
للسنة الكاملة 2021 ما قيمته 458.5 مليون دينار بحرني )1,219.4 مليون 
دوالر أمريكي(، أي بارتفاع بلغ 30,467% على أساس سنوي، وذلك مقارنة 
دوالر  مليون   3.9( بحريني  دينار  مليون   1.45 بقيمة  شامل  دخل  مبجموع 
أمريكي( لعام 2020. أما إجمالي الربح لعام 2021 فقد بلغ 577 مليون دينار 
بحريني )1,534.6 مليون دوالر أمريكي( مقابل 141 مليون دينار بحريني 
)375 مليون دوالر أمريكي( خالل العام 2020 – أي بارتفاع بلغ 309% على 

أساس سنوي.

Q4 & FY 2021 Financial Results

النتائج املالية للربع الرابع والسنة
 الكاملة 2021

Scan the QR code to read the 
full article  

لقراءة اخلبر كاماًل، يرجى مسح رمز 
االستجابة السريع  

Press Conference Held to Discuss 2021 Performance
عقد مؤمتر صحفي ملناقشة أداء الشركة خالل العام 2021
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Production Hits a Record High in 2021

Alba set a new production record in 2021, producing 1,561,222 
metric tonnes as it celebrated its Golden Jubilee of operations.

The production record was backed by an outstanding safety performance 
as the Company closed the calendar year of 2021 with more than 20 
million safe-working hours without LTI – a first in the Company’s 50 years 
of commercial operations. A ceremony was held on 05 January 2022 to 
commemorate these achievements and was attended by Alba’s Executive 
Management and employees.

تسجيل أعلى إنتاج يف 
تاريخ الشركة 

سجلت البا رقًما قياسًيا جديًدا يف عملياتها اإلنتاجية متثل يف إنتاج 1,561,222 طن متري 
لعام 2021 وذلك يف ظل احتفاالت الشركة باليوبيل الذهبي لبدء عملياتها التشغيلية. 

اختتمت  حيث  السالمة،  على صعيد  آخر  إجناز مميز  مع حتقيق  اإلجناز  هذا  وتزامن 
الشركة العام 2021 بتسجيل أكثر من 20 مليون ساعة عمل آمنة دون أي إصابات مضيعة 

للوقت، وذلك ألول مرة يف تاريخ العمليات التجارية للشركة على مدى 50 عاًما.
وقد أقيم حفل بهذه املناسبة حضره أعضاء اإلدارة التنفيذية واملوظفون، وذلك بتاريخ 5 

يناير 2022. In the first-of-its-kind initiative, two of Bahrain’s industrial 
giants Alba and Bapco have joined forces to share knowledge 
and collaborate on implementing Environment, Social and 
Governance (ESG) initiatives of common interest through a 
Memorandum of Understanding (MoU) that was signed on 
06 February 2022. The MoU was inked by Alba’s CEO Ali Al 
Baqali and Bapco’s CEO Dr. Abdulrahman Jawahery at Awali 
Township and was attended by Alba’s Chief Power Officer 
- Amin Sultan, and Bapco’s Acting Deputy Chief Executive 
and BMP Project Director – Hafedh Al Qassab, as well as 
other officials from both companies.  
In addition to due diligence for projects of common interest 
that are in line with the commitments made by H.R.H. 
Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, the Crown Prince and 
Prime Minister at the 26th United Nations Climate Change 
Conference of the Parties (COP26), the MoU will set the 
platform to conduct a feasibility study on utilizing current 
and any future developments on surplus hydrogen to be 
made available from Bapco to Alba as well as form a joint 
taskforce to implement the agreed objectives between the 
two companies. 

اثنتني  أعلنت  البحرين،  يف مملكة  نوعها  من  األولى  تعتبر  مبادرة  يف 
البا وبابكو عن  من كبرى الشركات الصناعية يف اململكة وهما شركتا 
االهتمام  ذات  املبادرات  لتطبيق  واخلبرات  املعرفة  تبادل  يف  تعاونهما 
املشترك واملتعلقة باجلوانب البيئية واالجتماعية واحلوكمة، وذلك من 

خالل مذكرة تفاهم مت توقيعها بني الطرفني بتاريخ 6 فبراير 2022. 
وقع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة البا السيد علي البقالي 
والرئيس التنفيذي لشركة بابكو الدكتور عبدالرحمن جواهري، بحضور 
الرئيس التنفيذي للطاقة بشركة البا السيد أمني سلطان، ونائب الرئيس 
التنفيذي بالوكالة لشركة بابكو مدير مشروع حتديث املصفاة املهندس 

حافظ القصاب، إلى جانب عدد من املسؤولني من اجلانبني.  
واملتطلبات  اإلجراءات  وحتديد  لوضع  هذه  التفاهم  مذكرة  وتهدف 
مع  تتوافق  والتي  املشترك  االهتمام  ذات  املشاريع  من  بعدد  اخلاصة 
بن حمد  األمير سلمان  امللكي  السمو  أعلنها صاحب  التي  االلتزامات 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه يف املؤمتر 
السادس والعشرين لألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ )COP26(، كما أنها حتدد اإلطار العام للعمل على دراسة 
واملستقبلي  احلالي  الهيدروجني  فائض  استخدام  إلى  تهدف  جدوى 
والذي ستقوم شركة بابكو بتزويده لشركة البا، إلى جانب تشكيل فريق 

عمل مشترك لتنفيذ األهداف املتفق عليها من اجلانبني. 

Alba and BAPCO Join Forces to Foster 
Green and Sustainable Industrial 
Development

تعاون بني البا وبابكو لتعزيز التنمية الصناعية املستدامة
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يف خطوة استراتيجية لتعزيز جهودها يف تطبيق أفضل املمارسات يف اجلوانب 
تفاهم مع  بتوقيع مذكرة  البا  البيئية واالجتماعية واحلوكمة، قامت شركة 
وأفريقيا(  األوسط  والشرق  )أوروبا  الثقيلة  للصناعات  ميتسوبيشي  شركة 
احملدودة – التابعة ملجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة – وذلك بتاريخ 
19 يناير 2022 بهدف بحث سبل التعاون يف مجال خفض البصمة الكربونية 
إبرامها  يتم  التي  – وتعتبر األولى  التفاهم هذه  البا. جاءت مذكرة  بشركة 
مع مصهر لألملنيوم – إلرساء القواعد األساسية للعمل على دراسة جدوى 
حول استخدام التقنية التي طورتها مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 
أكسيد  ثاني  الستخالص  الكهربائية  للطاقة  كانساي  شركة  مع  بالتعاون 
يف  االنبعاثات  خفض  بهدف  وذلك  الغازية،  الوقود  انبعاثات  من  الكربون 
مصهر البا وإزالة الكربون من عملياتها. مت توقيع مذكرة التفاهم يف قاعة 
الدانة بشركة البا، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن 
التنفيذي  الرئيس  هوسومي،  كينتارو  والسيد  خليفة،  آل  دعيج  بن  سلمان 
لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة )أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا( 
احملدودة، والسيد علي البقالي الرئيس التنفيذي لشركة البا، والسيد أمني 
سلطان الرئيس التنفيذي للطاقة بشركة البا وعدد من كبار املسؤولني من 

مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة.

 مسؤولو ميتسوبيشي يف زيارة إلى محطات الطاقة 
بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم بني الشركتني، استقبل الرئيس التنفيذي 
للطاقة أمني سلطان وفريق عمل الطاقة وفد شركة ميتسوبيشي للصناعات 
الثقيلة )أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا( حيث قام بجولة ميدانية شملت 

غرف التحكم مبحطتي الطاقة 3 و5.

In a step that will accelerate its ESG 
transformation, Alba has inked a 

Memorandum of Understanding (MoU) 
with Mitsubishi Heavy Industries EMEA Ltd. (MHI EMEA), part 
of Mitsubishi Heavy Industries (MHI) Group, on 19 January 
2022 to collaborate on opportunities to reduce Alba’s carbon 
footprint. The MoU -- first-of-its-kind with an aluminium 
producer -- will lay the foundations to conduct a feasibility 
study on utilising the technology to capture CO₂ from flue gas, 
developed by MHI Group in collaboration with Kansai Electric 
Power Co., to reduce Alba’s plant emissions for decarbonization. 
Held at Al Dana Hall, the signing ceremony was attended by 
Alba’s Chairman of the Board Shaikh Daij bin Salman bin Daij 
Al Khalifa and Kentaro Hosomi - CEO of MHI EMEA, in the 
presence of Chief Executive Officer Ali Al Baqali and Chief 
Power Officer Amin Sultan, in addition to senior officials from 
MHI Group.

MHI EMEA officials tour Alba’s Power Stations 
In conjunction with the MoU signing, CPO Amin Sultan and 
Power Team welcomed the MHI EMEA delegation in a tour to 
the smelter which included Power Station 3 and Power Station 
5 Control Rooms. 

Carbon Capture MoU Signed with MHI EMEA

توقيع مذكرة تفاهم الستخالص الكربون مع شركة ميتسوبيشي

تسلم الرئيس التنفيذي علي البقالي جائزة تقديرية من قبل الفريق 
أول معالي الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية خالل 
منتدى يوم الشراكة املجتمعية واالنتماء الوطني الذي عقد بتاريخ 

24 مارس 2022 بنادي ضباط األمن العام.
بصفتها إحدى الشركات املواطنة الرائدة يف اململكة، استحقت البا 
االنتماء  لتعزيز  الوطنية  للخطة  ومساندتها  لدعمها  التقدير  هذا 
عام  يف  انطالقها  منذ  »بحريننا«  املواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 

.2019

Alba Recognised for Reinforcing 
Values of Nationalism

The CEO Ali Al Baqali received an appreciation award 
presented by the Minister of Interior, H.E. General 
Shaikh Rashid bin Abdulla Al Khalifa, during the 
Community Partnership and Belonging to the Nation 
Day Forum held on 24 March 2022 at the Public Security 
Officers Club. As one of the leading corporate citizens 
in the Kingdom, Alba was recognised for its continuous 
support towards the National Plan to Promote the Spirit 
of Belonging to the Nation and Reinforce the Values of 
Nationalism – Bahrainouna – since its launch in 2019.

تكرمي جهود البا يف ترسيخ قيم املواطنة

أعلنت شركة البا وبوليتكنك البحرين عن توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 
23 مارس 2022 لتعزيز الشراكة القائمة بني الطرفني والرامية إلى 
تعزيز البرامج التدريبية واألكادميية مما يعود بالنفع على اجلانبني 

بتطوير وتنمية قدرات القوى العاملة الوطنية. 
التنفيذي  الرئيس  بحضور  البا  شركة  مبقر  االتفاقية  توقيع  مت 
البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي  والرئيس  البقالي،  علي  البا  لشركة 
البروفيسور كيران أوكوهان. ومبوجب هذه االتفاقية، سوف يسعى 
الطرفان للتعاون بشكل وثيق من أجل وضع مناهج مصممة خصيًصا 
لعدد من البرامج األكادميية يف مختلف املجاالت الهندسية املوجهة 
لتعزيز  التعاون  هذا  ويهدف  كما  الشركة.  موظفي  من  للمواطنني 
التبادل املعريف بني اجلانبني من خالل البحوث التطبيقية وغيرها 
من املشاريع ذات االهتمام املشترك، كاجلوانب البيئية واالجتماعية 

واحلوكمة. 

Alba inks MoU with Bahrain 
Polytechnic to Develop Higher 
Educational Opportunities for 
Bahraini Nationals

Alba and Bahrain Polytechnic signed a Memorandum of 
Understanding (MoU) on 23 March 2022 to strengthen 
their partnership for mutually beneficial academic and 
training programmes leading to the development and 
growth of Bahraini nationals.
Held at Alba, the MoU signing ceremony was attended 
by Alba’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali and the 
Chief Executive Officer of Bahrain Polytechnic Professor 
Ciarán Ó Catháin.
Alba and Bahrain Polytechnic will work closely to 
customise a curriculum for academic programmes 
in various engineering disciplines that target Alba’s 
national employees. Moreover, this collaboration will 
facilitate knowledge exchange opportunities between 
both entities through applied research and other 
activities of common interest such as Environment, 
Social and Governance (ESG).

توقيع مذكرة تفاهم مع بوليتكنك البحرين 
لتعزيز الفرص التعليمية للكوادر الوطنية
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البا ترعى كأس حضرة صاحب اجلاللة امللك املفدى لسباقات القدرة

Alba’s role in the national economy was featured in a special 
report of CNN International’s Marketplace Middle East – a 
renowned TV programme that covers macro business trends 
impacting the region that was broadcasted on 19 February 2022. 
The CEO Ali Al Baqali  was interviewed by the CNN International 
crew during their visit to Alba, on 27 January 2022, led by 
producer Kim Kelaita and correspondent Eleni Giokos. During 
his interview, Al Baqali elaborated on the Company’s initiatives 
and milestones in terms of Production, Safety and ESG aspects. 

The report focussed on a range 
of topics that are significant to 
Bahrain’s  Economic Recovery 
Plan and featured interviews 
with several top officials from 
both public and private sectors 
in the Kingdom.

كان دور شركة البا يف االقتصاد الوطني 
الذي  اخلاص  التقرير  محاور  أحد 
عبر   2022 فبراير   19 بتاريخ  بثه  مت 
 Marketplace Middle East برنامج 
على قناة سي إن إن الدولية – وهو أحد 

البرامج التلفزيونية املعروفة واملختصة بتغطية أبرز متغيرات قطاع األعمال 
يف املنطقة. وقام طاقم قناة سي إن إن، بقيادة املنتجة كيم كيليتا واملراسلة 
إليني جيوكوس، بعقد مقابلة خاصة مع الرئيس التنفيذي علي البقالي خالل 

زيارته لشركة البا بتاريخ 27 يناير 2022. 
وإجنازاتها  الشركة  مبادرات  عن  بإسهاب  البقالي  حتدث  املقابلة،  وخالل 
واالجتماعية  البيئية  واجلوانب  والسالمة  اإلنتاج  صعيد  على  املختلفة 
واحلوكمة. جدير بالذكر أن هذا التقرير ركز على عدد من املواضيع ومنها 
خطة التعايف االقتصادي يف مملكة البحرين من تداعيات جائحة كوفيد-19 
يف  املسؤولني  كبار  من  عدد  مع  مقابالت  وشمل  الرئيسية،  ومحركاتها 

الشركات احلكومية واخلاصة يف البحرين. 

Alba’s Role in National 
Economy Featured on 

CNN International

The CEO Participates at UNDP’s Business 
Leaders Roundtable Discussion 

سي إن إن الدولية تستعرض دور البا يف 
االقتصاد الوطني

Scan the QR code to watch to full report.   

امسح رمز االستجابة ملشاهدة التقرير كاماًل. 

سلط الرئيس التنفيذي علي البقالي الضوء على مسيرة البا يف االستدامة 
ومشاريعها يف مختلف اجلوانب البيئية واالجتماعية واحلوكمة، وذلك خالل 
التي نظمها  املستديرة(  )املائدة  لقادة األعمال  النقاشية  حديثه يف احللقة 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتاريخ 21 يناير 2022 يف دبي إكسبو 2020.

واستضافت حلقة النقاش نخبة من قادة الشركات الرائدة حول العالم، حيث 
تناول املشاركون املبادرات العديدة التي تقوم بها شركاتهم لتبني مناذج أعمال 
مستدامة ملواجهة التغير املناخي. أدار حلقة النقاش مايكل حداد، السفير 
اإلقليمي للنوايا احلسنة للعمل املناخي، والذي أكمل مسيرة رمزية من جناح 
األمم املتحدة وصوالً إلى منطقة االستدامة يف اكسبو 2020، مبرافقة عدد 
من املسؤولني باألمم املتحدة وممثلي األجنحة الوطنية املشاركة يف إكسبو، 

باإلضافة إلى قادة األعمال واألكادمييني وممثلي وسائل اإلعالم.

The CEO Ali Al Baqali highlighted Alba’s journey in sustainability 
through its numerous ESG projects during the Business Leaders 
Roundtable discussion organised by the United Nations 
Development Programme (UNDP) on 21 January 2022 at the 
Dubai Expo 2020. The Roundtable brought together C-suite 
levels of leading companies from around the world, who 
reflected on their companies’ various initiatives to adopt and 
implement climate positive business models. The discussion 
was hosted by the Regional Goodwill Ambassador for Climate 
Action, Michael Haddad, who also completed a symbolic 
walk starting from the UN Hub by crossing the Expo grounds 
towards the Sustainability District, where he was joined by UN 
officials, national pavilions’ representatives, business leaders, 
academia, and media.

الرئيس التنفيذي يشارك يف حلقة نقاشية لقادة األعمال

تفضل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة امللك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب 
والرئيس الفخري لالحتاد امللكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة بتكرمي شركة البا، وذلك 
لرعايتها كأس صاحب اجلاللة امللك املفدى لسباقات القدرة التي جاءت متاشًيا مع جهود الشركة 
لدعم رياضة الفروسية واألنشطة الشبابية يف البحرين. وتسلم اجلائزة التقديرية مدير العالقات 
العامة عبداهلل سيادي خالل السباق النهائي للبطولة الذي أقيم بتاريخ 19 فبراير 2022 بقرية 

البحرين الدولية لسباقات القدرة.

Alba Sponsors HM the King’s Endurance Ride Cup

HM’s Representative for Humanitarian Work and Youth Affairs, Bahrain Royal 
Equestrian and Endurance Federation Honorary Chairman, His Highness Shaikh 
Nasser bin Hamad Al Khalifa honoured Alba for sponsoring HM the King’s 
Endurance Ride Cup, which comes in line with the Company’s efforts to support 
Bahrain’s equestrian traditions and Bahraini youth. PR Manager Abdulla Seyadee 
received the trophy during the final race of the event which was held on 19 
February 2022 at the Bahrain International Endurance Village.
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استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي بتاريخ 5 يناير 2021 الوكيل املساعد 
ومدير  احلايكي  أحمد  االجتماعية  والتنمية  العمل  بوزارة  العمل  لشؤون 
جناح  سيد  الوطنية  العمالة  أجور  حتسني  برنامج  مشرف  املالية  الشؤون 
عباس مكي بحضور املدير اإلداري للشؤون اإلدارية حمد الشيبة. مت خالل 
الوفد  واطلع  الطرفني،  بني  املشترك  العمل  تعزيز  سبل  مناقشة  االجتماع 
الكفاءات  وتطوير  البحرنة  مبادرات  تعزيز  يف  البا  شركة  نهج  على  الزائر 

البحرينية مبا يتماشى مع الرؤية االقتصادية ململكة البحرين 2030.
وأثنى الوكيل املساعد لشؤون العمل بوزارة العمل والتنمية االجتماعية على 
اجلهود التي تبذلها البا والتي شملت ترقية أكثر من 600 موظف خالل العام 

.2021

استعرض الرئيس التنفيذي لشركة البا وعضو مجلس إدارة شركة »تنمو« 
علي البقالي مسيرته املهنية منذ بداياتها وصوالً إلى قيادة أكبر مصهر 
لألملنيوم يف العالم خارج الصني أثناء لقائه بعدد من أصحاب الشركات 
الناشئة املنضوية حتت مظلة »تنمو« – أول شركة لالستثمار التمويلي 
بتاريخ 2 فبراير 2022  اللقاء الذي عقد  البحرين. وخالل  يف مملكة 
سلط البقالي الضوء أيًضا على مسيرة التميز التي شهدتها البا على 
مدار اخلمسني عاًما املاضية يف مجاالت السالمة، واجلوانب البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة، واإلنتاجية، واملرونة، باإلضافة إلى مساهمتها 
يف الناجت احمللي اإلجمالي ململكة البحرين. وضم الوفد الزائر رئيس 
مجلس إدارة شركة »تنمو« سهيل القصيبي والرئيس التنفيذي للشركة 

نواف الكوهجي.

Chairman of the Board of Directors Shaikh Daij Bin Salman 
Bin Daij Al Khalifa met with His Excellency Shazryll Zahiran, 
the Malaysian Ambassador to the Kingdom of Bahrain on 14 
February 2022 at Alba premises. Alba’s CEO Ali Al Baqali and 
Mrs. Siti Farsha Murni Binti Izami First Secretary at the Embassy 
of Malaysia were also present during the meeting in which 
topics of mutual interest were discussed along with potential 
opportunities for cooperation between Alba and leading 
Malaysian companies.

استقبل رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة 
البحرين  لدى مملكة  املاليزي  السفير  زاهيران،  بن  شازريل  السيد  سعادة 

وذلك بتاريخ 14 فبراير 2022 مبقر شركة البا.
والسيدة  البقالي  علي  البا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  من  كل  اللقاء  حضر 
سيتي فارشا مورني بنتي إزامي، السكرتيرة األولى للسفارة املاليزية، حيث 
قام اجلانبان ببحث عدد من املواضيع ذات االهتمام املشترك ومناقشة فرص 

التعاون بني شركة البا والشركات املاليزية الرائدة.

مختلف  مع  والتنسيق  التعاون  لتعزيز  املستمرة  الشركة  جهود  إطار  يف 
للشؤون  اإلداري  املدير  استقبل  البحرين،  مملكة  يف  التعليمية  املؤسسات 
اإلدارية حمد الشيبة كل من الرئيس التنفيذي للعمليات باجلامعة األمريكية 
زابودسكي  جيف  د.  األكادميية  الشؤون  وعميد  هيرت  ويليام  البحرين  يف 

وذلك بتاريخ 21 فبراير 2022. 
وقام الوفد بجولة لالطالع على مرافق وورش التدريب يف الشركة والتعرف 

على مختلف البرامج التعليمية والتطويرية التي تقدمها الشركة ملوظفيها.

CEO Receives Officials from Ministry 
of Labour & Social Development

Chairman Receives Malaysian 
Ambassador

Alba CEO Meets with Tenmou Startups

The CEO Ali Al Baqali received officials from Bahrain’s Ministry 
of Labour and Social Development (MLSD) -- Assistant 
Undersecretary for Labour Affairs Ahmed Alhaikie and Financial 
Affairs Manager and National Workforce Wage Improvement 
Supervisor Sayed Najah Abbas Maki -- on 05 January 2022. 
Attended by Director Administration Hamad Al Shaibeh, the 
meeting focused on finding ways and means to strengthen 
Alba’s ties with MLSD and presenting an update on Alba’s 
initiatives related to Bahrainisation and development of national 
employees in line with Bahrain’s Economic Vision 2030. 
In addition, the Assistant Undersecretary for Labour Affairs 
applauded Alba’s efforts in promoting more than 600 employees 
within the course of 2021.

Alba CEO – and Tenmou Board Member – Ali Al Baqali 
shared his journey of becoming the leader of the world’s 
largest aluminium smelter outside of China with a number 
of startups backed by Tenmou – Bahrain’s first Business 
Angels Company. In addition, the CEO shared insights 
about Alba’s journey of excellence over the last 50 decades 
in terms of Safety, ESG, Operational Productivity, Resilience 
as well as its contribution to Bahrain’s GDP. The startups 
visited Alba on 02 February 2022 and were joined by 
Tenmou Chairman Suhail Al Gosaibi and CEO Nawaf Al 
Kooheji.

الرئيس التنفيذي يستقبل 
مسؤولني من وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية

رئيس مجلس اإلدارة يستقبل  السفير املاليزي

الرئيس التنفيذي يلتقي ممثلي تنمو In line with Alba’s efforts to enhance collaboration with different 
educational institutions in the Kingdom, Director Admin. 
Hamad Alshaibeh received American University of Bahrain 
(AUBH)’s Chief Operating Officer William Hurt and Provost Dr. 
Jeff Zabudsky on 21 February 2022 .
The visitors were given a tour of Alba’s training facilities 
and workshops to learn more about various learning and 
development programmes offered at Alba. 

Director Administration Receives AUBH’s Top Officials

املدير اإلداري للشؤون اإلدارية يستقبل كبار املسؤولني باجلامعة األمريكية يف البحرين
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امللك  الراعية ملسابقة كأس جاللة  الشركات  كإحدى  البا  تكرمي شركة  مت 
والتي   2022-2021 النهائية ملوسم  املباراة  القدم وذلك خالل  املفدى لكرة 
أقيمت بتاريخ 5 مارس 2022 على استاد البحرين الوطني بالرفاع. وقام 
احلرس  رئيس  خليفة  آل  عيسى  بن  محمد  الشيخ  ركن  أول  الفريق  سمو 

الوطني بتسليم اجلائزة التقديرية للرئيس التنفيذي علي البقالي. 

يف إطار جهود الشركة املستمرة لتعزيز التعاون مع مختلف املؤسسات 
للشؤون  اإلداري  املدير  استقبل  الرائدة،  التعليمية الدولية  واجلهات 
األعمال  إلدارة  إيسك  جامعة  ورئيس  عميد  الشيبة  حمد  اإلدارية 
بقاعة   2022 فبراير   22 بتاريخ  وذلك  فينزي،  إسبوسيتو  فينشينزو 
الدانة يف الشركة. حضر االجتماع مدير أول املوارد البشرية والتدريب 
العربي والكلية  اخلليج  جامعة  من  وممثلون  العرادي  سلمان  روضة 
العربية الفرنسية إلدارة األعمال، كما وقام الوفد الزائر بجولة ملختلف 

الدوائر واألقسام يف الشركة.

Welcoming ESSEC Business School Delegation
As part of Alba’s efforts to enhance collaboration with 
leading educational international institutions, Director 
Administration Hamad Alshaibeh received the Dean and 
President of ESSEC Business School Vincenzo Esposito Vinzi 
on 22 February 2022 at Al Dana Hall. Sr. Manager HR and 
Training Rawdha Salman Al Aradi and representatives of the 
Arabian Gulf University and French Arabian Business School 
(FABS) took part in this meeting. The visiting delegation was 
given an up-close and personal tour around different areas 
of the smelter.

Alba Awarded During HM the King’s 
Football Cup Final Match

Alba was recognised as one of the sponsors of HM the King’s 
Football Cup during the Final Match of its 2021-2022 edition 
held on 05 March 2022 at the Bahrain National Stadium in Riffa.
HH Shaikh Mohammed bin Isa Al Khalifa, National Guard 
Commander General, handed the appreciation award to the 
CEO Ali Al Baqali.

تكرمي البا خالل نهائي كأس 
جاللة امللك لكرة القدم

البا تستضيف 
وفًدا من جامعة 

إيسك إلدارة 
األعمال 

The CEO Ali Al Baqali received a high-level delegation from 
Batelco led by CEO Mikkel Vinter at Alba’s premises on 07 
March 2022. During this courtesy visit, both companies 
explored ways of strengthening ties especially in IT Security 
solutions. The meeting was attended by Batelco’s General 
Manager Corporate Communications & Sustainability Shaikh 
Bader bin Rashid Al Khalifa, General Manager Enterprise 
Abdulla Danesh, Senior Account Manager Ayman Al Neama; CE 
of Beyon Solutions Saad Al Rashid; and Alba’s Senior Manager 
Information Technology Syed A. A. Hashmi and PR Manager 
Abdulla Seyadee.

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي وفًدا عالي املستوى من 
شركة بتلكو بقيادة الرئيس التنفيذي ميكل فينتر وذلك بتاريخ 7 مارس 2022 
مبقر الشركة. وخالل هذه الزيارة الودية ، بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون 

املشترك وخصوًصا فيما يتعلق بإيجاد احللول يف مجال األمن املعلوماتي.
واالستدامة  املؤسسي  التواصل  عام  مدير  بتلكو  شركة  من  اللقاء  حضر 
الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، ومدير عام املشاريع عبداهلل دانش، ومدير 
 BEYON لشركة  التنفيذي  والرئيس  النعمة،  أمين  العمالء  حسابات  أول 
Solutions سعد الراشد، ومن جانب البا كل من مدير أول تقنية املعلومات 

سيد هاشمي ومدير العالقات العامة عبداهلل سيادي.  

Top Officials from Batelco 
Visit Alba

كبار املسؤولني من بتلكو يف زيارة للشركة

تصدير أول شحنة هايكال من مصنع معاجلة بقايا بطانة خاليا الصهر

قامت الشركة بتصدير أول شحنة من مصنع معاجلة بقايا بطانة خاليا 
الصهر (SPL) – ومقدارها 125 طن – من مادة الهايكال (HiCal) ألحد 
العمالء يف تايلند بتاريخ 03 فبراير 2022. وشهد االحتفال الذي أقامته 
من  وعدد  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  حضور  املناسبة  بهذه  البا 
 (Regain) كبار مسؤولي الشركة باإلضافة إلى ممثلني عن شركة ريغني
الشريك التقني يف إنشاء املصنع. وتضمن البا -- من خالل هذا املصنع 
الصهر  خاليا  بطانة  من  اخلطرة  املخلفات  من  الكامل  التخلص   --
املعدنية  املواد  إحدى  الهايكال وهي  مادة  آمن من  منتج  إلى  وحتويلها 
املضافة املستخدمة يف صناعة اإلسمنت، والتي تساعد منتجي اإلسمنت 

يف احلد من استهالك الطاقة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

SPL’s First Shipment of HiCal Departs to Customer

The first shipment of 125 tonnes of Alba HiCal from 
the SPL Treatment Plant was exported to a customer in 
Thailand on 03 February 2022.  CEO Ali Al Baqali and a 
number of Alba officials as well as representatives of Regain 
(SPL Treatment Plant’s technology partner) were present 
during the ceremony to mark this important milestone. 
With SPL plant in operations, Alba will ensure to fully 
destruct the hazardous SPL waste and transform it into a 
safe HiCal product – which is a mineral additive used in 
cement production to aid producers gain savings in energy 
consumption and greenhouse gas emissions.
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SMARTCrane System launched in Alba 

شهد الرئيس التنفيذي للعمليات اإلنتاجية د. عبداهلل حبيب إطالق نظام 
الرافعة الذكية )SMARTCrane( يف آالت مناولة خاليا الصهر بخط الصهر 

السادس بتاريخ 29 مارس 2022.  
ويتيح هذا النظام – الذي مت تطويره بالتعاون مع شركة خدمات فيفز اخلليج 
– مراقبة وإصدار تقارير حّية حول مختلف معطيات أسطول الرافعات يف 
الوقت الفعلي، وذلك مع وجود خاصية عرض البيانات عن بُعد يف شاشات 
لوحية سريعة االستجابة. كما يوفر النظام عدداً من مؤشرات األداء الرئيسية 

الهامة ويساعد فرق الصيانة يف توقع األعطال احملتملة. 
جاء هذا النظام ثمرة للتعاون بني فريق صيانة خطوط الصهر وفريق عمليات 
خط الصهر السادس وفريق متيز األداء التشغيلي بالشركة، وقد شهد حفل 
التنفيذي لشركة خدمات فيفز اخلليج فريدريك  التدشني حضور الرئيس 

جيكيل وعدد من املديرين اإلداريني ومديري الدوائر يف البا.

COO Dr. Abdulla Habib witnessed the launch of the 
SMARTCrane System at Reduction Line 6 Pot Tending Machines 
(PTMs) on 29 March 2022. 
Developed jointly with Fives Services Gulf, the SMARTCrane 
is a digital solution which enables monitoring and issuing 
reports on crane fleet parameters in real time, leveraging the 
remote data visualisation and responsive dashboards. It also 
provides key performance indicators and helps maintenance 
teams in anticipating potential breakdowns. The System was 
a collaboration between Reduction Maintenance, Reduction 
Line 6 Operations and Operational Excellence (OPEX) teams. 
Its launch ceremony was attended by the CEO of Fives Services 
Gulf Frederic Gicquel and several Alba’s directors and managers.

إطالق نظام الرافعة الذكية )SMARTCrane( يف البا

The CEO Ali Al Baqali was a keynote speaker at the 7th edition 
of the CC Forum – Investment in Sustainable Development – 
that was held from 21 to 24 March 2022 under the patronage 
of HRH the Crown Prince and Prime Minister of Bahrain Prince 
Salman bin Hamad Al Khalifa at the Four Seasons Hotel. 
In his keynote address ‘Racing together for Sustainable Bahrain’, 
Al Baqali emphasized on the importance of collective efforts to 
meet Bahrain’s Net Zero Carbon target. He also presented the 
Company’s Sustainability Framework and ESG Roadmap that 
will set the path for a greener and sustainable future for both 
Alba and Bahrain. 
The CC Forum is a well-known global platform that addresses 
issues such as Climate Change, Clean Energy, Impact 
Investment, Preservation of the Ocean, Emerging Technologies 
and Social Inclusion among others.  

شارك الرئيس التنفيذي علي البقالي كمتحدث رئيسي يف فعاليات النسخة 
السابعة من منتدى »سي سي فوروم« الذي أقيم حتت شعار »االستثمار يف 
التنمية املستدامة« خالل الفترة من 21 وحتى 24 مارس 2022 حتت رعاية 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  امللكي  السمو  صاحب 

مجلس الوزراء وذلك بفندق فورسيزونز. 
مملكة  يف  االستدامة  تعزيز  حول  ألقاها  التي  الرئيسية  الكلمة  وخالل 
البقالي على أهمية تضافر اجلهود من قبل جميع اجلهات  البحرين، ركز 
من أجل حتقيق أهداف اململكة للوصول إلى احلياد الكربوني الصفري، كما 
املمارسات  طريق  وخارطة  االستدامة  مجال  يف  الشركة  خطط  استعرض 
البيئية واالجتماعية واحلوكمة والتي من شأنها أن تسهم يف حتقيق مستقبل 

مستدام لشركة البا ومملكة البحرين على حد سواء. 
 يذكر أن منتدى سي سي ميثل منصة عاملية ملناقشة املواضيع ذات الصلة 
بالتغير املناخي، والطاقة النظيفة، والتقنيات اجلديدة، والدمج االجتماعي، 

وغيرها.

Alba CEO a Keynote Speaker at 
the CC Forum

الرئيس التنفيذي متحدث رئيسي يف منتدى "سي سي فوروم"
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The CEO Ali Ali Baqali, SHE Director Mohd Khalil and Admin Director 
Hamad Alshaibeh attended the launching ceremony of the National ‘Climate 
Innovation’ Initiative, which was held on 08 March 2022 at the Gulf Hotel. 
Alba joined other leading entities in Bahrain in endorsing this initiative as 
part of its ESG commitment to combat Climate change. Announced by the 
Special Envoy for Climate Affairs and SCE Chief Executive, Dr. Mohammed 
bin Mubarak Bin Dainah, this initiative aims to motivate nationals working 
in the public and private sectors to research and innovate in the field of 
protecting the environment and combatting climate change. Dr. Bin Dainah 
unveiled details of this initiative at the ceremony which was attended by 
government and private sectors’ officials, experts and specialists among 
others.

Attending the Launch of the National 
‘Climate Innovation’ Initiative 

املشاركة يف حفل تدشني 
مبادرة "االبتكار املناخي" 

الوطنية 

املدير  جانب  إلى  البقالي،  علي  التنفيذي  الرئيس  حضر 
واملدير  خليل  محمد  والبيئة  والصحة  للسالمة  اإلداري 
اإلداري للشؤون اإلدارية حمد الشيبة، حفل تدشني مبادرة 
»االبتكار املناخي« الوطنية والذي أقيم بتاريخ 8 مارس 2022 

يف فندق اخلليج.
الرائدة  واملؤسسات  الشركات  من  عدد  الي  البا  وانضمت 
يف البحرين من خالل تقدمي الدعم واملساندة لهذه املبادرة 

الوطنية، وذلك يف إطار التزامها مبكافحة التغير املناخي. 
وجاءت هذه املبادرة، التي أعلن عنها املبعوث اخلاص لشؤون 
املناخ والرئيس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة د. محمد بن 
العاملني  املواطنني  وتشجيع  بهدف حتفيز  دينه،  بن  مبارك 
مجال  يف  واالبتكار  للبحث  واخلاص  العام  القطاعني  يف 
حماية البيئة ومكافحة التغير املناخي. وقد كشف د. بن دينه 
الذي حضره مسؤولون من  املبادرة يف احلفل  تفاصيل  عن 
واألخصائيني  اخلبراء  من  وعدد  واخلاص  العام  القطاعني 

يف هذا املجال.

Alba Power Station 5 (PS5) Block 4 Project kicked-off with a 
2-day introductory meeting with the consortium partners 
– Mitsubishi Power (Japan) and Sepco III (China), as well as 
management consultant ESB International, in addition to Alba 
team comprising members from Power, SHE, Engineering and 
Procurement departments on 01 March 2022 at the SHE Hall. 
Addressing the attendees during this meeting, the CEO Ali Al 
Baqali stressed the important responsibility all involved parties 
have to ensure that the highest Safety standards and practices 
are always followed during the execution of this Project.
Alba signed the EPC contract with Mitsubishi and Sepco III 
consortium to add Block 4 to Power Station 5 with a capacity 
of 680 MW, which will help the Company to lower its GHG 
emissions all the while driving higher efficiency.

PS5 Block 4 Project kick-off 

متهيدي  اجتماع  بعقد   5 الطاقة  4 مبحطة  الطاقة  مجمع  مشروع  انطلق 
)اليابان(  للطاقة  ميتسوبيشي  مجموعة  يف  الشركاء  مع  يومني  مدى  على 
وسيبكو III )الصني(، وكذلك الشركة االستشارية إي إس بي إنترناشونال، 
السالمة  الطاقة،  دوائر  الذي يضم موظفي  املختص  البا  إلى جانب فريق 
والصحة والبيئة، والهندسة، واملشتريات، وذلك بتاريخ 1 مارس 2022 يف 
االجتماع،  يف  للمشاركني  حديثه  وخالل  والبيئة.  والصحة  السالمة  قاعة 
على  تقع  التي  الكبرى  املسؤولية  على  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  أكد 
عاتق جميع األطراف لتوخي أقصى معايير وممارسات السالمة والتأكد من 
اتباعها يف جميع األوقات خالل تنفيذ املشروع. جدير بالذكر أن البا قامت 
بتوقيع عقد الهندسة واملشتريات واإلنشاء مع مجموعة ميتسوبيشي وسيبكو 
III إلضافة املجمع 4 بطاقة إنتاجية تبلغ 680 ميغاوات إلى محطة الطاقة 
5، مما سيساعد الشركة على خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ورفع 

مستوى الكفاءة التشغيلية.

انطالق مشروع املجمع 4 مبحطة الطاقة 5
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استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي وفًدا رفيع املستوى من شركة فلورسيد 
إس بي إيه، الشركة الرائدة عاملًيا يف تصنيع وبيع املواد الكيميائية الفلورية 
غير العضوية، بقيادة رئيس مجلس إدارتها توماسو جوليني وذلك بتاريخ 28 

مارس 2022 يف مقر الشركة. 
وخالل االجتماع، ناقش الطرفان سبل تعزيز الشراكة االستراتيجية املمتدة 
فلوريد  مادة  توريد  مجال  يف  الشركتني  بني  الزمن  من  عقود  مدى  على 

األلومنيوم (AlF3) اخلاصة مبصاهر األملنيوم. 
حضر اللقاء كل من الرئيس التنفيذي لشركة فلورسيد ليور ميتزنغر والرئيس 
التنفيذي لشركة سيمبليس لوجستكس تييري بيترسن، باإلضافة إلى الرئيس 

التنفيذي لإلمدادات بشركة البا وليد التميمي.

A High-Level Delegation from  Floursid S.p.A. Visits Alba

The CEO Ali Al Baqali welcomed a high-level delegation from 
Floursid S.p.A, a worldwide leader in manufacturing and selling 
inorganic fluorochemicals, led by its Chairman Tommaso Giulini 
at Alba’s premises on 28 March 2022.
During the meeting, both companies discussed ways to 
capitalise on the long-strategic partnership spanning over 
decades in the supply of smelter grade Aluminium Fluoride 
(AlF3) Material.
Present at the meeting were Fluorsid’s CEO Lior Metzinger and 
Simplis Logistics’ CEO Thierry Petersen as well as Alba’s CSO 
Waleed Tamimi.

وفد رفيع املستوى من شركة فلورسيد يف زيارة للشركة

البا تستقبل كبار مسؤولي شركة بكتل الدولية

استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي بتاريخ 21 مارس 2022 وفًدا عالي 
املستوى من شركة بكتل الدولية، بقيادة رئيسة التنقيب واملعادن يف وحدة 
اإلقليميني يف  الشركة  آدم، وعدد من مسؤولي  أيلي ماك  العاملية  األعمال 

منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط.
ناقش االجتماع عدًدا من اجلوانب احملتملة للتعاون بني اجلانبني التي متتد 
عالقتهما ألكثر من 30 عاماً، وكانت شركة بكتل قد اختيرت سابقاً للتكفل 
بشؤون الهندسة واملشتريات واإلنشاء واإلدارة ملشاريع خطوط الصهر الرابع 

واخلامس والسادس للتوسعة بالشركة. 

Alba Welcomes Top Officials from International Bechtel Co.

CEO Ali Al Baqali welcomed a high-level delegation from 
International Bechtel Co. Led by President, Mining and Metals 
GBU - Ailie MacAdam who was joined by several of Bechtel’s 
top regional officials on 21 March 2022.
The meeting was held to discuss potential areas of collaboration 
between both companies and build on a relationship that spans 
more than 30 years as Bechtel previously served as EPCM 
contractor for Lines 4, 5 and 6 expansion projects. 

Alba Finishes 2nd in Women’s 
Basketball League 2021-2022

البا حتقق املركز الثاني يف 
دوري كرة السلة للسيدات

2022-2021 
Alba Ladies Basketball Team finished 2nd in the Women’s Basketball League 
2021-2022 after the final match against BAPCO ‘A’ Team that was held on 18 
March 2022 at the Zain Basketball Court. 
The top teams were awarded by the President of Bahrain Basketball Association 
Captain Waleed Al Alawi, in the presence of Shaikha Hayat bint AbdulAziz Al 
Khalifa, Board Member of Bahrain Olympic Committee.
Alba’s CEO Ali Al Baqali and other Company officials attended the final match 
along with representatives of other organisations and companies.

حقق فريق البا لكرة السلة للسيدات املركز الثاني يف 
 2022  –  2021 للموسم  للسيدات  السلة  كرة  دوري 
وذلك بعد تأهله إلى املباراة النهائية أمام فريق بابكو أ 
والتي أقيمت بتاريخ 18 مارس 2022 بصالة زين لكرة 
السلة. وقام رئيس احتاد البحرين لكرة السلة الكابنت 
األولى،  للمراكز  احملققة  الفرق  بتكرمي  العلوي  وليد 
وذلك بحضور الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة، 

عضو مجلس إدارة اللجنة األوملبية البحرينية.  
حضر املباراة اخلتامية أيًضا الرئيس التنفيذي لشركة 
إلى  بالشركة،  املسؤولني  من  وعدد  البقالي  علي  البا 

جانب ممثلني عن الشركات واملؤسسات األخرى.
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Main Market IndicatorsIndustry News

Rusal says Russia sanctions may 
delay projects, hit profits

Western sanctions imposed on Moscow may 
delay investment projects of Russia’s Rusal and 
hit its profitability, the Russian producer said. 
Sanctions over the conflict in Ukraine, which 
Russia terms “a special military operation”, 
have made it harder for many Russian 
companies to do business internationally. 
“The company may potentially face difficulties 
in supply of equipment, which may lead to the 
postponement of investment projects,” Rusal 
said in a statement, as it reported a threefold 
growth core EBITDA earnings to $2.9 billion 
in 2021 amid higher aluminium prices. 

US, UK end their 4-year-long 
dispute over aluminium and steel 
tariffs

A rift between the United States and the 
United Kingdom over aluminium and steel 
tariffs has finally ended as the former has 
agreed to lift the duties. On March 22, Anne-
Marie Belinda Trevelyan, a British politician 
serving as Secretary of State for International 
Trade and President of the Board of Trade 
since 2021, officially said that both the 
countries reached a common term to remove 
the four-year-long aluminium and steel tariffs. 
To resolve the dispute, the United Kingdom 
has accepted a condition that Chinese-owned 
steel companies in Britain must undergo 
annual audits to ensure no cheap Chinese 
steel supply to the US tariff-free. 

EGA, TAQA, Dubal Holding and 
EWEC announce major initiative

Emirates Global Aluminium (EGA), Abu Dhabi 
National Energy Company PJSC (TAQA), 
Dubal Holding and Emirates Water and 
Electricity Company (EWEC) have announced 
a major initiative that would unlock significant 
further development of solar power 
generation capacity in Abu Dhabi, progress 
power asset and generation optimisation, and 
decarbonise EGA’s aluminium production. The 
initiative, now subject to further negotiation 
and regulatory approvals in both Abu Dhabi 
and Dubai, would advance TAQA and Dubal 
Holding’s growth strategies, see EGA become 
a leader in the global aluminium industry’s 
drive towards net zero by 2050. 

روسال: عقوبات روسيا قد تؤخر املشاريع 
وتضر باألرباح  

قالت شركة روسال إن العقوبات الغربية املفروضة 
على موسكو قد تؤخر املشاريع االستثمارية للشركة 
وتضر بربحيتها، حيث جعلت العقوبات املفروضة 
والتي تسميها روسيا  أوكرانيا -  النزاع يف  بسبب 
»عملية عسكرية خاصة« - من الصعب على العديد 
التجارية  بأعمالها  القيام  الروسية  الشركات  من 
على الصعيد الدولي. وذكرت الشركة يف بيان بأنها 
األمر  املعدات،  توريد  يف  صعوبات  تواجه  »رمبا 
الذي قد يؤدي إلى تأجيل املشاريع االستثمارية«، 
)قبل  إيراداتها  منو  عن  أعلنت  الذي  الوقت  يف 
احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء( 
مبقدار ثالثة أضعاف إلى 2.9 مليار دوالر يف عام 

2021 يف ظل ارتفاع أسعار األلومنيوم.

تسوية خالف أمريكي بريطاني حول 
األملنيوم واحلديد الصلب  

تسوية  إلى  والبريطاني  األمريكي  الطرفان  توصل 
حلل اخلالف بينهما حول تعرفتي األملنيوم واحلديد 
الصلب. وصرحت آن-ماري بيلندا تريفيليان وزيرة 
املتحدة  الواليات  إلى  البريطانية  الدولية  التجارة 
والتي تترأس مجلس التجارة منذ عام 2021 بأن 
الرسوم  لرفع  إلى صيغة مشتركة  توصال  البلدين 
اجلمركية على األملنيوم والصلب ملدة أربع سنوات. 
ولتسوية هذا اخلالف، قبلت اململكة املتحدة شرًطا 
يقضي بأن تخضع شركات الصلب اململوكة للصني 
عدم  لضمان  سنوية  تدقيق  لعمليات  بريطانيا  يف 
املصنوع  السعر  منخفض  الصلب  احلديد  توريد 
يف الصني إلى الواليات املتحدة بصورة معفاة من 

الرسوم اجلمركية.

مبادرة كبرى لتعزيز تطوير قدرات توليد 
الطاقة الشمسية يف أبوظبي  

أعلنت شركات اإلمارات العاملية لألملنيوم وأبوظبي 
ومياه  القابضة  ودوبال  )طاقة(  للطاقة  الوطنية 
وكهرباء اإلمارات عن مبادرة كبرى من شأنها تعزيز 
قدرات توليد الطاقة الشمسية يف أبوظبي، وتطوير 
محطات الكهرباء وحتسني كفاءة التوليد، ومحايدة 
الكربون يف عمليات إنتاج األملنيوم لشركة اإلمارات 
العاملية لألملنيوم. ستعمل هذه املبادرة كذلك على 
ودوبال  طاقة  لشركتي  النمو  استراتيجيات  تعزيز 
وموافقات  للمفاوضات  حالًيا  وتخضع  القابضة، 
اجلهات التنظيمية يف كل من إمارتي أبوظبي ودبي، 
األمر الذي يدعم توجهات شركة »اإلمارات العاملية 
لألملنيوم« لتحقيق احلياد الكربوني الصفري بحلول 

عام  2050.

أخبار الصناعة مؤشرات السوق الرئيسية

272 275 283 289 301

381

480

411
368 362

401

496

149

185 177

217.5

149

185 177

217.5

149

185 177

217.5

2,324 2,434 2,439 2,492 2,611
2,840 2,955

2,641 2,695
3,003

3,261
3,538

www.reuters.com
www.alcircle.com www.aluminiumtoday.com



27

عقدت فعاليات املجلس السنوي للرئيس التنفيذي 
حيث   ،2022 يناير   13 وحتى   11 من  الفترة  يف 
البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  خاللها  من  أعلن 
عن أهداف الشركة لعام 2022 – مًعا نكون #1 يف 
السالمة واجلوانب البيئية واالجتماعية واحلوكمة، 
مليون   100 الـ  هدف  لتحقيق   ... العد  نواصل 
دوالر، كن سباًقا يف اعتماد األنظمة الذكية، وحتّد 
نفسك لتعزيز الكفاءة. كما وقام الرئيس التنفيذي 
بتسليط الضوء على إجنازات الشركة لعام 2021 
البيئية  واجلوانب  واإلنتاج  السالمة،  صعيد  على 
واالجتماعية واحلوكمة، إلى جانب الرد على جميع 
وإتاحة  املوظفني  االستفسارات املطروحة من قبل 

الفرصة لهم لتقدمي مالحظاتهم واقتراحاتهم. 
ويهدف املجلس السنوي إلى تعزيز التواصل املباشر 
لهذا  فعالياته  أقيمت  وقد  واملوظفني،  اإلدارة  بني 
العام بشكل حضوري يف قاعة الواحة بالشركة إلى 

جانب بثها عبر املنصات االفتراضية. 

Company’s 2022 Objectives Announced 
at the CEO Annual Majlis 

The CEO Annual Majlis sessions were held between 11 – 13 January 2022, 
where the CEO Ali Al Baqali announced the Company’s Objectives for 2022 – 
Together #1 in Safety and ESG, Keep Counting… US$100 million, Get Smarter  
 and Challenge Yourself to be More Efficient. The CEO  
 also highlighted Alba’s successful performance in  
 2021, in  safety, production as well as  on the ESG   
 fronts,  despite the challenges of COVID-19.  
 During the sessions, the employees were able to  
 raise questions and share suggestions that were 

addressed by the CEO. Aiming to further boost direct 
communication between the management and 

employees, the CEO Annual Majlis sessions 
were held in a hybrid format – virtually 

and in-person at Alba Oasis Hall. Aiming 
to further boost direct communication 
between the management and 
employees, the CEO Annual Majlis 
sessions were held in a hybrid format 
– virtually and in-person at Alba Oasis 
Hall.

اإلعالن عن 
أهداف الشركة 
لعام 2022 يف 

املجلس السنوي 
للرئيس التنفيذي 
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أعضاء الهيئة التنفيذية بالشركة يستعرضون 
 خططهم لتحقيق أهداف العام 2022 

بتاريخ  االفتراضية  املنصة  على  نقاشية  حلقة  عقدت 
18 يناير 2022 مبشاركة جميع أعضاء الهيئة التنفيذية 
املوظفني  جلميع  مباشر  بشكل  بثها  ومت  بالشركة، 
بدورهم  التنفيذية  الهيئة  أعضاء  وقام  املقاولني.  وغمال 
التنفيذي  للرئيس  السنوي  املجلس  فعالية  أعقاب  -- يف 
 ،2022 العام  أهداف  لتحقيق  خططهم  باستعراض   --
احلضور الذين  ومالحظات  استفسارات  مع  والتفاعل 

جتاوز عددهم 600 موظف وموظفة.

 تكرمي املوظفني املتميزين  
على هامش فعاليات املجلس السنوي، قام الرئيس التنفيذي علي البقالي 
بتكرمي عدد من موظفي الدرجة اإلشرافية الثانية من مختلف املجموعات 
التابعة ألعضاء الهيئة التنفيذية، وذلك تقديًرا ألدائهم املتميز خالل العام 

املاضي.

Executives review plans to meet 2022 
objectives 
An Executives’ Roundtable Discussion was held 
virtually and broadcasted to all employees and 
contractors’ personnel on 18 January 2022 and 
witnessed the participation of Alba’s Executive 
Management.
The Executives followed the CEO’s lead and 
gave high level insights on their respective plans 
to meet 2022 Objectives. This was followed 
by a Q&A session where the employees posed 
questions to Executives on different topics.   
More than 600 attendees participated in the 
Executives’ Roundtable Discussion. 

Recognition of high performing employees 
Alongside the Annual Majlis, CEO Ali Al Baqali recognised 
2nd line employees from different CXOs groups for their 
outstanding performance over the past year. 

CPO Group: Nasser Hassan (Power Operations) and 
Mohamed Abdulla Ahmed (PS5 Maintenance).

مجموعة الرئيس التنفيذي للطاقة: ناصر حسن )عمليات الطاقة( 
ومحمد عبداهلل أحمد )صيانة محطة الطاقة 5(.

COO Group: Mahmood Khairallah (Reduction Line 5) 
and Saleh A. Rahman (Reduction Line 4).

مجموعة الرئيس التنفيذي للعمليات اإلنتاجية: محمود خيراهلل 
)خط الصهر اخلامس( وصالح عبدالرحمن )خط الصهر الرابع(.

CSO Group: Khalid Al Mahroos (SSP) and MB Reddy 
(OpEx).

مجموعة الرئيس التنفيذي لإلمدادات: خالد احملروس )التخطيط 
والتوريد االستراتيجي( وإم بي ريدي )التميز التشغيلي(. 

CFO Group: Rehan Contractor (IT) and Ali 
Al Hanan (Finance). 

مجموعة الرئيس التنفيذي للشؤون املالية: ريحان كونتراكتر )تقنية 
املعلومات( وعلي الهنان )احلسابات(.

CMO Group: Hussain Al Basri (Casthouse Maint. & Services) 
and Mahmood Hassan (Casthouse Operations). 

مجموعة الرئيس التنفيذي للتسويق: حسني البصري )صيانة وخدمات 
املسبك( ومحمود حسن )عمليات املسبك(. 

COO Group: A. Aziz Haji (Workshop) and Basheer Isa 
(Carbon Maintenance 1& 2).  

مجموعة الرئيس التنفيذي للعمليات اإلنتاجية: عبدالعزيز حاجي 
)الورشة( وبشير عيسى )صيانة الكربون 1 و2(.  

CEO Group: Abbas Ali Abbas (HR & Training) and Sibabroto 
Sinha (HR & Training).  

مجموعة الرئيس التنفيذي: عباس علي عباس )املوارد البشرية 
والتدريب( وسيبابورتو سينها )املوارد البشرية والتدريب(. 
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Power Operations … 
Alba’s Beating Heart

عمليات الطاقة
قلب البا النابض

Behind the Scenes
خلف الكواليس

Alba’s Line 6 Expansion 
Project catapulted Alba into 
the world’s largest aluminium 
smelter ex-China. Potline 6, 
Casthouse 4 and Power Station 
(PS) 5 were part of this mega 
USD 3 Billion project that was 
inaugurated by HM the King 
of Bahrain in November 2019. 
The 1,792 MW PS5 has been 
a game-changer for Alba as it 
has scaled-up the Company’s 
operational efficiency especially 
in terms of lower production 
cost, lower Green House Gas 
(GHG) emissions and lower 
gas consumption – all of which 
has made PS5 one of the most 
efficient combined cycle power 
plants in the Gulf region. Such 
a critical station requires a well-
qualified and resilient team to 
run, and in this issue, we meet 
with the team responsible 
for operations at PS5. In the 
presence of Manager PS5 
Operations Khaled Mersal, 
we met the team’s leader, 
Senior Superintendent Power 
Operations Ibrahim Khalaf 
at the Electrical & Control 
Building, where he took us 
through the daily tasks of the 
team. Commenting on the 
team’s main responsibilities 
and tasks, Khalaf said: “Our 
top priority is enhancing 
the reliability of PS5 and 
performing all activities without 

السادس  الصهر  مشروع خط  ساهم 
حضرة  تفضل  الذي   – للتوسعة 
صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى 
آل خليفة حفظه اهلل ورعاه بتدشينه 
يف نوفمبر 2019 – يف أن تصبح البا 
الصني.  خارج  لألملنيوم  مصهر  أكبر 
الذي  الضخم  املشروع  هذا  وشمل 
 3 حوالي  الرأسمالية  تكلفته  بلغت 
محطة  إنشاء  أمريكي  دوالر  مليارات 
طاقة خامسة بالشركة إلى جانب خط 
وتعتبر   .4 واملسبك  السادس  الصهر 
تبلغ سعتها  التي   –  5 الطاقة  محطة 
نقاط  أهم  من   – 1,792 ميغاوات 
التحول التي عززت من كفاءة العمليات 
فيما  وخصوًصا  بالشركة،  التشغيلية 
اإلنتاج، وخفض  تكلفة  بخفض  يتعلق 
وخفض  الدفيئة،  الغازات  انبعاثات 
يجعلها  الذي  األمر  الغاز،  استهالك 
واحدة من أكفأ محطات الطاقة ذات 

الدورة املركبة يف منطقة اخلليج.
األهمية  بهذه  محطة  بأن  شك  وال 
واحلجم تتطلب فريقًا يتمتع بقدر عاٍل 
ويف  العمل،  يف  واملرونة  الكفاءة  من 
املسؤول  بالفريق  نلتقي  العدد،  هذا 
محطة  يف  التشغيلية  العمليات  عن 
عمليات  مدير  بحضور   .5 الطاقة 
محطة الطاقة 5 خالد مرسال، التقينا 
عمليات  أول  مراقب  الفريق،  بقائد 
يف  مكتبه  يف  خلف  إبراهيم  الطاقة 
بالشركة،  والتحكم  الطاقة  مبنى 
حيث أطلعنا بشكل مفصل على املهام 
اليومية للفريق. أوضح خلف: »إن أهم 
محطة  اعتمادية  تعزيز  هي  أولوياتنا 
دون  أنشطتها  جميع  ألداء   5 الطاقة 
على  تؤثر  توقفات  أو  انقطاعات  أي 
شبكة الطاقة يف الشركة، فضاًل عن 
ممكنة  كفاءة  بأفضل  احملطة  تشغيل 
فيما يتعلق باستهالك الغاز، مع اتباع 
يف  املتبعة  اآلمنة  التشغيل  إجراءات 
البا«. وأضاف: »تشمل مهامنا اليومية 
ومعايير  العمليات  مختلف  مراقبة 
الطاقة  توليد  يف  والتحكم  التشغيل 
يف الوحدات فضاًل عن تسهيل جميع 
أنشطة وعمليات الصيانة، وذلك مبا 
يتماشى مع معايير السالمة واجلودة 
دائرة  اإلنتاجية ومتطلبات  واألهداف 

any disturbance to Alba’s 
Power Grid. Our responsibility 
is running PS5 in the most 
gas-economical way, all the 
while following the Company’s 
Safe Operating Procedures.” 
“Daily tasks include monitoring 
different operation parameters, 
controlling the units’ generation 
as well as facilitating all 
maintenance activities while 
adhering to safety, quality, 
production target, SHE metrics, 
cost reduction, and workforce 
development,” he added. 

The 42-member team is 
divided into 5 groups:  4 groups 
consisting of 9 employees 
work on shift rotation basis, 
while the remaining team 
handles support duties for 
different plant activities. On 
the importance of PS5 to Alba, 
Khalaf explained: “Comprising 
3 GE-9HA.01 gas turbines-a 
cutting-edge technology with 
outstanding efficiency (54% to 
60%) and the largest heavy-
duty gas turbines in the world, 
3 steam turbines and 3 Heat-
Recovery boilers for Steam 
Generation (HRSGs), PS5 
generates around 1,800 MW, 
which amounts to 70% of Alba 
grid power generation, feeding 
Reduction Lines 5 and 6.”
“Each of the PS5 blocks 
generates approximately 

600 MW, which is one of the 
highest generation capacities 
in the Region,” he added.
Khalaf, who joined Alba in 
2017, believes that challenges 
can always be overcome by 
teamwork. “We work together, 
shoulder by shoulder, as 
one team to achieve results. 
This culture encourages all 
employees to work diligently 
and boosts quality, efficiency, 
and experience.” “Behind every 
success there is hard work and 
persistence. I would like to 
express my thanks to all team 
members for their  dedication 
in all areas. I would also like 
to extend my appreciation 
to Power Group’s Senior 
Management led by our CPO 
Amin Sultan who saves no 
effort to provide guidance and 
full support,” he concluded.
 

وخفض  والبيئة  والصحة  السالمة 
التكاليف وتطوير املوظفني«.

 42 من  املكون  العمل  فريق  وينقسم 
تتألف  مجموعات،   5 إلى  موظًفا 
موظفني   9 من  منها  مجموعات   4
يتكفل  فيما  النوبات،  بنظام  يعملون 
العام  الدعم  مبهام  اخلامس  الفريق 
احملطة.  عمليات  ملختلف  األخرى 
وحول ما متثله من أهمية لشركة البا، 
قال خلف: »تشتمل هذه احملطة على 
 01.9HA فئة  من  غازية  توربينات   3
من  تعتبر  والتي   GE لشركة  التابعة 
التحمل  عالية  األنواع  وأحدث  أكبر 
بالكفاءة  تتميز  والتي  العالم  يف 
العالية )54 إلى 60%)، إلى جانب 3 
بخار  مولدات  و3  بخارية،  توربينات 
هذه  تولد  احلرارة.  باسترجاع  تعمل 
احملطة ما يقرب من 1,800 ميغاوات، 
شبكة  من إنتاج   %70 يعادل  ما  أي 
الطاقة يف البا، وتغذي كال من خطي 
وأشار  والسادس«.  اخلامس  الصهر 
خلف إلى أن كل مجمع من مجمعات 
ينتج   5 الطاقة  محطة  يف  الطاقة 
أعلى  أحد  وهو  600 ميغاوات،  نحو 
املنطقة.  يف  الطاقة  إنتاج  معدالت 
البا  إلى  انضم  الذي   – خلف  ويؤمن 
يف عام 2017 – بأن جميع التحديات 
العمل  من خالل  عليها  التغلب  ميكن 
اجلماعي. »نعمل كتًفا بكتف متحلني 
بروح الفريق الواحد لنحقق ما نصبو 
إليه من نتائج. هذه الثقافة لها مردود 
إيجابي على العمل، حيث تشجع جميع 
املوظفني على العمل بجد واجتهاد مبا 
والكفاءة  اجلودة  مستوى  من  يرفع 
ويساهم يف تبادل اخلبرات بني أفراد 
حديثه،  ختام  ويف  الواحد«.  الفريق 
هناك  جناح  كل  »وراء  خلف:  قال 
واملثابرة.  الشاق  العمل  من  الكثير 
أود أن أتوجه بخالص شكري جلميع 
اجلاد  عملهم  على  الفريق  أعضاء 
العمل.  مواقع  مختلف  يف  وتفانيهم 
لإلدارة  موصوالن  والتقدير  والشكر 
مقدمتها  ويف  الطاقة  ملجموعة  العليا 
الرئيس التنفيذي للطاقة أمني سلطان 
الذي ال يدخر جهداً يف تقدمي التوجيه 

والدعم على الدوام«.

Ibrahim Khalaf
إبراهيم خلف
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Please introduce yourself. 
Amal Abdulla Al Shaikh, happily married 
with three sons: Rashid, Majid and Raed. 
I have a bachelor’s degree from the 
University of Bahrain and been with Alba 
since 2006. My father Abdulla (Bu Faisal) 
also served the Company for more than 
38 years in the SHE Department until 
his retirement, and he taught us to be 
passionate and dedicated to work. 
How did you join Alba? 
It started in 2004 not too long after 
my graduation and Alba was then 
constructing Reduction Line 5. I joined 
Bechtel, the EPCM contractor of this 
for this project, on a temporary contract. 
In 2006, I became a full-time Alba 
employee and started my journey with 
the Materials Management Department, 
which is today called Procurement and 
Warehousing Department. 
If you were not at Alba, where do you 
think you would be? 
I would have become a teacher – just 
like my mother. It is such a noble and 
important profession and I feel that it 
would suit my personality. 
After all these years, do you think – 
by joining Alba – you made the right 
choice? 

Of course, anything that is destined by 
Allah for the person will be for his/her 
own good. Honestly, becoming a teacher 
was my first wish. However, Alba has 
given me the opportunity to fulfill my 
passion for teaching through its support 
and encouragement for me to volunteer 
in INJAZ Bahrain, which is one of the 
leading initiatives in youth development 
that bridges the gap between students 
and labour market.  
I still remember the first year I volunteered 
in INJAZ programme back in 2006 when 
my late manager Huma Aseeri (May her 
soul rest in peace) nominated me for 
the programme as she knew I had such 
passion.  
Did you benefit from the colleagues 
who were there before you? 
Definitely, especially at the beginning 
when I joined the Follow-Up Section. It 
was one of my favourite places where 
the team worked as one family and I 
remained there for two years. Our head 
at the time was Alba’s current CEO Ali Al 
Baqali, who always encouraged me since 
my first day to work harder and do better. 
I moved between the department’s 
sections, where I was able to learn about 
different functions and responsibilities, 
then landed in Procurement section 
2008 where I was nominated to be 
an Assistant Purchasing Officer, so 
I completed the required training 
period, upon which I was promoted to 
supervisory level in 2010.  
Do you feel that women have the same 
opportunities as men, especially at 
Alba? 
Alba women are productively working 
side-by-side with their male colleagues 
on many fronts. Alba is considered a 
leader in supporting and appreciating 
its female workers, as well as providing 
training and development opportunities 
for them. 
I am proud that women are effectively 
present in all events across the company, 
and I was very pleased with the ‘Talented 
Alba Ladies’ Exhibition held recently to 
shed light on the creative side of our 
female workers. 

What have you learnt from Alba? 
In Alba, we are one big family, 
complementing each other no matter 
our ranks and designations. We aim to 
achieve a common goal in an atmosphere 
of love and respect. 
What are your hobbies? 
I have several hobbies, however, I enjoy 
the art of decorating things such as 
flowers and chocolates, which I have 
managed to turn into a small business 
venture. I also like reading and learning 
about new trends.  
A wisdom that inspires you.  
Hope exists and nothing is impossible. 
Just put your trust in God and you won’t 
be let down. Always be thankful to God, 
whether in distress or prosperity. 
What are your faults, weaknesses and 
strengths? 
I get nervous and over-serious, especially 
as I believe it is required in some matters, 
especially those related to work, the 
future of my children and my personal 
life.
My tears are my weakness that I try to 
overcome but I often fail.
I find my strength in my work, my 
children’s excellence and future, my 
husband and family support and all those 
who wish for me to move forward with 
hope.
 A place you would like to travel to.

In the light of the reduced pandemic 
restrictions, I would choose to perform 
Umrah in Mecca. I would also like to 
go to Turkey, especially in the snowfall 
season. 
A wish that has come true and another 
one that is waiting to come true.  
Many wishes have come true, the most 
important is being a happy mother of 
three children. I wish to continue my 
studies and be able to reach higher ranks 
at work. I also hope that I can give 110% 
until my last day at the Company. 
Last words.  
I would like to thank the Albayan team 
for this interview, my first since I’ve 
joined Alba. My thanks also go to all Alba 
employees without exception because 
we all complement each other. 

Alba is proud of its women 
employees, who play an equal role 
to their male counterparts in the 
Company’s success.
Our guest is Amal Al Shaikh, 
Supply Offer in Alba’s 
Procurement and Warehousing 
Department. Part of the Alba 
family for more than 15 years, 
Amal exemplifies the hardworking 
and dedicated women in Alba.

Amal Al Shaikh: At Alba, we Have a 
One-Family Spirit

أمل الشيخ: يف  البا 
نعيش  روح  العائلة 

الواحدة 

الالتي  العامالت  بنسائها  البا  شركة  تفخر 
يلعنب دوًرا محورًيا ومساوًيا للرجل يف جناح 

وتقدم الشركة.  
الشيخ  الزميلة أمل  العدد  وضيفتنا يف هذا 
– ضابط اإلمداد بدائرة املشتريات واملخازن، 
والتي أمضت أكثر من خمسة عشر عاًما يف 
للموظفة  مثال  خير  وهي  الشركة،  خدمة 
املخلصة واملتفانية يف عملها، فكان لنا معها 

احلوار اآلتي. 

 هال عرفتنا بنفسك؟
أمل عبداهلل الشيخ، متزوجة وأم لثالثة أبناء: راشد 
وماجد ورائد، حاصلة على شهادة البكالوريس من 
 ،2006 العام  منذ  البا  يف  وأعمل  البحرين  جامعة 
والدي )بو فيصل( خدم الشركة ألكثر من 38 عاًما 
يف قسم السالمة حتى تقاعده، وهو الذي زرع فينا 

 حب العمل واجلد واإلخالص.
 أخبرينا عن قصة انضمامك للشركة؟

بفترة  تخرجي  بعد   2004 عام  يف  كانت  البداية 
تعمل على  البا حينها  بالطويلة، حيث كانت  ليست 
عقد  على  وحصلت  اخلامس،  الصهر  خط  إنشاء 
عمل مؤقت يف شركة بكتل املسؤولة عن إنشاء هذا 
البا  يف  للعمل  انضممت   ،2006 عام  ويف  اخلط. 
إدارة  دائرة  خالل  من  معها  اجلميلة  رحلتي  لتبدأ 
املشتريات  دائرة  باسم  اليوم  تعرف  والتي  املواد، 

 واملخازن. 
التي  اآلخر  املكان  أين  البا،  تكوني يف  لم  لو 

 كنت تتمنينه؟
لسعيت ألن أصبح معلمة ومربية أجيال على خطى 
الوالدة، ألنها رسالة مقدسة ومهمة وعظيمة، وأجد 

 نفسي كثيًرا يف هذا املجال.
بعد كل هذه السنوات التي قضيتها، هل كان 

 اختيارك العمل يف البا قراًرا صائًبا؟
بالطبع، وكل شيء يكتبه اهلل لإلنسان هو خير له، 
االجتاه  كانت  الكبرى  أمنيتي  أن  عليك  أخفي  ال 
فرصة  لي  أتاحت  مشكورة  البا  ولكن  للتدريس، 
خالل  من  والتربوي  التعليمي  العمل  ممارسة 
يف  للتطَوع  الدائم  والتشجيع  املقدمة  التسهيالت 
تنمية  يف  الرائدة  املبادرة  البحرين،  إجناز  مؤسسة 
الطلبة  بني  جسًرا  متد  والتي  البحريني،  الشباب 

 وسوق العمل.

برامج  يف  كمتطوعة  االول  عامي  اتذكر  زلت  وال 
رشحتني  وحينها   2006 عام  وهو  البحرين  إجناز 
ملعرفتها  أسيري  هما  املرحومة  السابقة  مديرتي 

 بحبي وتعلقي بهذا املجال.  
ممن  القدامى  زمالئك  من  استفدت  هل 

 سبقوك يف العمل بالدائرة؟
طبًعا، وباألخص يف بداية عملي والتي كانت يف قسم 
بها  التي عملت  األماكن  وكان من أجمل  »املتابعة«، 
وبقيت فيه ملدة عامني، حيث كنت ضمن فريق عمل 
رئيسي  أن  ذكره  واحدة. ومن اجلميل  كعائلة  يعمل 
علي  احلالي  التنفيذي  الرئيس  هو  الفترة  تلك  يف 
البقالي، والذي كان له فضل كبير يف تشجيعي على 
اجلد واالجتهاد من اليوم األول لي يف الشركة. وقد 
تنقلت يف العمل بني أقسام الدائرة، مما أعانني على 
اكتساب املزيد من اخلبرات واإلملام بطبيعة عمل كل 
قسم فيها، حتى وصلت إلى قسم املشتريات يف عام 
2008، وقد رشحت ألكون مساعد ضابط مشتريات 
حتى أكملت الفترة التدريبية املطلوبة حلصولي على 
العام  يف  عليها  حصلت  والتي  اإلشرافية  الدرجة 

.2010 
املساحة  نفس  متلك  املرأة  بأن  تشعرين  هل 
والفرص التي ميتلكها الرجل وخصوًصا يف 

 البا؟
املرأة يف البا متواجدة بشكل فعال إلى جانب الرجل 
يف العديد من املهام واألعمال ويف كل احملافل، والبا 
تعتبر شركة رائدة يف دعمها للمرأة وتقدير جهودها، 

 وتوفير فرص التدريب والتطوير لها.
جميع  ومؤثر يف  متواجد  النسائي  العنصر  أن  كما 
األنشطة والفعاليات التي تنظمها الشركة، وأسعدني 
لتسليط  جًدا املعرض الذي نظمته الشركة مؤخراً 

 الضوء على اجلانب اإلبداعي للموظفات.
 ماذا تعلمت من البا؟

تعلمنا من البا أن نعمل كعائلة واحدة دون فرق 
يف املناصب أو املستويات الوظيفية.  فجميعنا 

األلفة  تسوده  واحد يف جو  لهدف  نسعى 
 واحملبة واالحترام. 
 ماهي هواياتك؟

كثيرة  هواياتي 
تنسيق  أبرزها  ولكن 
والشوكوالتة  الورود 

والديكور، وقد قمت بتحويل هذه الهواية إلى مشروع 
القراءة  على  كذلك  وأحرص  كما  متواضع،  جتاري 

 واالطالع الدائم.
 ماهي احلكمة التي ترددينها دائًما؟

األمل موجود وال يوجد مستحيل، فقط توكل على 
قل  ودائًما  رجاءك.  يخيب  ولن  سيعينك  وهو  اهلل 

 احلمد هلل سواًء يف الشدة أو الرخاء.
ضعفها  نقطة  وماهي  أمل  عيوب  ماهي 

 وقوتها؟
العصبية نوعا ما واجلدية املطلوبة يف بعض األمور 
األبناء  ومستقبل  بالعمل  املتعلقة  تلك  خصوًصا 

وحياتي الشخصية. 
ودمعتي هي نقطة ضعفي التي أحاول التغلب عليها 

لكنني أفشل كثيًرا.
وقوتي أستمدها من عملي ومستقبل أبنائي وتفوقهم 
ودعم كل من زوجي وأهلي وكل من يحبني ألمضي 
 دائًما وأبًدا بقوة حاملة معنى اسمي أال وهو األمل. 

 لو قررت السفر، فأين تسافرين وملاذا؟
لو قدر لي السفر هذه األيام وخاصة مع مؤشرات 
قرب انتهاء اجلائحة فسأختار الذهاب للعمرة ومن 
تساقط  موسم  يف  وخاصة  لتركيا  سأذهب  بعدها 

 الثلوج.
 أمنية حتققت وأخرى تتمنني حتقيقها؟

ما حتقق هو عدة أماني وليس أمنية واحدة وأهمها 
أرى  أبناء  لثالثة  أًما  وأصبحت  عائلة  أسست  أني 

املستقبل بعيونهم.
وأمنيتي التي أمتنى حتقيقها فهي مواصلة الدراسة 
بالعطاء  واستمراري  الوظيفي  السلم  يف  واالرتقاء 

 بكل إخالص وتفان حتى آخر يوم لي يف الشركة. 
 كلمة أخيرة؟

يف اخلتام اتقدم بالشكر لكم على هذه املقابلة 
اجلميلة والتي تعد أول مقابلة لي منذ دخولي 
معكم،  باحلديث  جًدا  وسعدت  الشركة، 
الشركة  موظفي  جلميع  موصول  وشكري 
أياد  النهاية  يف  ألننا  استثناء،  بال 
متكاتفة تكمل بعضها البعض، وكما 
يقول املثل الدارج »اليد الوحدة ما 

تصفق«. 
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As a responsible corporate citizen, Alba has always strived to provide support 
to the local community in various fields to include preparing Bahraini youth to 
embark on their careers through backing INJAZ Bahrain programmes for years.
Such support is translated by our employees who do not hesitate to volunteer 
and share their knowledge with students from various educational institutions 
in Bahrain. In this issue, we shed light on some of our volunteers in INJAZ 
Bahrain’s programmes:

Volunteering to Support the 
Bahraini Youth

للمجتمع احمللي يف  الدعم  لتقدمي  الدوام  البا على  باعتبارها شركة مواطنة مسؤولة، تسعى 
برامج  دعم  خالل  من  العمل  سوق  لدخول  البحريني  الشباب  تهيئة  ومنها  املجاالت  مختلف 

وأنشطة مؤسسة إجناز البحرين لسنوات عديدة. 
هذا الدعم يتجسد يف موظفينا الذين ال يترددون يف التطّوع ملشاركة ما ميتلكون من معرفة مع 
الطالب من مختلف املؤسسات التعليمية يف اململكة. يف هذا العدد نسلط الضوء على عدد من 

متطوعي الشركة يف برامج إجناز البحرين: 

 فاطمة حمزة – املوارد البشرية والتدريب   
لي  البحرين. وعندما سنحت  برامج مؤسسة إجناز  املشاركة يف  الرغبة يف  لدي  كانت  ما  »دائًما 
الفرصة يف عام 2021، لم أتردد يف املشاركة خاصة أني لقيت تشجيًعا كبيًرا من زمالئي املتطوعني.  
هذا التشجيع إلى جانب الدعم الذي حصلت عليه من القائمني على برامج إجناز البحرين جعال 
جتربتي سهلة وممتعة للغاية. ال شك بأني ارغب بتكرارها يف املستقبل، حيث إن هذه التجربة أعادت 

لي العديد من ذكريات الدراسة اجلميلة وحفزت روح العمل التطوعي لدي«.

 ندى ناجي – مشروع توسعة الطاقة   
»أنا متطوعة يف برامج إجناز البحرين منذ عام 2018، وتعليم األطفال هو أحد اهتماماتي حيث أنني 
أستمتع بالتفاعل معهم ومالحظة تطّورهم. تعاملت من خالل جتربتي التطوعية يف إجناز البحرين 
مع الطالب من مختلف املراحل الدراسية – االبتدائية واإلعدادية والثانوية – واستمتعت بجميع هذه 

التجارب حيث إن لطالب كل مرحلة صفات خاصة ومميزات فريدة.  
أود أن أشكر القائمني على برامج إجناز البحرين على تعاونهم الدائم واستعدادهم لتقدمي الدعم 
واملساندة للمشاركني. كما أتقدم بالشكر للمعنيني يف البا على تشجيعهم املستمر وتسهيل مشاركتنا 

يف هذه البرامج«. 

Fatima Hamza – HR and Training  
“I always wanted to participate in INJAZ Bahrain programmes and when the 
opportunity came in 2021, I did not hesitate, especially with the great encouragement 
from my fellow Alba volunteers.
This, along with the support I received from the people in charge of organising 
INJAZ Bahrain programmes, made my experience easier and truly enjoyable. No 
doubt that I would volunteer again, as such experience brought back many good 
memories of my school days and motivated me to do more voluntary work.”

Nada Naji – Power Expansion Project  
“I have been a volunteer in INJAZ Bahrain since 2018 as teaching children has 
always been a passion for me. I like to interact with the students and get to see their 
progression. 
I enjoyed teaching all age groups – primary, intermediate and secondary students, 
and I find each group unique in its own qualities.
I would like to thank Injaz team who spare no effort to help and support the volunteers. 
I also thank Alba team for facilitating our participation.” 

 عبداهلل السيد – احلسابات والضبط املالي   
»التطوع يف برامج مؤسسة إجناز البحرين كان جتربة ملهمة للغاية بالنسبة لي، حيث كنت سعيًدا برد 

اجلميل للمجتمع ومشاركة معرفتي مع فئة الشباب البحريني. 
استمتعت للغاية بالعمل مع الطلبة خالل البرنامجني اللذين شاركت فيهما - »محيطنا« و«عائالتنا«. 
وانبهرت للغاية حيث إن الطالب اليوم أصبحوا أكثر دراية بعالم األعمال مقارنة باألجيال السابقة، 
كما وأتطلع بكل تأكيد للمشاركة يف برامج أخرى تابعة ملؤسسة إجناز البحرين يف القريب العاجل«.

 أحمد سلمان – عالقات املستثمرين والتأمني    
»شاركت يف برامج إجناز البحرين للمرة األولى يف يناير 2022، وكانت لدي تساؤالت كثيرة عندما 
إجناز  مؤسسة  يف  املعنيني  تواصل  لكن   .  »(Job Shadow) الوظائف  »مالزمة  برنامج  يف  تطّوعت 
البحرين معي قبل انعقاد الورشة بأيام لشرح دوري فيها سهل من مهمتي من خالل حصولي على 
الالزمة  التسهيالت  كافة  تقدمي  على  وأشكرهم  تراودني،  كانت  التي  األسئلة  على  اإلجابات  جميع 

لضمان جناح الورشة. 
شكًرا إجناز البحرين ملنحي مثل هذه الفرصة، وتذكيري بأهمية التطّوع ورد اجلميل للمجتمع«.

Abdulla Al Sayed – Financial Accounting & Controlling  
“Volunteering for Injaz was a very inspiring experience for me, as I was happy to give 
back to the community and share my knowledge with Bahraini youth. 
I also enjoyed working with students in the two programmes which I participated 
in – Our Nation and Our Families. It was truly an eye-opener to see how students 
today are more familiar with the world of business compared to students from 
previous generations. I sure look forward to volunteering in more INJAZ Bahrain 
programmes soon.”

Ahmed Salman – IR & Insurance  
My first participation with INJAZ Bahrain programmes was in January 2022. I had 
not had any background about INJAZ Bahrain programmes before, so that raised 
many questions when I volunteered in the ‘Job Shadow’ workshop. When INJAZ 
staff contacted me a few days before the session to explain the nature of the 
workshop and my role, this made my life easier and provided me with answers to 
those questions. INJAZ team provided all that is necessary to ensure the success of 
the workshop. Thank you, INJAZ Bahrain, for giving me the opportunity to volunteer 
and for reminding me of the importance of giving back to the community.”

التطّوع لدعم
 الشباب البحريني 

Scan the QR to volunteer in INJAZ Bahrain  

امسح الرمز للتطُوع يف إجناز البحرين
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In line with the activities held across the Kingdom to mark Bahrain Sports 
Day, Alba held a Walkathon on 10 February 2022 at HRH Princess Sabeeka 
Oasis area and multiple aerobics activities in different areas across the 
smelter while adhering to COVID-19 protocols. 
Alba’s Executive Management, Directors and  Managers participated in these 
activities to emphasise the importance of sports in maintaining good physical 
and mental health.

Bahrain Sports Day

تزامًنا مع الفعاليات التي شهدتها اململكة مبناسبة اليوم الرياضي البحريني، 
نظمت البا فعالية للمشي بتاريخ 10 فبراير 2022 يف واحة سمو األميرة 
سبيكة وعدًدا من أنشطة متارين األيروبكس الرياضية يف مختلف الدوائر 
واألقسام، وذلك يف ظل االلتزام باإلجراءات االحترازية لكوفيد-19. وقد 
شارك أعضاء الهيئة التنفيذية واملديرون اإلداريون ومديرو الدوائر يف هذه 
اإلنسان  على صحة  احلفاظ  يف  الرياضة  أهمية  أبرزت  التي  الفعاليات 

اجلسدية والعقلية.

إقامة فعاليات اليوم الرياضي البحريني 
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15 Employees Certified in Digital 
Transformation   15

موظفاً وموظفة ينالون شهادة 
يف التحول الرقمي

As Alba charts its way in Industry 4.0 Journey, two batches with a total 
of 15 employees have successfully attained Certified Digital Transformation 
Professional (CDTP) status via CASUGOL – an international certification 
body in the fields of Digital Transformation, Artificial Intelligence, Cyber 
Security, and other emerging technology disciplines.
CEO Ali Al Baqali and CSO Waleed Tamimi congratulated the certified 
employees from different departments -- Strategic Supply and Planning, 
Procurement & Warehousing, OpEX, and IT. 
This certification provides employees with advanced knowledge and 
tools required for managing digital transformation projects to support the 
Company’s objectives and needs.

الثورة  مجال  يف  أهدافها  لتحقيق  الشركة  سعي  إطار  يف 
الصناعية الرابعة )الصناعة 4.0(، حصلت دفعتان مؤلفتان 
من 15 موظًفا وموظفة على شهادة »محترف التحول الرقمي 
االعتماد  شركات  إحدى  وهي   – كاسوغول  من  املعتمد« 
االصطناعي  والذكاء  الرقمي  التحول  مجاالت  يف  الدولية 
واألمن السيبراني وغيرها من التخصصات التقنية احلديثة. 
وبهذه املناسبة، هنأ الرئيس التنفيذي علي البقالي والرئيس 
التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي املوظفني احلاصلني على 
هذه الشهادة من دوائر اإلمدادات االستراتيجية والتخطيط، 
وتقنية  التشغيلي،  األداء  واملخازن، ومتيز  واملشتريات 
املعلومات. وتقدم هذه الشهادة للموظفني مستويات متقدمة 
مشاريع  لقيادة  الضرورية  األدوات  جانب  إلى  املعرفة  من 
التحول الرقمي مبا يتماشى مع أهداف الشركة واحتياجاتها.

GAC virtual seminars have witnessed active participation from 
Alba employees during its sessions that were held in February 
and March, where several topics of discussions were related 
to aluminium production process as well as ESG. The seminars 
were attended by Alba Directors, Managers and Employees 
alongside their counterparts from GCC smelters, well-known 
OEMs, vendors, and consultants from the aluminium industry. 

Active Participation in the Virtual Gulf 
Aluminium Council (GAC) Seminars

شهدت ندوات املجلس اخلليجي لألملنيوم التي أقيمت خالل شهري فبراير 
ومارس مشاركة فعالة من موظفي البا، حيث ناقشت هذه الندوات العديد 
من املوضوعات املتعلقة بعملية إنتاج األملنيوم، واجلوانب البيئية واالجتماعية 
ومديري  اإلداريني  من املديرين  عدد  الفعاليات  هذه  وحضر  واحلوكمة. 
الدوائر واملوظفني، إلى جانب نظرائهم من مصاهر اخلليج األخرى وممثلي 
كبرى شركات تصنيع املعدات األصلية واملوردين واالستشاريني يف صناعة 

األملنيوم. 

مشاركة فعاّلة يف ندوات املجلس اخلليجي لألملنيوم االفتراضية

The seminars featured the following presentations by speakers from Alba: 
شملت هذه الندوات احملاضرات التالية التي قدمها متحدثون من شركة البا:

GAC Virtual Power 
Seminar (23 March)

‘Experience after 
MXL2 Upgrade’ 
– Senior Power 

Mechanical Engineer 
Krishna Rao

ندوة الطاقة 
)23 مارس(

»ما بعد حتديث 
MXL2 للتوربينات 
الغازية« – مهندس 

أول الصيانة 
امليكانيكية كريشنا راو

GAC Virtual ESG Seminar 
(15 March) 

‘Role of ESG in an 
Organisation’ – Acting 

ESG Manager Sayed Salah 
Aqeel

ندوة اجلوانب البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة 

)15 مارس( 
»دور اجلوانب البيئية 

واالجتماعية واحلوكمة 
يف املؤسسات والشركات« 
- مدير اجلوانب البيئية 
واالجتماعية واحلوكمة 
باإلنابة سيد صالح عقيل

GAC Virtual Casthouse Seminar (8 
March) 

‘Safe Commissioning & Ramping up 
of CH 4’ –  Manager Casthouse 4 

Operations Khalil Suhail

‘Alba’s Casthouse Environment’ 
– CH Technician Mechanical 

Maintenance Ali Abdulmajeed 
Ghareeb

ندوة املسبك )8 مارس(
 »التشغيل اآلمن وتعزيز اإلنتاج يف 

املسبك 4« - مدير عمليات املسبك 4 
خليل سهيل

»بيئة عمل املسبك يف البا« - فني 
الصيانة امليكانيكية يف املسبك علي 

عبداملجيد غريب

GAC Virtual Electrolysis 
Seminar (23 February)
‘Performance of Gas 
Treatment Centres 
in the Shadow of 
Current Creep: 

Historical Overview’ 
–  GTC Operator Sayed 

Mohammed Majed

ندوة الصهر )23 فبراير(
»أداء مراكز معاجلة 

األبخرة يف ظل التوسعة 
اجلديدة: نظرة عامة« 
- مشغل مركز معاجلة 

األبخرة سيد محمد ماجد

GAC Virtual Carbon 
Seminar (15 February) 

‘Achieving SOx and NOx 
Stretched Emissions 
Targets Despite Raw 

Material Markets 
Challenges’ - Calciner 

Supervisor Abdulmohsin 
Hasan

ندوة الكربون )15 فبراير(
 »حتقيق األهداف املرجوة 
النبعاثات أكاسيد الكبريت 
وأكاسيد النيتروجني رغم 

حتديات أسواق املواد اخلام« 
- مشرف مصنع التكليس 

عبداحملسن حسن
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Alba Honours its National Employees البا حتتفي 
بكفاءاتها 
-Alba held an awarding ceremony to honour and recognise its longالوطنية

serving national employees on 29 March 2022 at Alba’s Oasis Hall. Alba’s 
Chief Executive Officer, Ali Al Baqali, awarded the employees who have 
completed 10, 20, and 30 years in service in the Company, and thanked 
them for their extensive contribution to Alba’s success over the last 
decades. The ceremony was also attended by several Alba’s 
Executives and Directors.

نظمت شركة البا حفاًل لتكرمي موظفيها البحرينيني أصحاب اخلدمة 
الطويلة وذلك بتاريخ 29 مارس 2022 يف قاعة الواحة بالشركة. 

وقام الرئيس التنفيذي علي البقالي بتكرمي املوظفني الذين أمتوا 
شكره  عن  معرًبا  الشركة،  خدمة  يف  عاًما  و30  و20   10
جلهودهم املخلصة وإسهاماتهم القيمة يف حتقيق النجاح 

للشركة طوال العقود املاضية.
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Bahrainisation at Alba
البحرنة يف البا

Total number of employees
إجمالي القوى العاملة

3,135

84.6%
Nationals
مواطنون
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Thanks to our long-serving employees over the years, Alba has 
evolved today to be the largest smelter in the world ex-China.

 بفضل اجلهود املخلصة للموظفني أصحاب اخلدمة الطويلة على مدى السنوات، شهدت
 الشركة العديد من مراحل التطور والنمو لتصبح اليوم أكبر مصهر لألملنيوم يف العالم

باستثناء الصني

“ “
 Ali Al Baqali
CEO

علي البقالي
الرئيس التنفيذي
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Alba Clients at the Formula 
One Gulf Air Bahrain Grand 
Prix 2022

احملليني  وعمالئها  شركائها  كبار  من  عدًدا  البا  شركة  استضافت 
واإلقليميني والدوليني حلضور منافسات سباق جائزة البحرين الكبرى 
لطيران اخلليج للفورموال واحد 2022، والتي أقيمت فعالياته يف الفترة 

من 18 – 20 مارس 2022 على حلبة البحرين الدولية.
مسؤولي  كبار  من  نخبة  واستضافة  لقاء  شرف  للشركة  وكان  كما 

القطاعني العام واخلاص باململكة يف جناحها اخلاص بنادي البادوك.

Alba was pleased to host some of its key local, regional, 
and international partners as well as customers for the 
Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix 2022, which was 
held from 18-20 March 2022 at the Bahrain International 
Circuit (BIC). 
Alba was also privileged to meet and host some of the top 
officials in the public and private sectors of the Kingdom in 
its pavillion at the Paddock Club.

عمالء البا يف سباق 
جائزة البحرين 

الكبرى لطيران اخلليج 
للفورموال واحد 2022
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كما أتيحت الفرصة ملوظفي البا حلضور هذا احلدث الرياضي 
موظفيها  جميع  على  التذاكر  بتوزيع  البا  قامت  حيث  البارز، 
وموظفة، وجاءت هذه  3,100 موظف  أكثر من  البالغ عددهم 
اللفتة للتعبير عن الشكر واالمتنان جلهود املوظفني وإسهاماتهم 

جتاه الشركة.

Also, employees were given the opportunity to 
attend this leading motor racing event, as Alba has 
distributed tickets to its 3,100+ employees as a 
token of its appreciation towards their contributions 
to the Company.

موظفو البا يحضرون فعاليات الفورموال
Alba Employees Attend F1 Activities!
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Joining Global Community in 
Celebrating International 
Women’s Day

On the occasion of International Women’s Day, 08 March 2022, 
Alba held an informative and interactive virtual seminar, which 
aimed to empower the Company’s female employees with important 
interpersonal skills. The CEO Ali Al Baqali shared a welcome note at 
the beginning of the seminar where he expressed his thanks to Alba 
Ladies for their continuous support and emphasized the Company’s 
intent to further empower them to reach their full potential. 
Featuring Shaikha Noora bint Khalifa Al Khalifa, Chairwoman and 
CEO of Medpoint and other speakers from different fields, the virtual 
seminar highlighted topics such as Building Rapport and Importance 
of Networking for a Successful Career. 

مبناسبة اليوم الدولي للمرأة، عقدت البا ندوة افتراضية تثقيفية تفاعلية بتاريخ 8 مارس 
املهارات  من  مبجموعة  تزويدهن  خالل  من  الشركة  موظفات  متكني  إلى  تهدف   2022
الشخصية الهامة.  وقد افتتح الرئيس التنفيذي علي البقالي الفعالية بكلمة ترحيبية عّبر 
خاللها عن شكره للموظفات على ما يقدمنه من دعم مستمر، وأكد حرص البا على تعزيز 
جهودها يف متكني موظفاتها لبلوغ أقصى إمكاناتهن. وتضمنت الندوة مشاركة الشيخة نورة 
بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة شركة ميدبوينت، إلى جانب عدد من املتحدثني 
البارزين يف مختلف املجاالت، حيث ركزت الندوة على بعض املوضوعات مثل أهمية بناء 

العالقات والتواصل املستمر من أجل تأسيس مستقبل مهني ناجح.

مشاركة املجتمع الدولي يف االحتفال باليوم الدولي للمرأة
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Alba Hosts its First ‘Talented 
Alba Ladies’ Exhibition

Get to Know 
our Talented 

Ladies

In line with Alba’s continuous support to empower 
its female employees, a ‘Talented Alba Ladies’ 

exhibition was held under the patronage of 
the CEO Ali Al Baqali and in the presence 
of Alba’s Executives and female employees 
on 23 March 2022 at the Oasis Hall. 

At the exhibition, many Alba Ladies 

البا  »موظفات  معرض  الشركة  نظمت  موظفاتها،  لتمكني  املستمر  إطار دعمها  يف 
املوهوبات« حتت رعاية الرئيس التنفيذي علي البقالي وبحضور أعضاء اإلدارة التنفيذية 

والعديد من املوظفات، وذلك بتاريخ 23 مارس 2022 يف قاعة الواحة بالشركة.  
وقد عرضت العديد من املوظفات مواهبهن املختلفة يف مجاالت الطبخ، التغليف 

والتزيني، الرسم، التصميم الداخلي، الفنون الرقمية، وغيرها الكثير.  
ركز  ترحيبية،  بكلمة  الفعالية  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  افتتح 
خاللها على دور املرأة الهام يف حتقيق النجاح للشركة على مدى العقود 
اخلمسة املاضية، كما أشاد البقالي باملواهب العديدة التي شملها 
املعرض، مؤكًدا التزام الشركة بتحقيق التوازن بني احلياة العملية 
طموحاتهن  حتقيق  من  يتمكّن  حتى  ملوظفاتها  والشخصية 

وأحالمهن يف الفن واإلبداع ومختلف املشاريع.

الشركة تنظم أول معرض لـ"موظفات البا املوهوبات"

اعرف املزيد عن 
موظفاتنا املوهوبات

showcased their talents in terms of culinary arts, decorative 
arrangements, painting, interior design, digital arts, and many 
more. The CEO Ali Al Baqali opened the event with a welcoming 
speech and commended the multiple talents displayed at the 
exhibition. He also stressed on the Company’s commitment to 
facilitating work-life balance for its female employees to pursue 
their passion for arts, creativity, and entrepreneurship.

Maryam Ali
مرمي علي

Maryam Mohamed
مرمي محمد

Ghadeer Ramadan
غدير رمضان

Dr. Fatima S. Baqer 
د. فاطمة سيد باقر

Amal Alshaikh 
أمل الشيخ

Fatima Al-Sisi 
فاطمة السيسي
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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. We will continue following Alba’s thrilling 
journey, highlighting its achievements since the early 
days of the Company until today. 

Flashback فالش باك
 Issue #6 العدد السادس

1980s : الثمانينيات

The Era of Growth  |  عصر النمو

1981
1982

الرامية  البحرين  الستراتيجية  االنطالقة  مبثابة  كان  البا  شركة  تأسيس  إن 
لتنويع مصادر الدخل وتقليل االعتماد على النفط، كما أن جناح الشركة منذ 
أيامها األولى مهد الطريق للكثير من الصناعات األخرى الغير نفطية، مبا فيها 

صناعات األملنيوم التحويلية.
إن تاريخ البا هو أكثر من مجرد جدول زمني، فهو قصة وحدة، وعمل جماعي، 
وجناح. إنه خمسة عقود من التميز. نواصل من خالل هذا القسم مسيرة البا 
املليئة بالتشويق، مسلطني الضوء على أهم احملطات التاريخية للشركة، منذ 

نشأتها وحتى يومنا هذا.

1981

1982

Inauguration of Reduction Line 3
Alba’s Reduction Line 3 was inaugurated on 25 May 1981 with a production capacity of 50K mtpa.

افتتاح خط الصهر الثالث
يف 25 مايو 1981، مت افتتاح خط الصهر الثالث بشركة البا بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن متري سنوياً.

First Housing Units of Albaskan
Alba opened the first batch of its Albaskan Scheme’s housing units - comprising 63 houses on 25 February 1982.

الدفعة األولى من وحدات الباسكان
افتتحت البا الدفعة األولى من الوحدات السكنية ملشروع الباسكان واملكونة من 63 وحدة سكنية يف 25 فبراير 1982.
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�سدرت “البيان” الأول مرة يف 12 مار�ص 1973 كن�سرة �أ�سبوعية د�خلية تلخ�ص �أهم �أخبار و�إعالنات �لبا، ورغم ب�ساطتها يف ذلك �لوقت �إال �أنها �أثبتت 
فعاليتها يف تاأ�سي�ص �أن�سطة �الإعالم �لد�خلي بال�سركة. ننتهز �لفر�سة يف “�لبيان” لتذكر �ملا�سي من خالل ا�ستعر��ص خمتار�ت من حمتويات �الأعد�د 

�لقدمية منها.

مــــن 
أرشيــف البيـــان

 يناير 2000 

“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

January 2000
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