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The Newsletter of Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba)
النشرة اإلخبارية لشركة أملنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( 

ALBA PARTICIPATES IN THE 
24TH ARAB-GERMAN BUSINESS 
FORUM 2021
 البا تشارك يف منتدى األعمال العربي األملاني الرابع
والعشرين لعام 2021



EDITORIAL

اليقظة يف جميع فصول السنة
 إنه ملن دواعي فخري واعتزازي أننا قد أثبتنا قدرتنا كفريق واحد 
مبدأ  اتباع  خالل  من  وذلك  املتغيرات  مختلف  مع  التكيف  على 
»السالمة أوالً، السالمة دائًما«، حيث أننا نسير يف الطريق الصحيح 
من  متكّنا  اليوم،  وحتى  آمنة.  عمل  ساعة  مليون   20 حتقيق  نحو 
جانب حتقيق  إلى  آمنة،  عمل  ساعة  مليون   17.5 من  أكثر  حتقيق 
العديد من إجنازات السالمة رغم جائحة كوفيد-19 وفصل الصيف 

وحتدياته.

وعمال  للموظفني  يعود  األهداف  هذه  حتقيق  يف  األكبر  الفضل 
املقاولني. وأغتنم هذه الفرصة ألن أشكر كل فرد يف الشركة حرص 
املضاد  التطعيم  تلقي  خالل  من  الصحيح  االختيار  اتخاذ  على 
الذي  للهدف  قريًبا  سنصل  بأننا  متفائل  وأنا  كوفيد-19.  لفيروس 

نطمح له وهو حتقيق التطعيم بنسبة 100% بني موظفي الشركة. 

متحدين  نبقى  أن  نتذكر  أن  علينا   ،2021 العام  نهاية  اقتراب  ومع 
وال نتهاون يف تطبيق أعلى معايير السالمة لكي نتمكن من حتقيق 
النظرة  احلصالة،  السالمة،  يف  )التميز   2021 لعام  أهدافنا 

املستقبلية، والعودة القوية(.

ويسرني كذلك أن أعلن عن إطالق حملة »نرسم مستقبلنا«، والتي 
البيئية  باجلوانب  املتعلقة  املوضوعات  من  العديد  على  تركز  سوف 
واالجتماعية واحلوكمة. وبهذه املناسبة، أدعو اجلميع لالستفادة من 
هذه احلملة للتعرف بشكل أكبر على هذه املفاهيم ولكي نكون جميعاً 

 جزًءا من مسيرة التغيير يف البا نحو مستقبل مستدام.  
 دمتم ساملني ووفقكم اهلل. 

علي البقالي
الرئيس التنفيذي

Staying alert in all seasons  
I am proud to say that through our motto of ‘Safety First, Safety 
Always’, we have demonstrated our adaptability and strength as 
a team as we are on course to hit 20 million safe-working hours 
milestone. To-date, we topped more than 17.5 million safe-working 
hours; every Safety milestone was successfully achieved despite the 
COVID-19 Pandemic and a challenging summer.  

A special thanks go to our employees and our contractors’ personnel. 
I also take the opportunity to thank each everyone who made the 
right choice and received the COVID-19 vaccine; I remain hopeful 
that we will soon achieve 100% rate.

As we cruise towards the end of 2021, we must remember to stay 
cohesive and not slip into our comfort zone so we meet each of 
our 2021 Objectives (Safety Excellence, Al Hassalah, Forward Focus, 
Emerge Stronger). 

I am also pleased to launch our upcoming Campaign  ‘Shaping our 
Future’, which will address various topics related to Environment, 
Social and Governance (ESG) aspects. I urge everyone to attend the 
sessions  to gain a deeper understanding of ESG and be part of Alba’s 
transformational journey to Green.   

Stay Safe, God Bless You

ALI AL BAQALI
Chief Executive Officer

كلمة العدد

Our Ongoing SAFETY Achievements Journey
مسيرة إجنازات السالمة احلالية
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Alba has reported a Profit of BD92.6 million (US$246.2 million) 
for the second quarter of 2021, up by 665% Year-over-Year 
(YoY), versus a Loss of BD16.4 million (US$43.6 million) for the 
same period in 2020. The Company reported Basic and Diluted 
Earnings per Share of fils 65 for Q2 2021 versus Basic and 
Diluted Loss per Share of fils 12 for the same period in 2020. 
The Total Comprehensive Income for Q2 2021 stood at BD90.6 
million (US$241.1 million) versus Total Comprehensive Loss for 
the second quarter of 2020 of BD18.2 million (US$48.4 million) 
– up by 598% YoY. Gross Profit for Q2 2021 was BD123.7 million 
(US$328.9 million) versus BD21.6 million (US$57.6 million) for 
the same period in 2020 – up by 471% YoY. With regards to the 

أعلنت شركة البا عن ربح بلغ 92.6 مليون دينار بحريني )246.2 مليون دوالر 
أمريكي( للربع الثاني من العام 2021، أي بزيادة سنوية بلغت 665% مقابل 
خسارة بقيمة 16.4 مليون دينار بحريني )43.6 مليون دوالر أمريكي( لنفس 
الفترة من العام 2020. وقد أبلغت الشركة عن عائد أساسي ومخفض للسهم 
الواحد بقيمة 65 فلًسا للربع الثاني من العام 2021 مقابل خسارة أساسية 
 .2020 العام  من  الفترة  لنفس  فلساً   12 بقيمة  الواحد  للسهم  ومخفضة 
مليون   90.6 قيمته  ما   2021 الثاني من  للربع  الشامل  الربح  وبلغ مجموع 
دينار بحريني )241.1 مليون دوالر أمريكي( مقابل مجموع خسارة شاملة 
للربع الثاني من 2020 بلغ 18.2 مليون دينار بحريني )48.4 مليون دوالر 
أمريكي( – أي بزيادة بلغت 598% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح 
للربع الثاني من 2021 ما قيمته 123.7 مليون دينار بحريني )328.9 مليون 
دوالر أمريكي( مقابل 21.6 مليون دينار بحريني )57.6 مليون دوالر أمريكي( 
للربع الثاني من 2020 – أي بزيادة بلغت 471% على أساس سنوي. وفيما 
يتعلق باإليرادات خالل الربع الثاني من العام 2021، حققت الشركة إيرادات 
باملقارنة مع  370 مليون دينار بحريني )984 مليون دوالر أمريكي(  بقيمة 
244 مليون دينار بحريني )649.1 مليون دوالر أمريكي( خالل الربع الثاني 

من العام 2020 - أي بزيادة بلغت 52% على أساس سنوي.

وبالنسبة للنصف األول من العام 2021، أعلنت الشركة عن ربح بقيمة 144.8 
مليون دينار بحريني )385 مليون دوالر أمريكي(، أي بارتفاع بلغ %1,461 
على أساس سنوي مقابل خسارة بقيمة 10.6 مليون دينار بحريني )28.3 
مليون دوالر أمريكي( لنفس الفترة من 2020. وقد أبلغت الشركة عن عائد 
الواحد بقيمة 102 فلًسا مقابل خسارة أساسية  أساسي ومخفض للسهم 
  .2020 العام  من  الفترة  لنفس  فلوس   8 بقيمة  الواحد  للسهم  ومخفضة 
وبلغ مجموع الربح الشامل للنصف األول من 2021 ما قيمته 149.1 مليون 
دينار بحريني )396.5 مليون دوالر أمريكي( أي بزيادة سنوية بلغت %852، 
19.8 مليون دينار بحريني )52.7 مليون  بلغ  مقابل مجموع خسارة شاملة 
دوالر أمريكي( يف النصف األول من 2020. وبلغ إجمالي الربح يف النصف 
األول من 2021 ما مقداره 204.2 مليون دينار بحريني )543 مليون دوالر 
أمريكي(  دوالر  مليون   146.8( بحريني  دينار  مليون   55.2 مقابل  أمريكي( 
خالل النصف األول لعام 2020 – بزيادة بلغت 270% على أساس سنوي. 
وحققت الشركة خالل النصف األول من العام 2021 إيرادات بقيمة 672.7 
مليون دينار بحريني )1,789 مليون دوالر أمريكي( باملقارنة مع 520 مليون 
دينار بحريني )1,383 مليون دوالر أمريكي( خالل النصف األول من العام 

2020 – أي بزيادة بلغت 29% على أساس سنوي.

Revenue in Q2 2021, Alba generated BD370 million (US$984 
million) versus BD244 million (US$649.1 million) in Q2 2020 - 
up by 52% YoY.
For the First Half of 2021, Alba has reported a Profit of 
BD144.8 million (US$385 million), up by 1,461% YoY versus a 
Loss of BD10.6 million (US$28.3 million) for the same period 
in 2020. The Company reported Basic and Diluted Earnings 
per Share of fils 102 for first half of 2021versus Basic and 
Diluted Loss per Share of fils 8 for the same period in 2020. 
Alba’s Total Comprehensive Income for H1 2021 was BD149.1 
million (US$396.5 million), up by 852% YoY, compared to a Total 
Comprehensive Loss of BD19.8 million (US$52.7 million) in 
H1 2020. Gross Profit for the First Half of 2021 was BD204.2 
million (US$543 million) versus BD55.2 million (US$146.8 
million) in H1 2020 – up by 270% YoY.  Alba generated in H1 
2021 Revenue of BD672.7 million (US$1,789 million) versus 
BD520 million (US$1,383 million) in H1 2020 - up by 29% YoY.

EBITDA
اإليرادات قبل احتساب الفوائد

والضرائب واالستهالك واإلطفاء

Basic and Diluted EPS
العائد األساسي والمخفض
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Up by 206% YoY بزيادة سنوية

(US$ million مليون دوالر أمريكي) (Bahraini fils فلس بحريني)

Revenues
اإليرادات

Profit
الربح

1,789 

 1,383
H1 النصف األول

2020
H1 النصف األول

2020

H1 النصف األول

2021 H1 النصف األول

2021

385

(28)

Up by 29% YoY بزيادة سنوية Up by 1,461% YoY بزيادة سنوية

(US$ million مليون دوالر أمريكي) (US$ million مليون دوالر أمريكي)

Value-
added 
Sales 
 مبيعات
 القيمة

المضافة

64%

Scan the QR code to read more on Alba’s Q2 
2021 Financial and Operational Highlights 

امسح رمز االستجابة السريع لقراءة املزيد حول األداء 
املالي والتشغيلي للشركة خالل الربع الثاني من 2021

Financial 
Results for Q2 

and H1 of
2021 النتائج املالية للربع الثاني 

والنصف األول من 
العام 2021
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Alba Holds its BoD Meeting 
in-person for the First Time 
Since COVID-19 Pandemic

البا تعقد اجتماع 
مجلس اإلدارة 

حضورًيا ألول مرة 
منذ بدء جائحة 

كوفيد-19
Alba held its first in-person BoD Meeting for the 
third quarter of 2021 on 29 September 2021 at Alba 
Oasis Hall

The Chairman of Alba’s Board of Directors, 
Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al Khalifa, started 
the Board meeting with a welcoming note to 
the Board of Directors and Alba Executives and 
stated: 
“We are very thankful to the Kingdom of 
Bahrain’s Leadership for everything they have 
done since the start of COVID-19 Pandemic 
and towards His Royal Highness Prince Salman 
bin Hamad Al Khalifa the Crown Prince and 
Prime Minister for his hands-on efforts along 
with all frontliners’ in Bahrain to bring us to 
where we are today: citizens and residents in 
order to keep us safe. We were able to conduct 
this Board Meeting in-person since the start of 
the COVID-19 Pandemic back in 2020 thanks 
to the hands-on efforts put through in the last 
1.5 years. 
During the Q3 BoD Meeting, the Board 
approved the Minutes of the previous meeting 
as well as reviewed Reports of the Executive 
Committee, Board Audit Committee and the 
Nomination, Remuneration and Corporate 
Governance Committee. 
The Meeting also provided insights on Alba’s 
overall performance in terms of Productivity 
amidst high raw materials prices, overall Sales 
with the global logistics’ issue, Safety (achieving 
more than 16.5 million safe working-hours 
to-date and more than 99.7% vaccination 
in our workforce) and Plant performance, 
financial performance-to-date, Al Hassalah 
programme, and Spent Pot Lining Treatment 
Plant construction progress. In addition, an 
update was given on the 5-year strategic 
initiatives to include a feasibility study on the 
possibility of Alba power assets’ spin-off. After 
a thorough review at the Board meeting, it was 
decided not to pursue this matter given the 
high risks associated with the divestment of the 
Company’s power assets.
The Board of Directors meeting was held with 
protocols and guidelines for COVID-19 as 
issued by Bahrain National Medical Task Force 
for Combatting the Coronavirus.  

 2021 العام  من  الثالث  للربع  اإلدارة  مجلس  اجتماع  البا  شركة  عقدت 
حضوريًا للمرة األولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، وذلك بتاريخ 29 سبتمبر 
2021 يف قاعة الواحة بالشركة. بدأ رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ 
دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة االجتماع بكلمة ترحيبية وجهها ألعضاء 
عن  أعرب  أن  »أود  فيها:  قال  بالشركة،  التنفيذية  والهيئة  اإلدارة  مجلس 
امتناننا لقيادة مملكة البحرين جلميع ما مت حتقيقه من إجنازات منذ بدء 
جائحة كوفيد-19، ولصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وأفراد الصفوف األمامية 
املواطنني  جميع  وسالمة  صحة  لضمان  بذلها  مت  التي  اجلّبارة  للجهود 
واملقيمني على أرض اململكة. لقد متكّنا اليوم من عقد هذا االجتماع حضورًيا 
ألول مرة منذ بدء اجلائحة يف عام 2020 بفضل هذه اجلهود املبذولة على 

مدى العام ونصف العام املاضيني«. 
محضر  على  املجلس  وافق  اإلدارة،  ملجلس  الثالث  الربع  اجتماع  وخالل 
التنفيذية، وجلنة  اللجنة  املقدمة من  التقارير  السابق، كما راجع  االجتماع 
وحوكمة  واملكافآت  الترشيح  وكذلك جلنة  اإلدارة،  ملجلس  التابعة  التدقيق 

الشركات.

 

ويف االجتماع، اطلع املجلس على أداء الشركة العام على العديد من األصعدة، 
وإجمالي  اخلام،  املواد  أسعار  ارتفاع  باإلنتاجية يف خضم  يتعلق  ما  ومنها 
املبيعات يف ظل أزمة اخلدمات اللوجستية على مستوى العالم، والسالمة )مت 
حتقيق أكثر من 16.5 مليون ساعة عمل آمنة حتى تاريخه دون أي إصابات 
مضيعة للوقت، وبلغت نسبة احلاصلني على التطعيم املضاد لفيروس كورونا 
يف الشركة أكثر من 99.7% من إجمالي املوظفني(. كما واطلع املجلس على 
احلصالة  برنامج  تطورات  آخر  تاريخه،  حتى  املالي  واألداء  املصهر  أداء 
معاجلة  مصنع  مشروع  إجناز  يف  التقدم  جانب  إلى  التكاليف،  خلفض 
بقايا بطانة خاليا الصهر. عالوة على ذلك، راجع املجلس آخر مستجدات 
دراسة  بينها  ومن  املقبلة،  للخمس سنوات  للشركة  االستراتيجية  املبادرات 

اجلدوى االقتصادية لبيع أصول الطاقة بالشركة. 

وبعد بحث ومناقشة مفّصلني لهذا املوضوع، قرر مجلس اإلدارة عدم املضي 
قدماً يف هذا األمر نظرًا الرتفاع املخاطر املصاحبة لبيع هذه األصول.

جدير بالذكر أن انعقاد اجتماع مجلس اإلدارة مت مبراعاة كافة اإلجراءات 
كورونا  فيروس  ملكافحة  الطبي  الوطني  الفريق  عن  الصادرة  االحترازية 

)كوفيد-19( يف مملكة البحرين.
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Alba CEO Ali Al Baqali was a key speaker at the virtual ‘International 
Aluminium 2021 and Bauxite and Alumina Conference’ that was held from 
01 to 03 September 2021.
The CEO participated in the Executive Panel on Primary Aluminium Markets 
that was held on the second day of the conference alongside other industry 
leaders, including the CEO of Hindalco Industries Ltd. Satish Pai and 
International Advisor of China Hongqiao Group Ltd. Ron Knapp.
Attended by Alba’s Executive Management, the Panel shed light on several 
topics related to the aluminium industry namely priorities in a post-COVID 
world, impact of China’s reduced output on the global supply chain, strategies 
for implementing ESG principles, and key opportunities in the coming five 
years.

Alba was the only company from Bahrain to be featured amongst the winners 
of the 2021 Brandon Hall Group Excellence in Learning Awards. 
The Company’s ‘Al Jisr’ Programme – the first initiative of its kind to boost 
Bahrainisation and build the supervisory skills of high-potential national 
employees – was announced as a bronze medal winner in Best Unique or 
Innovative Learning and Development Programme category. The Brandon 
Hall Group is a leading global research and analyst firm, which has been 
recognising excellence and best practices in learning and development, 
leadership development, diversity, and inclusion as well as other areas 
related to human resources management for over 20 years.

10

The Chairman of Alba’s Board of Directors, Shaikh Daij Bin 
Salman Bin Daij Al Khalifa, was featured in an interview with 
Al Ayam Newspaper on 15 August 2021, where he discussed 
a spectrum of topics including HRH Crown Prince and Prime 
Minister Prince Salman bin Hamad Al Khalifa’s vision in 
establishing Reduction Line 6, Alba’s response to COVID-19, its 
outstanding financial performance in H1 2021, Bahrainisation 
initiatives, ESG focus, as well as future plans.

Al Baqali Speaks at 
‘International Aluminium 
2021’

Alba Wins Bronze in Brandon Hall 
Group Excellence in Learning Awards

Alayam Newspaper Interviews 
Alba’s Chairman

البقالي يتحدث 
يف املؤمتر الدولي 

لألملنيوم 
2021

رئيس مجلس اإلدارة يف حوار 
مع جريدة األيام

كان الرئيس التنفيذي للشركة علي البقالي متحدًثا رئيسًيا 
واأللومينا  والبوكسيت   2021 لألملنيوم  الدولي  املؤمتر  يف 
والذي عقد على املنصة االفتراضية يف الفترة من 1 وحتى 3 
سبتمبر 2021. وشارك البقالي يف حلقة النقاش التنفيذية 
حول أسواق األملنيوم األولي – والتي عقدت يف اليوم الثاني 
من املؤمتر– إلى جانب عدد من قياديي صناعة األملنيوم ومن 
بينهم الرئيس التنفيذي لشركة هندالكو للصناعات املتحدة 
ساتيش باي، واالستشاري الدولي ملجموعة هونغكياو الصني 
التنفيذية  اإلدارة  أعضاء  اجللسة  ناب. حضر  رون  املتحدة 
ومن  املوضوعات  من  عدد  مناقشة  خاللها  ومت  بالشركة، 
ضمنها أولويات الصناعة بعد جائحة  كوفيد، تأثير انخفاض 
إنتاج الصني على سلسلة التوريد العاملية، استراتيجيات تطبيق 
مبادئ احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، وأهم 

الفرص املتاحة خالل السنوات اخلمس القادمة. 

إدراجها  مت  التي  الوحيدة  البحرينية  الشركة  البا  كانت 
هـول  براندون  مجموعة  بجوائز  الفائزين  قائمة  ضمن 
»اجلسر«  برنامج  وفاز   .2021 للعام  التعليم  يف  للتميز 
فئة  عن  البرونزية  بامليدالية  للشركة  التابع  التدريبي 
هذا  يهدف  حيث  مبتكر،  وتطوير  تعليم  برنامج  أفضل 
البرنامج – الفريد من نوعه – لتعزيز البحرنة يف الشركة 
وتطوير املهارات اإلشرافية لدى املوظفني البحرينيني ذوي 
الكفاءات العالية. يذكر أن مجموعة براندون هول، وهي 
شركة عاملية متخصصة يف مجال األبحاث والتحليالت، 
وأفضل  بالتمّيز   – عاًما   20 من  أكثر  منذ   – حتتفي 
املمارسات يف مجاالت التعليم والتطوير والتنوع واإلدماج 

وغيرها من النواحي املرتبطة بإدارة املوارد البشرية.

يف حوار نشرته صحيفة األيام يف عددها الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2021، 
حتدث رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 

السمو  االستباقية لصاحب  الرؤية  أبرزها:  مواضيع عديدة  آل خليفة عن 
الوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  امللكي 
حفظه اهلل يف تأسيس خط الصهر السادس، واستجابة البا لتداعيات جائحة 
كوفيد-19، فضاًل عن األداء املالي القوي للشركة خالل النصف األول من 
اجلوانب  على  وتركيزها  فيها،  املوجودة  البحرنة  ومبادرات   ،2021 العام 

البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، إلى جانب خططها املستقبلية.

شارك فريق التسويق بالشركة يف قمة هاربر الثالثة عشر لألملنيوم  – 
إحدى الفعاليات الرائدة لصناعة األملنيوم على مستوى العالم – والتي 
أقيمت يف الفترة من 8 وحتى 10 سبتمبر 2021 يف مدينة شيكاغو 
بالواليات املتحدة األمريكية. حضر الفعالية كل من الرئيس التنفيذي 
للتسويق خالد عبداللطيف، ومدير خدمات العمالء وعمليات التسويق 
مدثر صديقي، ومدير املبيعات والتسويق يف أمريكا باتريك هدسون 
إلى جانب كل من بيتر إريكسن وأدريان ستوري من فريق املبيعات يف 

أمريكا.
الصناعة،  خبراء  بني  استراتيجية جتمع  منصة  هاربر  قمة  وتعد 

لتزويدهم بآخر التحليالت والتوقعات آلفاق سوق األملنيوم العاملي.

Marketing Team Participates in the 13th Harbor 
Aluminium Outlook Summit

Alba’s Marketing team participated in the 13th Harbor 
Aluminum Outlook Summit, one of the leading global 
aluminium events, which was held from 8 to 10 September 
2021 in Chicago, USA. Present at this event were Alba’s 
Chief Marketing Officer Khalid A. Latif, Manager Customer 
Services & Marketing Operations Mudassir Siddiqui, 
Manager Sales and Marketing (Americas) Patrick Hudson 
as well as Peter Eriksen and Adrian Storey from Alba 
Americas’ team.
Harbor Aluminum Outlook Summit is a strategic platform 
that connects industry peers and provides them with 
in-depth insights into international aluminium markets’ 
outlook.

 Scan the QR code to read the full
interview
 امسح رمز االستجابة السريع لقراءة 
نص احلوار 

البا تفوز بامليدالية البرونزية 
ضمن جوائز مجموعة براندون 

هـول للتميز يف التعليم

فريق التسويق يشارك يف قمة هاربر الثالثة عشر لألملنيوم 
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Andrea Hotter - أندريا هوتر Satish Pai - ساتيش باي Ron Knapp - رون ناب
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Alba’s CEO Ali Al Baqali, received on 11 August 2021, the 
Director of Nasser Vocational Training Centre (NVTC), Dr. 
Abdulla Nasser Al Noaimi, at the Company’s premises. Present 
at the meeting was Alba’s Director of Administration, Hamad 
Al Shaibeh as well as Alba’s Human Resources and Training 
Senior Manager and NVTC Board of Trustees’ Member, Rawdha 
Salman Al Aradi. During the meeting, the two parties discussed 
several topics of mutual interest and explored means of further 
cooperation, including learning and development opportunities 
for the Bahraini youth both in NVTC and in Alba. Moreover, 
Al Baqali lauded the level of competency and commitment 
demonstrated by NVTC students who participated in training 
programmes at the Company over the years.  

CEO Ali Al Baqali received on 17 August 2021 His 
Excellency Nur Syahrir Rahardjo, the Ambassador 
Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of 
Indonesia to the Kingdom of Bahrain in Al Dana Hall, 
Alba. 
During the meeting, the CEO and H.E. the Ambassador 
discussed topics of mutual interest as well as potential 
opportunities for cooperation between Alba and 
leading Indonesian industries.
The meeting was also attended by CSO Waleed 
Tamimi, Public Relations Manager Abdulla Seyadee and 
a delegation from the Indonesian Embassy.  

استقبل الرئيس التنفيذي لشركة البا علي البقالي مدير مركز ناصر للتأهيل 
والتدريب املهني الدكتور عبداهلل ناصر النعيمي وذلك بتاريخ 11 أغسطس 
اإلدارية  للشؤون  اإلداري  املدير  من  كل  وبحضور  الشركة،  مقر  يف   2021
حمد الشيبة ومدير أول املوارد البشرية والتدريب وعضو مجلس أمناء مركز 
ناصر للتأهيل والتدريب املهني روضة سلمان العرادي. وخالل اللقاء ناقش 
الطرفان مختلف املواضيع ذات االهتمام املشترك وآفاق التعاون املستقبلي 
يف  البحريني  للشباب  والتطوير  التعليم  فرص  ذلك  يف  مبا  اجلانبني،  بني 
وأشاد  سواء.  حد  على  البا  وشركة  املهني  والتدريب  للتأهيل  ناصر  مركز 
البقالي مبستوى الكفاءة وااللتزام اللذين أظهرهما طالب املركز املشاركون 

يف البرامج التدريبية املختلفة بالشركة على مدى السنوات املاضية.

استقبل الرئيس التنفيذي علي البقالي سعادة السيد نور سياهرير 
لدى  إندونيسيا  ومفوض جلمهورية  العادة  فوق  سفير  راهارجو، 
مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 17 أغسطس 2021 يف قاعة الدانة 
ذات  املوضوعات  من  العديد  مبناقشة  الطرفان  بالشركة. وقام 
االهتمام املشترك وبحث فرص التعاون بني شركة البا والشركات 

الصناعية الرائدة يف إندونيسيا. 
ومدير  التميمي  وليد  لإلمدادات  التنفيذي  الرئيس  اللقاء  حضر 
الوفد  إلى  باإلضافة  عبداهلل سيادي،  بالشركة  العامة  العالقات 

املرافق لسعادة السفير من السفارة اإلندونيسية.

الرئيس التنفيذي يستقبل 
مدير مركز ناصر للتأهيل 

والتدريب املهني

CEO Receives the Director of 
Nasser Vocational Training 
Centre

CEO Receives H.E. the Indonesian 
Ambassador

الرئيس التنفيذي يلتقي بسعادة السفير 
اإلندونيسي
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The Chairman of Alba’s Board of 
Directors, Shaikh Daij Bin Salman 
Bin Daij Al Khalifa, along with key 
economic figures and businessmen 
in the Kingdom, was a key speaker 
in Al Bilad Newspaper’s Webinar 
on Corporate Social Responsibility 
(CSR) held on 23 September 
2021. The webinar discussed the different definitions of CSR – 
specifically in the Kingdom of Bahrain, and the wider definition 
of this concept to include environmental, social and governance 
principles. It also shed light on the role of different organizations 
in public and private sectors in implementing CSR, as well as the 
Government’s role in encouraging more companies to adopt 
corporate social responsibility principles in their strategic plans. 
Alba’s Chairman also highlighted Alba’s role in implementing 
CSR since its inception until today through many sustainable 
initiatives and projects, including its Line 6 Expansion Project, 
SPL Plant and Fish Farm among others.

شركة  إدارة  مجلس  رئيس  شارك 
بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  البا، 
عدد  جانب  إلى   – خليفة  آل  دعيج 
االقتصادية  الشخصيات  كبار  من 
ورجال األعمال يف اململكة – كمتحدث 
رئيسي يف منتدى صحيفة البالد حول 
املسؤولية االجتماعية للشركات بتاريخ 

23 سبتمبر 2021. 
وتطرق املنتدى إلى املفاهيم املختلفة لتعريف املسؤولية االجتماعية، وتوسع 
هذا املفهوم ليشمل جوانب احلوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. 
كما سلط املنتدى الضوء على دور الشركات واملؤسسات احلكومية واخلاصة 
يف تطبيق املسؤولية االجتماعية، ودور احلكومة يف تشجيع مزيد من الشركات 

على تبني مبادئ املسؤولية االجتماعية يف خططها االستراتيجية. 
ومن جانبه، ركز رئيس مجلس اإلدارة على الدور الهام الذي تقوم به شركة 
البا يف هذا املجال منذ بدء تأسيسها وحتى يومنا هذا، من خالل العديد من 
املبادرات واملشاريع املستدامة مثل مشروع خط الصهر السادس للتوسعة، 

مصنع معاجلة بقايا بطانة خاليا الصهر، مزرعة األسماك، وغيرها. 

Alba Chairman a Keynote Speaker 
in Albilad’s CSR Webinar

رئيس مجلس اإلدارة متحدث رئيسي يف منتدى البالد للمسؤولية االجتماعية للشركات

 Scan the QR code to watch the
 programme
امسح رمز االستجابة السريع 
ملشاهدة البرنامج 
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Alba’s Chairman of Board of Directors, Shaikh Daij Bin Salman Bin Daij Al 
Khalifa, paid a field visit to Alba Power Stations 3 & 5 control rooms on 30 
September 2021.  
Alba’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali, Chief Power Officer Amin Sultan 
and other top officials accompanied the Chairman of the Board during his 
visit for the first time inside the plant since the dawn of COVID-19 Pandemic. 
PS5 has been a pivotal point for Alba as it scaled-up 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. 
Alba Power Plants built-in capacity is 3,665 MW ISO and the Company’s 
operations require 2,560 MW.

قام رئيس مجلس إدارة البا، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج 
آل خليفة، بزيارة تفقدية لغرف التحكم مبحطتي الطاقة 3 

و5 بالشركة وذلك بتاريخ 30 سبتمبر 2021.
وتعتبر هذه الزيارة هي األولى من نوعها لرئيس مجلس اإلدارة 
الرئيس  من  كل  فيها  ورافقه  كوفيد-19،  جائحة  بدء  منذ 
التنفيذي لشركة البا علي البقالي، والرئيس التنفيذي للطاقة 

أمني سلطان، وعدد من كبار املسؤولني بالشركة.
جدير بالذكر أن محطة الطاقة 5 تعتبر من أهم نقاط التحول 
التي عززت من كفاءة العمليات التشغيلية بالشركة، وخصوًصا 
فيما يتعلق بخفض تكلفة اإلنتاج، وخفض انبعاثات الغازات 
الدفيئة، وخفض استهالك الغاز، حيث تعتبر واحدة من أكفأ 

محطات الطاقة ذات الدورة املركبة يف منطقة اخلليج. 
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية جلميع محطات الطاقة يف البا 3,665 
لتلبية  منها  ميغاوات   2,560 استهالك  يتم  آيزو  ميغاوات 

متطلبات العمليات التشغيلية.

رئيس مجلس اإلدارة 
يزور محطتي
الطاقة 3 و5

Alba Chairman Visits 
Power Stations 3 and 5
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Alba’s Equal Opportunities Committee held its Ordinary 
Meeting via the virtual platform on 26 August 2021. Chaired by 
the Committee Head Senior Manager HR & Training - Rawdha 
Salman Al Aradi, the Meeting focused on integrating women 
as equal partners in advancing the training programmes by 
sharing their knowledge, skills, and expertise with all employees 
as part of the Company’s Master Training Plan. Other members 
of the Committee include Director of Administration Hamad Al 
Shaibeh, Director Carbon & Calciner Taleb Al Ansari, Manager 
PR Abdulla Seyadee and Medical Officer Dr. Fatema Sayed 
Baqer. The Committee members also marked the Supreme 
Council for Women (SCW) 20th Anniversary and hailed the 
Council’s achievements in empowering Bahraini Women and 
boosting their role in the development of the national economy. 
Alba’s Equal Opportunities Committee was formed on 28 
January 2020 in line with the directives of HRH Princess 
Sabeeka bint Ibrahim Al-Khalifa, Wife of HM the King and 
President of SCW. It aims to boost the inclusion of Alba female 
employees in the Company’s development plans and enhance 
the leading role of Bahraini women in the industrial sector. 

Equal Opportunities 
Committee Holds its Ordinary 
Meeting

املنصة  عبر  االعتيادي  اجتماعها  بالشركة  الفرص  تكافؤ  جلنة  عقدت 
املوارد  أول  مدير  برئاسة  وذلك   2021 أغسطس   26 بتاريخ  االفتراضية  
دمج  تعزيز  على  االجتماع  العرادي. ركز  روضة سلمان  والتدريب  البشرية 
مشاركة  خالل  من  التدريبية  البرامج  تطوير  يف  فاعل  كشريك  املرأة  دور 
وذلك يف  املوظفني،  جميع  مع  بها  التي متتاز  واخلبرات  واملهارات  املعرفة 
املدير  من  كل  اللجنة  وتضم  للشركة.  الشاملة  التدريبية  اخلطة  إطار 
والتكليس  للكربون  اإلداري  واملدير  الشيبة،  اإلدارية حمد  للشؤون  اإلداري 
مركز  وطبيبة  سيادي،  عبداهلل  العامة  العالقات  ومدير  األنصاري،  طالب 
البا للرعاية الصحية د. فاطمة سيد باقر. ومت عقد االجتماع بالتزامن مع 
أعضاء  وأشاد  للمرأة،  األعلى  املجلس  لتأسيس  العشرين  الذكرى  مناسبة 
البحرينية وتفعيل دورها  املرأة  اللجنة بجهود وإجنازات املجلس يف متكني 
يف تنمية االقتصاد الوطني. جدير بالذكر أنه مت تشكيل جلنة تكافؤ الفرص 
يف البا بتاريخ 28 يناير 2020، متاشًيا مع توجيهات صاحبة السمو امللكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد املفدى ورئيسة 
املجلس األعلى للمرأة. وتهدف اللجنة إلى تعزيز دمج املرأة البحرينية يف البا 

يف اخلطط التنموية للشركة وإبراز دورها يف القطاع الصناعي.
 

جلنة تكافؤ الفرص 
تعقد اجتماعها 

االعتيادي
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In line with Alba’s continuous efforts to ensure the 
Safety and Health of its workforce, CEO Ali Al Baqali 

addressed the employees who are yet to receive 
COVID-19 vaccine, in the presence of the 

Company’s top officials as well as Alba’s 
medical team, on 25 August 2021 at the 
SHE Hall. 
In his speech, the CEO highlighted the 
importance of receiving the vaccine 
as the first line of defence in the fight 
against COVID-19 Pandemic and 
stressed on its importance to support 

Bahrain Government’s efforts in ensuring 
the health and wellbeing of everyone in the 
country.
The Company aims to maintain its awareness 
efforts to reach 100% vaccination by the end of 
this year, and to encourage eligible employees 
to receive the booster dose to strengthen their 

immunity to COVID-19 virus.

يف إطار حرص البا املستمر على صحة وسالمة موظفيها، التقى الرئيس التنفيذي علي 
البقالي باملوظفني الذين لم يتلقوا بعد التطعيم املضاد لفيروس كورونا، وذلك بحضور كبار 

مسؤولي الشركة وأعضاء الفريق الطبي مبركز البا للرعاية الصحية. 
الدفاع  اللقاح كخط  تلقي  أهمية  الضوء خالل حديثه على  التنفيذي  الرئيس  وقد سلط 

جائحة  مواجهة  يف  كوفيد-19، األمر الذي يدعم جهود حكومة مملكة األول 
صحة وسالمة جميع املواطنني واملقيمني.البحرين يف احلفاظ على 
لتعزيز  الشركة  من وتهدف   %100 يحصل  أن  بهدف  التوعوية  جهودها 
مع  اللقاح  على  موظفيها موظفيها  تشجيع  جانب  إلى  اجلاري  العام  نهاية 

– للحصول على اجلرعة املنشطة – الذين تنطبق عليهم  الشروط 
لتعزيز  اللقاح  مناعتهم.من 

CEO Urges Employees to 
Make the Right Choice

الرئيس التنفيذي 
يحث املوظفني على 

اتخاذ "االختيار 
الصحيح"
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More than

of Alba Employees are
Vaccinated
and Aiming for

CMO Khalid A. Latif was the guest speaker at ‘Bahrain Aluminium 
Downstream: Opportunities and Challenges’ webinar held by 
the Bahrain Chamber of Commerce and Industry (BCCI) on 03 
August 2021.  
The Chairman of BCCI’s Industry and Energy Committee, Mr. 
Fareed Bader, gave an introductory note for the webinar, which 
was moderated by the Committee Advisor, CSO Waleed Tamimi.  
In his presentation, CMO provided comprehensive insights on 
the global aluminium industry and end-markets, highlighted 
Alba’s importance to Bahrain’s economy, and listed various 
opportunities and challenges to be considered by potential new 
players when entering the local Aluminium Downstream sector.
Joined by the CEO Ali Al Baqali, the webinar had a remarkable 
attendance of 300 professionals from the Aluminium sector, 
other business sectors in Bahrain and the GCC along with 
media representatives.

رئيسي يف  كمتحدث  عبداللطيف  خالد  للتسويق  التنفيذي  الرئيس  شارك 
التي  والتحديات«  الفرص  البحرين:  التحويلية يف  األملنيوم  ندوة »صناعات 
عقدت على املنصة االفتراضية بتنظيم من غرفة جتارة وصناعة البحرين 

وذلك بتاريخ 3 أغسطس 2021.
بغرفة  والصناعة  الطاقة  رئيس جلنة  من  ترحيبية  بكلمة  الندوة  وافتتحت 
والرئيس  اللجنة  مستشار  وأدارها  بدر،  فريد  البحرين  وصناعة  جتارة 

التنفيذي لإلمدادات بشركة البا وليد التميمي.
األملنيوم  الضوء على صناعة  التقدميي، سلط عبداللطيف  وخالل عرضه 
مملكة  القتصاد  البا  شركة  أهمية  موضحاً  النهائية،  واألسواق  العاملية 
على  يجب  التي  العديدة  والتحديات  الفرص  إلى  وتطرق  كما  البحرين. 
األملنيوم  صناعات  قطاع  لدخول  االعتبار  بعني  أخذها  اجلديدة  الشركات 
التحويلية احمللية. وحظيت الندوة – التي شارك فيها الرئيس التنفيذي علي 
البقالي – بحضور الفت ضم 300 من املختصني واخلبراء يف قطاع األملنيوم  
وقطاعات األعمال األخرى يف اململكة ودول مجلس التعاون اخلليجي، إلى 

جانب عدد من ممثلي املؤسسات اإلعالمية. 

Executives Talk ‘Aluminium 
Downstream’ Sector in 
Bahrain 

الفريق التنفيذي 
يتحدث عن الصناعات 
التحويلية يف البحرين

Scan the QR 
code to watch 
the webinar 

recording
امسح رمز االستجابة 

السريع ملشاهدة 
تسجيل الندوة 
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Alba Delegation 
led by its 
Chairman

of the Board at the 
24th Arab-German 
Business Forum 

2021

 وفد البا بقيادة رئيس مجلس 
اإلدارة يشارك يف

منتدى األعمال العربي 
األملاني الرابع

والعشرين لعام 2021

Alba’s Chairman of the Board of Directors, Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa, was a keynote speaker at the 24th 
Arab-German Business Forum 2021 that was held from 04 to 
06 October 2021 at the Hotel Ritz-Carlton Berlin, Germany.
The three-day Arab-German Business Forum is a leading 
platform for promoting Arab-German business relations, and 
comprised panel discussions, Ambassador roundtables and 
country workshops with the participation of high-level speakers 
who focused on key sectors with economies that create 
opportunities and growth.
Alba’s Chief Executive Officer Ali Al Baqali and Chief 
Marketing Officer Khalid A. Latif were key members of the 
Panel Discussions at the Forum, which was also attended by 
Alba’s Director Marketing Boris Santosi and Director Investor 
Relations, Insurance & Corporate Secretary Eline Hilal.

In his keynote address at the 24th Arab-German Business Forum, 
Alba’s Chairman of the Board Shaikh Daij bin Salman bin Daij 
Al Khalifa thanked Ghorfa for playing a key role in promoting 
economic and business relations between Germany and the 
Arab countries. Emphasizing on the excellent partnerships 
between German companies and Alba that go back to decades, 
Shaikh Daij said: “Over the last fifty years throughout Alba’s 
expansion projects, German companies have been our trusted 
partners on many fronts due to their renowned technological 
expertise. We are truly proud of the strong ties that we have 
developed together with our German associates over the years.”
Adding further: “Bahrain is one of the most friendly countries 
in the Middle East and we look forward to see more German 
participation in Bahrain’s manufacturing sector especially in 
our aluminium downstream cluster as Alba’s Line 6 Expansion 
Project has added 540,000 metric tonnes per annum (mtpa) to 
Alba’s +1,000,000 mtpa built-in capacity.”
As a panelist on the ‘Digitalization: How Industry 4.0 can drive 
Diversification in the Middle East’ discussion, Alba’s CEO Ali 
Al Baqali gave a snapshot on Alba’s digital aspirations and 
emphasised on the Company’s prime Savings Programme ‘Al 
Hassalah’ which aims to achieve US$100 million by the end 
of 2022. Al Baqali said: “Digital transformation is part of Alba’s 
five-year strategy. We believe that the various digitisation 
projects - ongoing and the ones we plan to do in the near future 
- will progress our transition towards Industry 4.0 - in line with 
the Bahrain’s Economic Vision 2030.”
Alba’s CMO Khalid A. Latif, who was part of the Panel Discussion 
on ‘Logistics and Transport: The Mobility and Connectivity 
Transition in the Arab World’, said: “We know the global 
logistics issue is a challenge for many, but such challenges are 
not show-stoppers for us as we are fully committed to finding 
ways and means to delivering our metal to our clients on time, 
and wherever they are.”

شارك رئيس مجلس إدارة البا الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، 
كمتحدث رئيسي يف منتدى األعمال العربي األملاني الرابع والعشرين لعام 
2021 والذي نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية األملانية )الغرفة( من 

4 وحتى 6 أكتوبر 2021 بفندق الريتز كارلتون يف العاصمة األملانية برلني.
لتعزيز  رائدة  منصة  أيام  ثالثة  مدى  على  يقام  الذي  املنتدى  هذا  ويعتبر 
العالقات التجارية بني الدول العربية واجلمهورية األملانية، حيث يضم العديد 
من جلان النقاش واجتماعات سفراء الدول املشاركة وورش العمل مبشاركة 
نخبة من كبار املتحدثني لتسليط الضوء على أهم القطاعات التي من شأنها 
الرئيس  من  كل  أيًضا  كما شارك  العالقات.  هذه  وتطور  لنمو  فرص  خلق 
التنفيذي للشركة علي البقالي والرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف 
كمتحدثني رئيسيني يف جلان النقاش باملنتدى، وذلك بحضور املدير اإلداري 
للتسويق يف الشركة بوريس سانتوسي، واملدير اإلداري لعالقات املستثمرين 

والتأمني وسكرتارية الشركة إيلني هالل.

وخالل حديثه يف املنتدى، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة البا عن شكره 
بني  والتجارية  االقتصادية  العالقات  تعزيز  يف  احملوري  لدورها  للغرفة 
جمهورية أملانيا والدول العربية، مشدًدا يف حديثه على الشراكات املتميزة – 
على مدى العقود املاضية – التي ربطت بني الشركات األملانية املختلفة والبا، 
وصرح قائاًل: »خالل اخلمسني سنة املاضية وعلى مدى املشاريع التوسعية 
شركائنا  ضمن  األملانية  الشركات  كانت  الشركة،  شهدتها  التي  العديدة 
خبرة  من  الشركات  هذه  به  تتميز  ملا  األصعدة  من  العديد  على  املوثوقني 
التي قمنا بتنميتها مع  القوية  تقنية عالية. ونحن فخورون جًدا بالعالقات 
شركائنا يف اجلمهورية األملانية طوال هذه السنوات«. وأضاف قائاًل: »تعتبر 
البحرين من أبرز الدول اجلاذبة لالستثمارات يف الشرق األوسط، ونتطلع 
لتوسعة نطاق مشاركة الشركات األملانية يف قطاع التصنيع مبملكة البحرين 
وخصوًصا صناعات األملنيوم التحويلية، وذلك مع إضافة 540,000 طن متري 
من مشروع خط الصهر السادس للتوسعة يف البا إلجمالي الطاقة اإلنتاجية 
للشركة والتي كانت تتجاوز املليون طن متري سنوًيا«. وبصفته كمتحدث يف 
جلنة نقاش »التحول الرقمي: كيف ميكن للثورة الصناعية الرابعة )الصناعة 
البا  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ألقى  األوسط«،  الشرق  التنوع يف  دفع   )4.0
علي البقالي الضوء على تطلعات الشركة يف مجال التحول الرقمي، وركز 
كذلك على البرنامج الرئيسي خلفض التكاليف بالشركة )احلصالة(، والذي 
يهدف لتحقيق وفورات بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي مع نهاية عام 2022. 
وأضاف قائاًل: »التحول الرقمي هو جزء من استراتيجية البا للخمس سنوات 
القائمة  سواء  املجال،  هذا  العديدة يف  املشاريع  بأن  نؤمن  ونحن  القادمة. 
منها أو تلك التي نخطط لتنفيذها مستقباًل، سوف تعزز تقدمنا نحو حتقيق 
البحرين  ململكة  االقتصادية  والرؤية  يتماشى  مبا   ،4.0 الصناعة  أهداف 
شارك  والذي  عبداللطيف،  خالد  للتسويق  التنفيذي  الرئيس  أما   .»2030
واالتصال  احلركة  والنقل: حتول  اللوجستية  »اخلدمات  نقاش  ضمن جلنة 
يف العالم العربي«، فصرح قائاًل: »اخلدمات اللوجستية تشكل حتدًيا كبيراً 
التحديات ال متنعنا من  مثل هذه  ولكن  العالم،  الشركات حول  للعديد من 
السبل واحللول  إيجاد  مواصلة أعمالنا. ونحن حريصون كل احلرص على 

لتوصيل منتجاتنا لعمالئنا يف الوقت املناسب أينما كانوا«.
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Alba’s Senior Officials Meet 
with Clients in Europe

CEO Visits Huddersfield 
University

Alba Executive Management led by CEO Ali Al Baqali had 
a 1-week field tour in Europe from October 07 to 13, 2021 
to visit Alba long-standing customers located in Dusseldorf, 
Frankfurt, and Madrid.  
The plant visits -- towards Trimet Aluminium, Speira, 
Constellium, Extrusiones de Toledo (ExTol), and Cortizo -- were 
the first for the CEO in Europe since he took over the role 
back in August 2019.  During the visits, senior officials of Alba 
discussed several areas of mutual interests with long-standing 
customers to include: Safety, ESG matters, logistics challenges, 
and roadmap to decarbonization.  
Alba delegation comprised the CMO Khalid A. Latif, Director 
Marketing Boris Santosi and Director -- IR, Insurance and CS 
Eline Hilal.  

CEO Ali Al Baqali paid a courtesy visit to University of 
Huddersfield, UK on 15 October 2021 and met with Professor 
Andrew Ball – Pro Vice-Chancellor (Research & Enterprise) and 
Dr. Mostaffa Alghadhi – Project Manager, where they discussed 
future areas of collaboration and topics of common interests in 
specialised learning programmes. 

 قامت الهيئة التنفيذية بقيادة الرئيس التنفيذي علي البقالي بجولة على مدى 
أسبوع يف القارة األوروبية لزيارة مجموعة من عمالء الشركة يف دسلدورف، 

فرانكفورت، ومدريد، وذلك يف الفترة من 7 وحتى 13 أكتوبر 2021. 
شملت اجلولة زيارات إلى عدد من الشركات، مثل ترميت أملنيوم، سبيرا، 
تعتبر  حيث  وكورتيزو،  (إكستول)،  توليدو  دي  إكستروزيونس  كونستيليوم، 
املنصب  توليه  منذ  أوروبا  يف  للشركات  التنفيذي  للرئيس  زيارة  أول  هذه 
يف أغسطس 2019. وخالل هذه الزيارات، ناقش مسؤولو البا العديد من 
اجلوانب ذات االهتمام املشترك مع عمالء الشركة، ومن ضمنها السالمة، 
اللوجستية،  اخلدمات  حتديات  واحلوكمة،  واالجتماعية  البيئية  اجلوانب 
ووضع خطة عمل لتحقيق إزالة الكربون من الصناعة. تألف وفد البا من 
الرئيس التنفيذي للتسويق خالد عبداللطيف، املدير اإلداري للتسويق بوريس 
سانتوسي، واملدير اإلداري لعالقات املستثمرين والتأمني وسكرتارية الشركة 

إيلني هالل. 

كبار املسؤولني 
يف البا يلتقون 

بالعمالء يف 
أوروبا

قام الرئيس التنفيذي علي البقالي بزيارة جلامعة هدرسفيلد يف اململكة املتحدة 
نائب   – بول  أندرو  األستاذ  من  بكل  التقى  حيث   ،2021 أكتوبر   15 بتاريخ 
 – القاضي  مصطفى  والدكتور  واملشاريع،  العلمي  للبحث  اجلامعة  مستشار 
مدير املشاريع، لبحث ومناقشة بعض جوانب التعاون واملواضيع ذات االهتمام 

املشترك يف البرامج التعليمية املتخصصة.

الرئيس التنفيذي يف زيارة 
جلامعة هدرسفيلد

We want to be closer to our customers as 
we aim to be their supplier of choice

- CEO Ali Al Baqali

نطمح ألن نكون قريبني دائما من عمالئنا لكي 
نصبح خيارهم األمثل يف التوريد

- الرئيس التنفيذي علي البقالي
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للتميز يف   SafeGuard اإلعالن عن حصولها على شهادة  البا  يسر شركة 
 Bureau( فيريتاس  بيرو  شركة  من  والسالمة  العامة  والصحة  النظافة 
وسالمة  صحة  على  احلفاظ  يف  احلثيثة  جهودها  نظير  وذلك   ،)Veritas

موظفيها وعمال املقاولني خالل جائحة كوفيد-19.
عملية  إجراء  بعد  وذلك   2021 يوليو  يف  الشهادة  هذه  على  البا   حصلت 
تدقيق مفصلة يف مقر الشركة – خالل الفترة من 26 وحتى 31 مايو 2021 
– استهدفت فحص ومعاينة فاعلية التدابير االحترازية التي عمدت الشركة 
لتطبيقها يف مختلف الدوائر واألقسام منذ بدء اجلائحة، وكفاءة السياسات 
واإلجراءات املتعلقة بهذه التدابير. تعد شركة بيرو فيريتاس شركة عاملية 
رائدة يف منح شهادات االعتماد، وقد أطلقت شهادة SafeGuard للتميز يف 
النظافة والصحة العامة والسالمة لتكرمي الشركات واملؤسسات التي أظهرت 
أعلى مستويات النظافة والصحة مبا يتوافق مع اللوائح والقوانني احمللية، 
الصناعة من أجل مكافحة جميع  املمارسات على مستوى  وحددت أفضل 

املخاطر املصاحبة جلائحة كوفيد-19 واحلد منها.

Alba is pleased to receive the SafeGuard Hygiene Excellence 
and Safety Label from Bureau Veritas for its diligent efforts in 
ensuring the Health and Safety of its employees and contractors’ 
workers amidst COVID-19 Pandemic.
Received in July 2021, this recognition came following a 
detailed on-site audit process which took place 
between 26 – 31 May 2021 to examine the 
effectiveness of various precautionary measures 
which the Company has been implementing 
across its campus and different departments 
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 SafeGuard البا حتصل على شهادة
من شركة بيرو فيريتاس

Alba has successfully concluded the Aluminium Stewardship Initiative (ASI) 
Performance Standard Surveillance audit to retain its certification status for 
its commitment to highest Environmental, Social and Governance standards.
The ASI Certification gives Alba a competitive edge as Alba seeks to penetrate 
new markets and segments. It is worth noting that the Company has been a 
member of ASI since February 2019 and was granted the ASI Performance 
Certification on 15 January 2020.
The ASI is a global, non-profit standards setting and certification organization 
that defines environmental, social and governance principles and criteria, 
with the aim to address sustainability issues in the aluminium value chain.

أكملت شركة البا عملية التدقيق املتعلقة بشهادة األداء من 
نظير  بشهادتها  لتحتفظ   (ASI) األملنيوم  استدامة  مبادرة 
واالجتماعية  البيئية  احلوكمة  معايير  بأفضل  التزامها 

وحوكمة الشركات. 
يساهم حصول البا على شهادة مبادرة استدامة األملنيوم يف 
تعزيز قدرتها التنافسية، وذلك يف ظل سعي الشركة لدخول 
البا  انضمت  وقد  األملنيوم.  أسواق  يف  جديدة  قطاعات 
لعضوية مبادرة استدامة األملنيوم منذ فبراير 2019، وُمنحت 
شهادة األداء بتاريخ 15 يناير 2020. وتعتبر منظمة مبادرة 
املعايير ومنح  ربحية لوضع  األملنيوم مؤسسة غير  استدامة 
شهادات األداء حيث حتدد مبادئ ومعايير احلوكمة البيئية 
واالجتماعية وحوكمة الشركات بهدف إيجاد احللول املناسبة 

لقضايا االستدامة يف جميع مراحل انتاج األملنيوم.

البا حتتفظ بشهادة 
األداء من مبادرة 

استدامة األملنيوم 
 )ASI(

شهادة التميز من شركة
R&D Carbon

Alba Receives Safeguard Label from 
Bureau Veritas

Alba Retains its ASI 
Performance Certification

Certificate of Excellence by
R&D Carbon

Alba was the proud recipient of the Certificate of Excellence by R&D 
Carbon – Switzerland, the highest technical reference in Carbon Research 
and Development worldwide. This recognition marks Alba Laboratory’s 
outstanding performance in maintaining high analytical standards for 
carbon and baked anode analysis for the past 15 years consecutively. On 
this occasion, Alba’s Senior Chemist Hussain Al Halwachi presented the 
certificate to Alba’s top management represented by CSO Waleed Tamimi 
and Director OpEx.  & Technical Support Clint McLachlan, in the presence 
of Manager Customer Technical Support Hussain Faqihi.

تفخر البا بحصولها على شهادة االمتياز من شركة R&D Carbon  يف سويسرا، والتي تعتبر أعلى مرجع تقني لتطوير أبحاث الكربون على مستوى العالم. 
وجاءت هذه الشهادة لتكرمي األداء املتميز ملختبر الشركة من خالل حفاظه على أعلى املعايير التحليلية لتحليل منتجات الكربون واألنود اجلاف ملدة 15 سنة 
على التوالي. وبهذه املناسبة، قام أخصائي كيمياء أول حسني احللواجي بتقدمي الشهادة إلدارة الشركة العليا متمثلة يف الرئيس التنفيذي لإلمدادات وليد 

التميمي، واملدير اإلداري للتميز التشغيلي والدعم التقني كلنت مكالكلن، وبحضور مدير الدعم التقني للعمالء حسني فقيهي.

since the outbreak of COVID-19 as well as the different policies 
and procedures governing these measures.
Bureau Veritas, a global leader in compliance, has established 
the SafeGuard Hygiene Excellence and Safety Label to certify 
establishments that have met hygiene and sanitation standards 
and are compliant with local regulations, and recognised industry 
best practices to mitigate and prevent all risks associated with 
COVID-19 pandemic.
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Alba was the proud  recipient of the Volunteer Service Award 
by INJAZ Bahrain for contributing 482 volunteering hours, the 
highest amongst Bahraini organisations, in 2020-21. Despite 
the unforeseen challenges due to the Pandemic over the  last 2 
years, Alba remained committed to developing Bahraini youth 
through its active participation and partnership with INJAZ. 
More than 55 employees – comprising Alba management, 
supervisory and non-supervisory personnel – volunteered in 
more than 20 INJAZ programmes and events for schools and 
universities’ students in 2020-21. In his acceptance speech, 
CEO Ali Al Baqali thanked INJAZ Bahrain’s management for 
facilitating numerous programmes in such difficult times and 
appreciated the organisation role in shaping the Kingdom’s 
future in line with Bahrain’s Economic Vision 2030.

نظير  البحرين  إجناز  من  التطوعية  اخلدمة  جائزة  على  حصلت البا 
 – البحرينية  املؤسسات  بني  األعلى   – تطوعية  ساعة   482 بـ  إسهامها 
التي  التحديات  من  الرغم  وعلى   .21-2020 الدراسي  خالل العام 
فرضتها جائحة كورونا خالل العامني املاضيني، إال أن الشركة حرصت 
على مواصلة التزامها نحو تطوير وتدريب الشباب البحريني من خالل 
املشاركة الفعالة والشراكة مع مؤسسة إجناز البحرين، فقد تطوع أكثر 
من 55 موظًفا من الفريق اإلداري والدرجات اإلشرافية وغير اإلشرافية 
للمشاركة يف أكثر من 20 برنامج وفعالية أقامتها إجناز البحرين لطلبة 
املدارس واجلامعات خالل العام الدراسي. وأعرب الرئيس التنفيذي علي 
البقالي يف خطاب تلقي اجلائزة عن شكره وامتنانه إلدارة إجناز البحرين 
لقيامها بالتسهيالت الالزمة لتنفيذ مختلف البرامج خالل هذه الظروف 
والرؤية  يتوافق  البحرين مبا  مستقبل  رسم مالمح  ودورها يف  الصعبة، 

االقتصادية للمملكة 2030.

Alba Receives Volunteer Service 
Award from INJAZ Bahrain

البا حتصل 
على جائزة 

اخلدمة 
التطوعية من 
إجناز البحرين

To watch Alba CEO acceptance speech, 
please scan the QR code
ملشاهدة خطاب استالم اجلائزة، يرجى مسح رمز 
االستجابة السريع املوجود يف هذه الصفحة
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The CEO Ali Al Baqali took 
part in Al Bilad Newspaper’s 
Weekly Programme ‘Bahrain in 
Numbers’ which was aired on 26 
September 2021. The discussion 
was moderated by Economist 
Hussain Al Mahdi and was 
joined by Mahmood Al Daylami, 
Secretary General of Gulf Aluminium Council (GAC). This 
programme focused on Bahrain’s Aluminium Sector, where the 
CEO highlighted Alba’s inception and its growth from a 120,000 
mtpa smelter to the largest smelter in the world ex-China 
with 1.54+ million mtpa capacity thanks to Line 6 Expansion 
Project. Al Baqali also highlighted (in numbers) the Company’s 
financial performance in H1 2021, its Bahrainisation initiatives 
and programmes introduced to develop employees with high 
potentials to be Alba’s future leaders.

البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  شارك 
األسبوعي  البالد  جريدة  برنامج  يف 
»البحرين يف أرقام« والذي ُعرض بتاريخ 
26 سبتمبر 2021. أدار احلوار اخلبير 
االقتصادي حسني املهدي وشارك فيه 
األمني العام للمجلس اخلليجي لألملنيوم 
محمود الديلمي. وتناول البقالي خالل 

البرنامج – الذي ركز على قطاع األملنيوم يف مملكة البحرين – تأسيس شركة 
البا ومنوها من مصهر تبلغ طاقته اإلنتاجية 120 ألف طن متري إلى أكبر 
1.54 مليون  تفوق  إنتاجية  العالم خارج الصني بطاقة  مصهر لألملنيوم يف 
طن متري مع مشروع خط الصهر السادس للتوسعة. كما استعرض البقالي 
جانب  إلى  العام  هذا  من  األول  النصف  يف  املالية  الشركة  نتائج  باألرقام 
مبادرات البحرنة والبرامج التي أطلقتها البا بهدف تطوير الكوادر البحرينية 

لشغل مناصب قيادية بالشركة. 

الرئيس التنفيذي يسلط الضوء على منو البا خالل
برنامج "البحرين يف أرقام" 

 Scan the QR code to watch the
 programme
 امسح رمز االستجابة السريع ملشاهدة 
البرنامج 

CEO Highlights Alba’s Growth at 
Albilad’s ‘Bahrain in Numbers’



26 27

Awareness Lecture on 
‘COVID-19 Vaccines’ for Alba 
Employees

محاضرة توعوية 
عن اللقاحات 

املضادة لفيروس 
كورونا

In line with Alba’s keenness to raise health awareness among 
its employees, Alba Health Care Centre held a virtual lecture 
on ‘COVID-19 Vaccines’, which was delivered by Public Health 
Consultant and Head of Immunization Group at the Ministry of 
Health Dr. Basma Mahmood Alsaffar on 01 September 2021.
Post the welcoming note by Alba’s Director SHE Mohd Khalil 
Saeed, the lecture highlighted the different COVID-19 vaccines 
approved by the National Health Regulatory Authority (NHRA) of 
Bahrain, the effectiveness and safety of these vaccines, as well as 
the approved vaccines for booster dose. The session also gave an 
overview on this Pandemic, its development over time, and the 
importance of vaccines in general in protecting people’s lives. The 
lecture was attended by Alba’s top officials and employees and 
moderated by the Head of Medical Administration Zainab Zaman 
and Supervisor Nursing Ahmed Ali Al Saegh, and was followed by 
a Q&A session with all attendees.

يف إطار سعي البا املتواصل لرفع مستوى الوعي الصحي لدى موظفيها، نظم مركز البا للرعاية 
املضادة  »اللقاحات  بعنوان  االفتراضية  على املنصة  محاضرة   2021 سبتمبر   1 بتاريخ  الصحية 
لفيروس كوفيد-19«، قدمتها استشارية الصحة العامة ورئيسة مجموعة التمنيع بوزارة الصحة 
الدكتورة بسمة محمود الصفار. افتُتحت احملاضرة بكلمة ترحيبية من قبل املدير اإلداري للسالمة 
والصحة والبيئة بالشركة محمد خليل سعيد، وسلطت الدكتورة الصفار من خاللها الضوء على 
مختلف اللقاحات املعتمدة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية يف البحرين، 
كما قدمت حملة عامة  املنشطة.  للجرعة  املعتمدة  واللقاحات  اللقاحات،  وفاعلية  ومدى مأمونية 
اللقاحات  أهمية  إلى  باإلضافة  تفشيه  بدء  منذ  الفيروس  تطور  ومراحل  كوفيد-19  عن جائحة 
اإلدارية  الشؤون  رئيس  من  كل  أدارها  التي   - احملاضرة  وشهدت  األرواح.  إنقاذ  يف  عام  بشكل 
مبركز البا للرعاية الصحية زينب زمان ومشرف التمريض أحمد علي الصائغ - حضور عدد من 
كبار املسؤولني والعديد من موظفي الشركة، كما أتيح املجال للحضور لطرح األسئلة والتفاعل مع 

املواضيع املطروحة.
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CEO Ali Al Baqali awarded Golden Cards to 5 employees who 
demonstrated a high level of IT security awareness against 
phishing emails during a simulated campaign on such emails by 
IT Department.
The rewarded employees were Maryam Algosaibi (Legal), 
Mohamed Al Asfoor (Internal Audit & Corporate Risk), Hussain 
Al Mout (OSS), Hesham Alawi (SHE), and Sayed Ali Ahmed 
(Reduction Line 5), in the presence of CFO Bryan Harris and 
Senior Manager IT Syed Hashmi.

Awarding Employees for IT 
Security Awareness

من  خلمسة  ذهبية  بطاقات  بتقدمي  البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  قام 
ضد  املعلوماتي  باألمن  الوعي  من  عالًيا  مستوى  أظهروا  الذين  املوظفني 
الرسائل اإللكترونية املخادعة خالل حملة حملاكاة مثل هذا النوع من الرسائل 

قامت بها دائرة تقنية املعلومات. 
وقد مت تكرمي كل من مرمي القصيبي )الشؤون القانونية(، محمد العصفور 
)التدقيق الداخلي واملخاطر(، حسني املوت )خدمات دعم العمليات(، هشام 
علوي )السالمة والصحة والبيئة(، وسيد علي أحمد )خط الصهر اخلامس(، 
وذلك بحضور كل من الرئيس التنفيذي للشؤون املالية براين هاريس ومدير 

أول تقنية املعلومات سيد هاشمي.

تكرمي املوظفني نظير وعيهم 
باألمن املعلوماتي
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الرئيس التنفيذي 
يشهد تشغيل آلة 

قطع النتوءات
من األنود

CEO Witnesses the Commissioning of 
Anode Spikes’ Cutting Machine

CEO Ali Al Baqali visited Reduction Line 5 and Reduction 
Line 6 areas on 20 September 2021, where he witnessed the 
commissioning of the Anodes Spikes’ Cutting Machine that was 
custom-made and designed internally by Alba teams. The CEO 
was joined in these visits by COO Dr. Abdulla Habib, concerned 
officials of the areas, and other top officials in the Company.
The Anodes Spikes’ Cutting Machine will enable Alba to reuse 
the remainder of the anodes after removing the spikes – thus 
contributing to its overall efficiency initiatives.  
Following the visit, the CEO congratulated the team that was 
responsible for developing the Machine in an awarding ceremony 
that was held on 23 September 2021 at the Company’s Oasis 
Hall where he presented certificates and gifts to COO Dr. Abdulla 
Habib, Director Reduction Lines Fuad A. Hussain and Sr. Manager 
Line 5 Mohsen A. Shukralla and four Alba employees -- Line 5 
Supervisor Sarada Pattanaik, Mechanical Engineer Vinay Gupta 
(Engineering & Infrastructure Dept.) Line 5 Senior Operator 
Nabeel Al-Redha, Line 5 Acting Planner S. Ali Ahmed and one 
contractor employee from SMS, Hussain Ali Jaffer -- in the 
attendance of Director Admin. Hamad Al Shaibeh. 

قام الرئيس التنفيذي علي البقالي بزيارة خطي الصهر اخلامس والسادس 
من  للتخلص  جديدة  آلة  تشغيل  شهد  حيث   ،2021 سبتمبر   20 بتاريخ 
النتوءات املسننة يف قوالب األنود والتي مت تصميمها من قبل فريق العمل 
يف البا. جاءت هذه الزيارة مبرافقة الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية 
كبار  من  عدد  جانب  إلى  الدوائر  هذه  يف  واملسؤولني  حبيب،  د.عبداهلل 

املسؤولني بالشركة.
وسوف متّكن هذه اآللة الشركة من إعادة استخدام اجلزء املتبقي من األنود 
بعد إزالة جميع النتوءات املسننة فيها، عوضاً عن استبدالها بالكامل، األمر 

الذي سيعزز من مبادرات الكفاءة يف الشركة. 
بعد الزيارة، قام الرئيس التنفيذي بتهنئة فريق العمل املسؤول عن صناعة 
هذه اآللة، وذلك خالل حفل تكرمي أقيم بتاريخ 23 سبتمبر 2021 بقاعة 
الواحة يف الشركة قدم خالله الشهادات والهدايا التقديرية لكل من الرئيس 
خلطوط  اإلداري  واملدير  حبيب،  د.عبداهلل  التشغيلية  للعمليات  التنفيذي 
الصهر فواد عبداحلسني، ومدير أول خط الصهر اخلامس محسن شكراهلل، 
باتانيك،  سرادا  اخلامس  الصهر  خط  مشرف  األربعة:  الفريق  وأعضاء 
واملهندس امليكانيكي فيناي جوبتا من دائرة الهندسة والبنية التحتية، ومشغل 
أول بخط الصهر اخلامس نبيل آل رضا، ومشرف التخطيط بالوكالة بخط 
أحد  علي جعفر  إلى حسني  باإلضافة  أحمد،  علي  اخلامس سيد  الصهر 
عمال شركة شدان خلدمات الصيانة، وذلك بحضور املدير اإلداري للشؤون 

اإلدارية حمد الشيبة. 
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Main Market IndicatorsIndustry News

IAI says aluminium smelting 
emissions could drop nearly %90 
by 2050

The International Aluminium Institute (IAI) 
has released a new decarbonization dataset 
showing that carbon dioxide emissions from 
smelting could fall by nearly 90% from 2018 to 
2050 if the industry aligns with sustainability 
targets. In addition, refining emissions could 
drop by almost half over the same period, 
it said. The sustainability goals are based 
on Beyond 2°C Scenario (B2DS) targets 
established by independent intergovernmental 
organization the International Energy Agency, 
which set out a pathway in line with global 
climate goals and looks at how far known 
clean energy technologies could go if pushed 
to their practical limits. 

Emirates Global Aluminium 
Inaugurates New High-Efficiency 
Gas Turbine at Jebel Ali

Emirates Global Aluminium PJSC (EGA), 
Mubadala Investment Company, and Dubal 
Holding completed a new power plant at 
Jebel Ali. The firm marked the opening of the 
new power plant with a ceremony attended 
by several government and corporate officials 
last week. The AED1 billion project consists 
of the country’s first Siemens Energy H-class 
gas turbine, which is also the first such unit 
employed in the global aluminium industry. 
The unit features a power generation 
capability of 600 megawatts ISO, and it will 
replace five other less efficient generators on 
site.

Alcoa to enter high-purity alumina 
market with joint development 
project

Alcoa Corp has announced plans to enter the 
high-purity alumina (HPA) market with the 
signing of a binding term sheet between Alcoa 
of Australia (AoA) and Western Australia-based 
FYI Resources. In a news release, Pittsburgh, 
Pennsylvania-based Alcoa said it intends to 
enter the HPA market “to address increasing 
demand for sustainable products through a 
joint development project.” According to the 
term sheet, AoA will hold a 65% ownership 
interest in the joint project, which will result in 
the construction of an 8,000-tonnes-per-year 
HPA plant by 2024. 

باحتمال  يصرح  لألملنيوم  الدولي  املعهد 
انخفاض انبعاثات صهر األملنيوم بحوالي 

90% مع حلول 2050 

أعلن املعهد الدولي لألملنيوم عن بيانات جديدة يف 
دراسة حول إزالة الكربون من الصناعة، وتبني هذه 
الدراسة بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة 
بني   %90 بحوالي  تنخفض  قد  الصهر  عملية  عن 
عامي 2018 و2050، إذا ما تضافرت جهود القطاع 
أشارت  كما  املستدامة.  األهداف  مع  الصناعي 
الدراسة إلى أن انبعاثات املصايف قد تنخفض إلى 
حوالي النصف خالل نفس الفترة. وجاءت أهداف 
االستدامة هذه بناًء على أهداف خطة عمل إزالة 
التي  مئوية  درجة   2 بعد  ما  لسيناريو  الكربون 
وضعتها الوكالة الدولية للطاقة، وهي منظمة دولية 
مستقلة مسؤولة عن وضع خطة عمل تتماشى مع 
أهداف التغير املناخي على مستوى العالم ودراسة 
من  املعروفة  النظيفة  الطاقة  تقنيات  تأثير  مدى 

خالل تعزيز تطبيقاتها العملية.

اإلمارات العاملية لألملنيوم تدشن التوربني 
الغازي عالي الكفاءة اجلديد يف جبل علي 

لألملنيوم،  العاملية  اإلمارات  شركة  استكملت 
ومجموعة  االستثمارية  مبادلة  شركة  مع  بالتعاون 
يف  للطاقة  جديدة  محطة  إنشاء  القابضة،  دوبال 
احتفاالً  الشركة  أقامت  وقد  علي.  جبل  منطقة 
لتدشني محطة الطاقة اجلديدة حضره العديد من 
املسؤولني يف القطاع احلكومي والشركات. ويضم 
إماراتي  درهم  مليار  قيمته  بلغت  الذي  املشروع 
التوربني الغازي األول من نوعه يف دولة اإلمارات 
كما  للطاقة،  وتابع لشركة سيمنز   H فئة  وهو من 
نوعه يف صناعة  من  األول  النظام هو  يعتبر هذا 
لوحدة  اإلنتاجية  الطاقة  وتبلغ  العاملية.  األملنيوم 
إنتاج الطاقة هذه حوالي 600 ميغاوات آيزو، والتي 
ستحل محل 5 مولدات أخرى أقل كفاءة يف نفس 

املوقع.

ألكوا تدخل اسواق خام األلومينا عالي 
النقاء من خالل مشروع تطويري مشترك  

أسواق  لدخول  خططها  عن  ألكوا  شركة  أعلنت 
خام األلومينا عالي النقاء من خالل توقيع اتفاقية 
وشركة  ألكوا أستراليا  شركة  بني  ملزمة  بشروط 
ويف  أستراليا.  غرب  يف  الواقعة   FYI Resources
يوجد  التي  ألكوا  شركة  ذكرت  صحفي،  خبر 
دخول  تعتزم  بأنها  بنسلفانيا  بيتسبرغ،  مقرها يف 
هذه األسواق »لتلبية الطلب املتزايد على املنتجات 
مشترك«.  تطويري  مشروع  خالل  من  املستدامة 
شركة  حصة  تكون  سوف  االتفاقية،  لهذه  ووفًقا 
ألكوا أستراليا من املشروع 65%، مما سيؤدي إلى 
النقاء  عالي  األلومينا  خام  إلنتاج  مصنع  إنشاء 
مع  سنوًيا  متري  طن   8,000 تبلغ  إنتاجية  بطاقة 

حلول عام 2024.

أخبار الصناعة مؤشرات السوق الرئيسية
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Alba’s Chairman of the Board of Directors, Shaikh Daij bin 
Salman bin Daij Al Khalifa inaugurated the Jetty Extension 
& Additional Raw Materials’ Storage Facilities at the Marine 
Terminal in a ceremony that was held on 30 August 2021, 
where he was joined by Alba’s CEO Ali Al Baqali, Executive 
Management team, Directors and Project team members.
 At the ceremony, the Chairman Shaikh Daij said:
“This Project demonstrates our commitment to secure additional 
raw material following the successful completion of the Line 
6 Expansion Project. With the seamless infrastructure of our 
Marine operations, Alba will strengthen its competitiveness in 
the global Aluminium industry all the while supporting Bahrain’s 
Economic Vision 2030. I take the opportunity to thank each 
employee, contractor and partner for their contribution to 
the safe and successful completion of this Project.” CEO Ali 
Al Baqali stated: “It is noteworthy that we finished the Port 
Upgrade and related facilities on time, especially as we never 
stopped our existing Marine Terminal operations during the 
construction work. The onus of this success goes to our team’s 
unique-capabilities and know-how in overseeing the Upgrade 
and, at the same time, ensuring that it met Alba’s requirements 
for smooth operations.” دشن رئيس مجلس إدارة شركة البا الشيخ دعيج بن سلمان 

واملرافق  البحري  الرصيف  توسعة  خليفة  آل  دعيج  بن 
الشركة يف احتفال  املواد اخلام يف مرفأ  لتخزين  اإلضافية 
الرئيس  مبرافقة  وذلك   ،2021 أغسطس   30 بتاريخ  أقيم 
التنفيذية  اإلدارة  وأعضاء  البقالي  علي  للشركة  التنفيذي 

واملدراء اإلداريني وأعضاء فريق العمل باملشروع. 
»يبرهن   وخالل احلفل، صرح رئيس مجلس اإلدارة قائاًل: 
هذا املشروع عن التزامنا بتأمني متطلباتنا اإلضافية من املواد 
الناجح ملشروع خط الصهر السادس  اخلام بعد االستكمال 
للتوسعة. فمن خالل البنية التحتية القوية لعملياتنا التشغيلية 
صناعة  يف  تنافسيتها  تعزيز  من  البا  ستتمكن  املرفأ،  يف 
األملنيوم العاملية، مما يدعم الرؤية االقتصادية ململكة البحرين 
2030. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لشكر كل موظف ومقاول 
واآلمن  الناجح  اإلجناز  يف  القيمة  إسهاماتهم  على  وشريك 
»جدير  قائاًل:  البقالي  صرح  جانبه،  ومن  املشروع«.  لهذا 
الرصيف  حتديث  أعمال  استكمال  يف  جنحنا  أننا  بالذكر 
يف  وذلك  احملدد،  الوقت  يف  الصلة  ذات  واملرافق  البحري 
ظل استمرارية العمليات باملرفأ البحري أثناء تنفيذ األعمال 
اإلنشائية. ويعود الفضل يف هذا النجاح إلى القدرات الفريدة 
هذه  مثل  إجناز  فريقنا يف  بها  يتمتع  التي  الكبيرة  واخلبرة 
املشاريع مع ضمان سير عمليات الشركة بشكل سلس وتلبية 

املرفأ البحري جلميع متطلباتها خالل فترة تنفيذ املشروع«.
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 تدشني توسعة الرصيف البحري واملرافق اإلضافية لتخزين
املواد اخلام يف مرفأ الشركة

Inauguration of Jetty Extension & Additional Raw 
Materials’ Storage Facilities at the Marine Terminal 



Alba’s Marine Jetty Extension Project

من أهم العوامل التي حتدد مدى جناح مشروع خط الصهر السادس 
املواد اخلام.  واردات  يف  الزيادة  مواكبة  على  الشركة  قدرة  للتوسعة 
ومن هنا جاء تنفيذ مشروع توسعة الرصيف البحري مبصنع التكليس 
واملرفأ البحري التابع للشركة يف سترة وذلك بهدف تلبية متطلباتها 
اإلضافية من األلومينا وغيرها من املواد اخلام التي حتتاجها الشركة 

بعد زيادة اإلنتاج جراء مشروع التوسعة.

ماذا شمل مشروع توسعة مرفأ البا البحري؟ 

توسعة الرصيف الشمالي للمرفأ بحوالي 75 متًرا )مبا يف ذلك   	
منصة اإلرساء والتي يبلغ طولها 24 متًرا( الستيعاب السفن   
األكبر حجًما مثل سفينة باناماكس لشحن األلومينا ذات سعة   
60,000 طن، األمر الذي سيتيح استيراد أكثر من 3 ماليني طن   

متري من األلومينا سنوًيا. 
جتهيز املرفأ البحري بأحدث أجهزة تفريغ املواد اخلام من    	

السفن باستخدام تقنية الشفط )VSU(، وذلك لتسريع عملية   
تفريغ املواد اخلام وحتقيق الكفاءة على العديد من األصعدة. 

إنشاء صومعة خرسانية جديدة بسعة 50,000 طن لتخزين    	
األلومينا، لتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية بوحدات تخزين األلومينا 

باملرفأ إلى 150,000 طن.
إضافة وحدة تخزين جديدة لفحم الكوك املكلسن بسعة    	

20,000 طن لتبلغ الطاقة االستيعابية اإلجمالية لوحدات تخزين   
هذا النوع من املواد اخلام باملرفأ 60,000 طن. 

إضافة محطة جديدة لتحميل الشاحنات باملواد اخلام باإلضافة   	
إلى تلك املوجودة يف املوقع. 

A crucial factor that would determine the success of 
Alba’s mega Line 6 Expansion Project was the ability of 
the smelter to handle the Increase in the import of raw 
materials. The Jetty Extension Project at Alba’s Calciner & 
Marine Plant in Sitra was undertaken to meet the additional 
requirements of alumina and other raw materials’ needed 
for the increased metal production due to the Expansion 
Project. 

The Port Upgrade Project – What did it include? 

• The North Jetty was extended by around 75 meters  
(including its Dolphin of 24 meters) to accommodate bigger 
ships such as 60,000 tonnes Panamax alumina vessels and 
be able to receive more than 3 million metric tonnes of 
alumina per annum. 

• The Jetty was equipped with a new state-of-the-art 
Dual-Purpose Vacuum Ship Unloader (VSU) for a faster 
discharge of raw materials and better efficiency on many 
fronts.

• A new 50,000-tonne alumina concrete storage silo was 
also built bringing the total built-in capacity for alumina 
storage facilities on-site to 150,000 tonnes.

• Addition of a new 20,000-tonne storage facility for 
Calcined Petroleum Coke (CPC) bringing the overall CPC 
storage capacity on-site to 60,000 tonnes. 

• A new Truck Loading Station was added on top of the 
existing one at the site. 

مشروع توسعة رصيف مرفأ البا البحري
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1.6
million safe-working 

hours w/out LTI

مليون ساعة عمل آمنة دون أي 
إصابات مضيعة للوقت

6
additional days in 

Alumina buffer 

أيام إضافية يف املخزون 
االحتياطي لأللومينا

4
additional days/month 
in jetty availability for 
routine maintenance 

work

أيام إضافية كل شهر إلجراء 
أعمال الصيانة الروتينية باملرفأ
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It was an absolute honour and privilege to lead the Port Project Team. Completing this Project 
with 1.6 million man-hours without an LTI is exceptional considering all the risks during its 
execution. In order to ensure zero impact on the Project schedule, we had to mitigate the 
risks of COVID-19 infection rates among the approximately 250 construction personnel. The 
successful hand-over of the Port Project to the Marine Operations was a reflection of a well-
managed project among all the stakeholders.

بروس ويلسون - مراقب أول بدائرة الهندسة والبنية التحتية
كانت قيادة فريق عمل مشروع توسعة املرفأ البحري شرفاً عظيما لي، ولعل حتقيق 1.6 مليون ساعة عمل دون 
إصابات مضيعة للوقت هو اإلجناز األكبر يف ظل جميع املخاطر املوجودة خالل مرحلة التنفيذ، فعلى سبيل 
املثال بذلنا العديد من اجلهود من أجل التحكم يف جميع العوامل التي قد تؤدي لإلصابة بفيروس كوفيد-19 بني 
مايقارب من 250 عامل بناء وذلك من أجل ضمان عدم تأثر اجلدول الزمني للمشروع. وأتى التسليم الناجح 

لفريق العمليات باملرفأ ليؤكد أن هذا املشروع تكلل بالنجاح بفضل تعاون جميع األطراف املعنية.   

From the Electrical & Utility side, the challenge was to identify all services away from 
construction side. Since the Plant was old, it was difficult to get clear drawings and inputs; 
however, we managed to finish it safely with zero incidents.
The Project was commissioned smoothly thanks to the seamless coordination with all internal 
and external parties. Due to the strong focus of the Management on Safety & Health, we 
have been safe and successful despite the COVID-19 Pandemic. 

علي جعفر كاظم - مهندس كهربائي أول بدائرة الهندسة والبنية التحتية
من الناحية الكهربائية واخلدماتية، كان التحدي الذي يواجهنا هو حتديد كافة اخلدمات بعيًدا عن موقع اإلنشاء. 
ونظًرا لقدم املصنع، كان من الصعب إيجاد رسومات هندسية واضحة للموقع، إال أننا متكنا من إكمال املشروع 
بأمان ودون وقوع أي حوادث. ولقد متكّنا من تشغيل املشروع بشكل سلس من خالل التنسيق املنظم مع جميع 
األطراف الداخلية واخلارجية املعنية بالشركة. وبفضل التركيز املستمر على مبادئ السالمة والصحة وتنفيذ 

توجيهات إدارة الشركة ومركز البا للرعاية الصحية، متكنا من إكمال املشروع دون وقوع إصابات بالفيروس.   

My core challenge during the execution of the project was to ensure daily vessel offloading 
targets and secure the deliveries to the main smelter as per the production plan. I had to 
ensure that all the requirements for the Project were set-up from an operational perspective 
to meet Alba’s requirements.
It was tough working during the COVID-19 situation, but the Project team was successful 
due to the strong leadership and guidance of Alba Management. This Project will always be 
special due to the experience we gained and the different people we met.

سيد عباس سيد باقر - مراقب عمليات املرفأ بدائرة التكليس واملرفأ البحري
كان التحدي األساسي بالنسبة لي هو ضمان حتقيق األهداف اليومية لتفريغ السفن وتسليم املواد اخلام ملصهر 
الشركة يف ظل تنفيذ املشروع ، إلى جانب التأكد من إعداد جميع متطلبات املشروع بحيث تتناسب مع متطلبات 
الشركة التشغيلية. كان العمل خالل جائحة كوفيد-19 شاقاً، لكن قيادة إدارة البا وتوجيهها املستمر ساعدت 
فريق العمل على النجاح. اخلبرة التي اكتسبناها واألشخاص الذين عملنا معهم جعلوا هذا املشروع مميزاً للغاية. 

   

We built the Project’s Safety, Health, Environment and Social (SHES) Management Plans to 
include the Project’s obligations and to guide the teams to implement adequate control during 
construction. However, the turnover rate of manpower was high due to the need of different 
expertise during construction phase. Consequently, we were required to invest huge efforts 
to educate new employees on time, prior to joining the worksite and to align them with the 
Project’s SHES.  The COVID-19 Pandemic was an added challenge to the Project, and we are 
happy and proud to have completed the Project without LTI.

علي حسن رضي - مراقب  بدائرة السالمة والصحة والبيئة 
عملنا على وضع خطط إدارة السالمة والصحة والبيئة واجلوانب االجتماعية للمشروع، مبا يف ذلك التزامات 
املشروع، وتوجيه فرق العمل لتطبيق مستوى التحكم املطلوب أثناء مرحلة اإلنشاء. إال أن معدل العاملني باملشروع 
كان مرتفًعا نظًرا الحتياجنا ملختلف اخلبرات أثناء عمليات اإلنشاء. ولذلك، كان علينا أن نبذل الكثير من اجلهد 
باملوقع، وتوجيههم نحو حتقيق متطلبات السالمة  للعمل  املوظفني اجلدد قبل فترة من انضمامهم  يف توعية 
والصحة والبيئة واجلوانب االجتماعية للمشروع. وأضافت جائحة كوفيد-19 حتديات أخرى للمشروع، لذلك 

نحن سعداء وفخورون بتحقيق هذا املشروع الضخم دون أي إصابات مضيعة للوقت.

This Project was full of challenges from the Safety point of view as we had to construct 
and operate at the same time. As a Company that prioritises Safety, we were committed to 
accomplishing this Project safely and meeting all its SHES obligations daily. 
The Project had different safety concerns like construction works close to deep water 
and working at height during constructing silos; however, the Alba team along with our 
construction contractors completed the Project in the scheduled time without LTI. I am proud 
to be part of this team. 

سعيد حسني  - منسق أول بدائرة السالمة والصحة والبيئة
كان املشروع مليًئا بالتحديات املتعلقة بالسالمة، حيث كنا نقوم باألعمال اإلنشائية بالتزامن مع عملياتنا اليومية. 
وبصفتنا شركة تضع األولوية للسالمة، فإننا ملتزمون بتحقيق هذا املشروع بشكل آمن وباستيفاء جميع متطلبات 
السالمة والصحة والبيئة واجلوانب االجتماعية للمشروع بشكل يومي. هناك بعض اجلوانب املتعلقة بالسالمة 
التي كان يجب أخذها بعني االعتبار يف املشروع، مثل قرب األعمال اإلنشائية من مياه البحر العميقة، وتركيب 
معدات شفط جديدة لتفريغ السفن، والعمل على ارتفاعات عالية خالل فترة إنشاء الصوامع، ولكننا كفريق عمل 
يف البا بالتعاون مع شركائنا املقاولني متكّنا من إجناز املشروع بحسب اجلدول الزمني ودون أي إصابات مضيعة 
للوقت، كما متكّنا من كسب ثقة املدققني الداخليني واخلارجيني للشركة. أنا فخور جًدا لكوني أحد أعضاء 

فريق العمل.

Ali J. K.
Senior Electrical Engineer

Engineering and Infrastructure 

Ali Hassan Radhi
Superintendent

SHE 

Team alignment was crucial to ensure that the existing Calciner and Marine operations and 
materials delivery were not interrupted. Obtaining the stakeholders approval for the Project 
was also challenging. 

سيد خالد عبداهلل علي -  مهندس ميكانيكي أول بدائرة الهندسة والبنية التحتية
توافق جميع فرق العمل كان أمًرا ضرورًيا لضمان سير العمليات ووصول املواد يف مصنع التكليس واملرفأ البحري 

دون أن تتأثر باملشروع. كما واجهنا حتديات باحلصول على موافقات جميع األطراف املعنية لتنفيذ املشروع. 
   

The Port Upgrade Project will always be special . The experience we all gained and the different 
people we met over the past three years  has made it an unforgettable experience for me. 

Managing the administrative part of the Project and being the only point of contact between 
the Project team and our contractors’ workforce was  challenging but with the right leadership 
and guidance we all received, we are very proud to see the end result of our hard work over 

those years. 

سمر ياسني زينل - منسق املشروع بدائرة الهندسة والبنية التحتية
ستبقى مشاركتي يف مشروع توسعة املرفأ قريبة إلى قلبي، فهذه التجربة املفيدة التي اكتسبناها جميًعا ولقاؤنا 
مبختلف األشخاص الذين عملنا معهم على مدى الثالث سنوات املاضية جعلت من هذه التجربة ذكرى خاصة 

ال ميكن نسيانها.
املشروع  على  العمل  فريق  بني  الوحيدة  االتصال  نقطة  وكوني  املشروع  من  اإلداري  اجلانب  تولي  أن  ال شك 
أننا، وبفضل ما ملسناه جميًعا من أسلوب قيادي وتوجيه  وشركائنا من املقاولني كان يشكل حتدًيا كبيًرا، إال 

متميزين، فخورون برؤية النتيجة النهائية للعمل اجلاد الذي قدمناه خالل هذه السنوات.
 

   

Bruce Wilson
Senior Superintendent

Engineering & Infrastructure

S. Abbas S. Baqer
Supt. Marine Operations

Calciner & Marine

Sayed Khaled Abdulla Ali
 Senior Mechanical Engineer 

Engineering and Infrastructure 

Samar Yaseen Zainal
Project Coordinator

Engineering & Infrastructure

Saeed Hussain 
Senior Coordinator

SHE 

Insights from the Project Team 
آراء وانطباعات أعضاء فريق العمل على املشروع
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Since the beginning of 2021, Paste Plants 3&4 were having difficulties in maintaining the 
8-day target for safety stock of anodes, which is required to mitigate risk of interruption 
in anode supply to potlines. 
With the support of COO Dr. Abdulla Habib and Director Carbon & Calciner Taleb Al 
Ansari, a focus group was formed in mid-June 2021. 
This group, comprising operation and maintenance teams, relied on the feedback of the 
shopfloor employees to share their concerns and ideas, as well as report any issues in their 
daily activities. 
With the support of Operational Excellence team, an action plan was formed based on 4 
key aspects -- improving visibility of Paste Plant KPI’s, addressing repetitive breakdowns, 
determining short- and long-term concerns and registering shift observations and 
feedback.
This systematic approach, through visuals, teamwork and shop floor engagement, 
led to outstanding results, including focused team efforts, daily KPI review, early 
problem detection and action through shift inspection and checks, as well as 
having clear plans for short- medium- and long-term concerns.  
As a result, Paste Plant 3 inventory of anode blocks increased from below 
3,000 level to close to 8,000 against the minimum target of 4,500 (8 
days) and being maintained at this level. 
Paste Plant 4 anode blocks inventory also 
increased from below 2,000 level to close to 7,000 
against minimum target of 4,800 (8 days) and being 
maintained as well. 
Inspired by the success story in Paste Plants 3&4, similar approach was implemented 
in Kilns 4&5 and Rodding 3 with the involvement of shop floor teams to improve 
performance in these areas.

 

قصص
النجاح يف البا:

مصنعي اللدائن 3 و4

Alba’s Success Stories:
Paste Plants 3&4  
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منذ بداية العام 2021، واجه فريق العمل يف مصنعي اللدائن 3 و4 صعوبة 
األنود  قوالب  من  املستهدف  اآلمن  املخزون  مستويات  على  احلفاظ  يف 
والذي يغطي 8 أيام، األمر الذي يعد ضرورًيا لتفادي خطر توقف إمداد 

خطوط الصهر بأقطاب األنود.
وبدعم من الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية د.عبداهلل حبيب واملدير 
اإلداري للكربون والتكليس طالب األنصاري، مت إنشاء فريق عمل مصغر 
يف منتصف يونيو املاضي. واعتمد هذا الفريق - املؤلف من أعضاء فريقي 
العمليات والصيانة - على املشغلني يف مواقع اإلنتاج لتقدمي مقترحاتهم 

وآرائهم واإلبالغ عن أي مشاكل يواجهونها بشكل يومي.
وبدعم من فريق التميز التشغيلي، مت وضع خطة عمل مبنية على أربعة 
مصنع  يف  الرئيسية  األداء  مؤشرات  وضوح  تعزيز  رئيسية، وهي  ركائز 
اللدائن، معاجلة األعطال املتكررة، حتديد املشاكل قصيرة وبعيدة املدى، 

وتسجيل مالحظات وآراء موظفي املناوبات. 
 

أدى اتباع هذا النهج النظامي الذي اعتمد على الوسائل املرئية والعمل 
نتائج مذهلة، ومن  اجلماعي وإشراك مشغلي مواقع اإلنتاج إلى حتقيق 
بشكل  الرئيسية  األداء  مؤشرات  ومراجعة  الفريق،  جهود  تعزيز  أهمها 
يومي، واكتشاف املشاكل يف وقت مبكر وحلها من خالل التفتيش والتدقيق 
خالل املناوبات، إلى جانب وضع خطط واضحة للمشاكل قصيرة ومتوسطة 

وبعيدة املدى.
 3 اللدائن  مصنع  يف  األنود  مخزون قوالب  ارتفع  اجلهود،  لهذه  ونتيجة 
من أقل من 3,000 إلى ما يقارب 8,000 مقابل احلد األدنى املستهدف 

للمخزون والذي يبلغ 4,500 )8 أيام(، واحلفاظ عليه عند هذا املستوى.
أما بالنسبة ملصنع اللدائن 4 فقد ارتفع مخزون قوالب األنود من أقل من 
للمخزون  املستهدف  األدنى  باحلد  7,000 مقارنة  يقارب  ما  إلى   2,000

والذي يبلغ 4,800 )8 أيام( واحلفاظ عليه كذلك.
ونظرًا للنجاح الباهر الذي حققته هذه املبادرة يف مصنعي اللدائن 3 و4، 
عمدت األقسام األخرى بدوائر الكربون مثل قسم األفران 4 و5 والقضبنة 
3 إلى تطبيق نفس النهج مبشاركة الفرق يف مواقع اإلنتاج من أجل حتسني 

اإلنتاجية فيها.

Increase in Anode Blocks inventory 
at Paste Plants 3 and 4 (each)+5,000 

الزيادة يف مخزون قوالب األنود يف كٍل من مصنعي اللدائن 3 و4
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After a long journey of hard work and 
commitment, Qambar Yousif from 
Power Maintenance has decided to 
retire in September 2021 and start a 
new chapter in his life after almost 4 
decades in Alba, where he worked with 
many generations and witnessed the 
Company’s growth until it  became  one 
of the largest smelters in the world.
Thirty-seven years have gone by so fast, 
he says, recollecting his first day as if 
it was yesterday, when he started his 
career journey as an 18-year-old young 
man – full of enthusiasm and energy. 
Albayan was keen to be a part of his 
journey. We met with Qambar who 
shared with us some of his memorable 
moments in the following interview.
 
Can you please introduce yourself.
Qambar Yousif Qambar Mahboob, born 
in Manama in 1966. I have been with 
Alba since August 1984 and worked in 
Power Maintenance Department. I hold 
a High National Diploma in Engineering 
from Bahrain Training Institute. I am 
happily married and have two daughters 
and one son. 
 
How did you join Alba?
It was fate. I was student in secondary 
school – industrial division, and was 
about to graduate. Alba  had announced 
an opportunity for young Bahrainis to 
join the ’Apprentice’ training programme. 
At that time, I was not considering 
a career in Alba and refused to join 
my colleagues who applied to the 
programme. Later, when I finally decided 
to join, the registration had closed due 
to reaching the required number of 
participants. However, some candidates  
withdrew and I found an opportunity to 
apply once again... After passing the test 
and interview, I was admitted into the 
programme, and this is how it all started.
 

Who were your colleagues then? And 
how was the general atmosphere when 
you joined?
The 3-year Apprentice programme was 
the most beautiful phase for me in Alba. 
The 1st year focused on general subjects 
including Math and English, in addition 
to practical training at the Training 
workshop.
In the second year, we started our 
specialized training, where I learned 
the principles of electrical engineering. 
The third year was divided between 
classroom activities at the Training 
Department and on-the-job training at 
respective departments the candidates 
would be joining later.
Back then, the  Training Department 
had a different location which featured 
a  large football court, where the 
Company’s events and competitions 
used to take place.
The Training Manager at that time was 
Mr. Mohammed Ali, and I still remember 
our Math teacher, Mr. Saleh as well 
as Mr. Isa Khalil, who later became the 
department’s manager. 
 
What were the departments that you 
worked in?
Power Maintenance is the only 
department that I worked in until my 
retirement.  However, I have moved 
between and worked at all the power 
stations in Alba. 
 
What is the nature of your work at the 
Power Maintenance?
Our work involves maintaining different 
types of machinery, including the 
rectifiers that are crucial to convert the 
current to be suitable for reduction lines. 
Also, we handle sub-stations that supply 
power to all the Company’s departments, 
as they require periodic maintenance 
depending on their machinery. We 

also follow a schedule for periodic 
maintenance of transformers.

 
What has changed at the Power 
departments between then and now?
Primarily technology, along with the 
growth in Company’s size and production 
output. We now feed 6 instead of 2 
reduction lines.  Our field requires 
constant change and improvement for 
the existing technology, which in return 
required us to be knowledgeable about 
these machines and the developments 
in other technologies. Moreover, the 
overall focus on safety and health . . . for 
example, reduction cells were open and 
later covered to enhance people’s safety, 
and many Fume Treatment Plants were 
installed over the years to protect our 
health and the environment. 
 
What were the best years for you at 
Alba?
I take pride in all my working years at 
Alba; each is beautiful and special in its 
own way. However, the Apprentice years 
and the years I spent working at Power 
Station 1 are the closest to my heart.
 
What does Alba mean to you?
Alba means a lot to me; it holds many 
memories of the good old days and many 
years of my life.
 

QAMBAR YOUSIF:
“I HAVE A 37-YEAR OLD 
STORY WITH ALBA ... ITS 
CHAPTERS WILL FOREVER 
BE IN MY HEART.” 

How do you feel as you are leaving Alba 
for the last time?
There are no words to describe how I 
feel. How can you describe 37 years of 
friendships and valuable relations? (He 
said it with tearful eyes)
 
How was your meeting with the CEO 
and the Director of Administration?
It was great to meet them and recall some 
unforgettable moments and experiences 
in the Company. They thanked me for my 
long service and wished me the best of 
luck in the next chapter of my life. I would 
like to take this opportunity to thank them 
once again for their tremendous support.
 
What is your advice for the new 
generation?
My advice: Safety first, Safety second 
and Safety always. Safety is not limited 
to us as employees, but it also affects 
our colleagues and the Company’s 
productivity. Our Safety culture should 
also extend outside of Alba and be 
shared with our families. I also urge the 
new generation to work hard and be 
dedicated.
 
What are your plans after retirement?
Post retirement will be a good 
opportunity to have more time with 
my family and friends and to be at the 
occasions that I missed previously due to 
work commitments.
 
What is your motto?
The Hadith of Prophet (PBUH)’s: “Allah 
elevates those who are humble”. Also: 
“When you are amicable and easy-going, 
you will earn people’s approval and 
support”.
 
Where do you find happiness?
I find it in people’s love, especially my 
family.
 
A wish fulfilled, and another that you 
wish would fulfill?
There are many fulfilled wishes, but 
the most important was supporting my 
family after my father’s demise (May his 
soul rest in peace), and being able to give 
them happiness as much as I could.
I wish to see my children successful and 
happy in their lives.
 
A bouquet of flowers, whom would you 
present it to?
To my dear mother. . . these flowers will 
not repay even a tiny amount of what she 
gave me.

Farewell Parties in Power Station 1 – 1980s
حفالت توديع الزمالء يف الثمانينات

يف محطة الطاقة رقم 1

  MOL representative honours Apprenticeship Programme Graduates – 1987
ممثل وزارة العمل يكرم خريجي برنامج التدريب املهني يف عام 1987
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بعــد مســيرة طويلــة مــن العطــاء والتفانــي ... قــرر 
الزميــل قمبــر يوســف املوظــف بدائــرة صيانــة 
الطاقــة التقاعــد يف ســبتمبر 2021 وبــدء مرحلــة 
جديــدة يف حياتــه، وذلــك بعــد حوالــي أربعــة عقود 
قضاهــا يف الشــركة وعاصــر خاللهــا العديــد مــن 
األجيــال كمــا وشــهد فيهــا مختلــف مراحــل تطــور 
الشــركة حتــى وصولهــا للريــادة والعامليــة كأحــد 

أكبــر املصاهــر علــى مســتوى العالــم.
ســبعة وثالثــون عاًمــا مــرت بســرعة البــرق، ويقــول 
قمبــر أن يومــه األول بالشــركة يبــدو وكأنــه كان 
باألمــس.. حــني بــدأ مشــواره فيهــا شــاًبا يافًعــا يف 
مقتبــل العمــر ال يتجــاوز الثمانيــة عشــرة ربيًعــا 
يخطــو خطواتــه األولــى يف عالــم احليــاة العمليــة 

بــكل حمــاس ونشــاط.
الرحلــة  هــذه  قلــب  كانــت يف  وكعادتهــا  البيــان 
القلــب  مــن  وحاورتــه  بطلهــا  قابلــت  الطويلــة، 
للقلــب، لتســتحضر معــه الذكريــات اجلميلــة مــن 

التالــي.  اللقــاء  خــالل 

هال عرفتنا عن نفسك؟
قمبــر يوســف قمبــر محبــوب، مــن مواليــد املنامــة 
1966، موظــف يف دائــرة صيانــة الطاقــة، حاصــل 
علــى شــهادة الدبلومــا الوطنيــة العليــا يف الهندســة 
مــن معهــد البحريــن للتدريــب، متــزوج ولــي مــن 
األبنــاء بنتــني وولــد، وأعمــل يف البــا منــذ شــهر 

أغســطس مــن العــام 1984.
 

أخبرنا عن قصة انضمامك للشركة؟
ــر فيهــا، فحينهــا كنــت  لقــد كان لألقــدار دور كبي
طالًبــا يف القســم الصناعــي علــى وشــك التخــرج، 
املجــال  فتــح  عــن  أعلنــت  قــد  الشــركة  وكانــت 
ــب  ــم ببرنامــج التدري ــي إلحلاقه للشــباب البحرين
»Apprentice«، وحينهــا لــم يكــن وارًدا لــي العمــل 
يف البــا حتــى أننــي رفضــت يف البدايــة االنضمــام 
ــن التحقــوا بهــذا البرنامــج، وحــني  لزمالئــي الذي
قــررت االنضمــام لهــم كان بــاب التســجيل قــد 
شــاءت  بعدهــا  ولكــن  العــدد.  الكتمــال  أغلــق 
األقــدار أن ينســحب عــدد مــن املتدربــني وقدمــت 
أوراقــي مــرة أخــرى، وبعــد اجتيــازي لالمتحــان 
قبولــي  مت  الشــخصية  واملقابلــة  التحريــري 
وانضممــت للمجموعــة ومــن هنــا كانــت البدايــة.

 
 مــن كان زمــالؤك يف تلــك الفتــرة وكيــف كانــت 

األجــواء؟
مرحلــة التدريــب كانــت مــن املراحــل اجلميلــة لــي 
يف البــا، حيــث امتــدت لثــالث ســنوات، وركــزت 
ــواد العامــة  ــى مجموعــة مــن امل ــى عل الســنة األول
ــى  ــة إل ــة، باإلضاف ــة اإلجنليزي ــات واللغ كالرياضي

ــب. ــرة التدري ــة يف ورشــة دائ ــات العملي التدريب
ويف الســنة الثانيــة شــرعنا يف املــواد التخصصيــة، 
حيــث تعلمــت مبــادئ الهندســة الكهربائيــة، ويف 
الســنة الثالثــة كان وقتنــا مقســًما بــني الدراســة 

النظريــة يف دائــرة التدريــب وبــني التطبيــق العملي 
يف الدوائــر التــي ســوف نعمــل بهــا.

موقــع  يف  يوجــد  التدريــب  دائــرة  مبنــى  وكان 
بوجــود  ويتميــز  احلالــي،  موقعــه  عــن  مختلــف 
فيــه  تقــام  كانــت  القــدم،  لكــرة  كبيــر  ملعــب 
الشــركة. تنظمهــا  التــي  والفعاليــات  املباريــات 

كان مديــر التدريــب يف تلــك الفترة األســتاذ محمد 
علــي، والزلــت أتذكــر مــدرس الرياضيــات األســتاذ 
صالــح. وكان األســتاذ عيســى خليــل أيًضــا ممــن 
درســونا، والــذي أصبــح فيمــا بعــد مديــًرا للدائــرة.

 
ما هي الدوائر التي عملت بها يف البا؟

دائــرة صيانــة الطاقــة هــي الدائــرة الوحيــدة التــي 
عملــت بهــا يف الشــركة منــذ انضمامــي وحتــى 
تقاعــدي، غيــر أنــي تنقلــت بــني محطــات الطاقــة 

كلهــا وعملــت فيهــا جميًعــا.
 

ما هي طبيعة عملكم يف دائرة صيانة الطاقة؟
كّنــا نعمــل علــى صيانــة األجهــزة املختلفــة، ومنهــا 
أجهــزة تعديــل التيــار »Rectifier« املســؤولة عــن 
خلطــوط  مالئًمــا  ليكــون  التيــار  نوعيــة  تغييــر 
الصهــر، وكذلــك احملطــات الفرعيــة التــي تــزود 
كانــت حتتــاج  والتــي  بالطاقــة،  الدوائــر  جميــع 
لصيانــة دوريــة تختلــف مدتهــا بحســب طبيعــة 
أجهــزة حتويــل  إلــى  باإلضافــة  فيهــا،  األجهــزة 
التيــار والتــي كنــا نتبــع جــدوالً معيًنــا لصيانتهــا 

دوري. بشــكل 
 

مــا الــذي تغيــر يف دوائــر الطاقــة بــني ذاك الزمــن 
والوقــت احلالــي؟

بالدرجــة األولــى تغيــرت التقنيــات املســتخدمة، 
كنــا  الشــركة وإنتاجيتهــا، حيــث  وكذلــك حجــم 
ســابًقا نغــذي خطــي صهــر، واآلن هنــاك ســتة 
خطــوط صهــر بالشــركة. كان العمــل يتطلــب أن 
تتغيــر التقنيــة املســتخدمة لألفضــل واألحــدث 
باســتمرار، وهــذا كان يتطلــب منــا كذلــك إملاًمــا 
بهــذه األجهــزة والتغييــرات التــي تطــرأ عليهــا. 
ومــن جانــب آخــر... االهتمــام بالصحــة والســالمة 
يف الشــركة بشــكل عــام، فبعــد أن كانــت خاليــا 
الصهــر مفتوحــة مت تغطيتهــا لتعزيــز الســالمة 
يف العمــل، ومت تركيــب أجهــزة شــفط ومعاجلــة 
األبخــرة - التــي لــم تكــن موجــودة ســابًقا - لتعزيز 

الصحــة وحمايــة البيئــة. 
 

ما هي أحلى مراحل عملك يف البا؟
اعتــز بــكل ســنوات العمــل التــي قضيتهــا يف البــا، 
فكلهــا جميلــة ومميــزة بشــكل خــاص، ولكــن تبقــى 
ســنوات التدريــب األولــى وعملــي مبحطــة الطاقــة 

1 األقــرب إلــى قلبــي. 
 

 ماذا تعني لك البا؟
البــا تعنــي لــي الكثيــر، فهــي الذكريــات وســنني 
حلظاتــه  بــكل  اجلميــل  املاضــي  هــي  العمــر، 

وتفاصيلــه.

قمبر للبيان: 
حكايتي مع البا استمرت 37 عاًما وفصولها لن 

مُتحى من ذاكرتي

 ما هو شعورك وأنت تغادر البا للمرة األخيرة؟
ليــس هنــاك كلمــات تصــف شــعوري وأحاسيســي، 
وليــس هنــاك قامــوس يحتــوي علــى كل الكلمــات 
التــي ميكــن مــن خاللهــا وصــف 37 عاًمــا مــن 
ــه أمــر صعــب  ــة، إن الصداقــات والعالقــات الطيب
يغالــب  وهــو  )قالهــا  وصفــه.  ميكننــي  ال  جــًدا 

دموعــه(  
 

كيــف كانــت أجــواء لقائــك مــع الرئيــس التنفيــذي 
واملديــر اإلداري للشــؤون اإلداريــة؟

كان لقــاءً وديًــا، اســتقبالني فيــه بحفــاوة بالغــة، 
وتبادلــت معهمــا األحاديــث واســترجعنا الذكريــات 
واللحظــات اجلميلــة يف الشــركة، وشــكراني علــى 
مــدة خدمتــي الطويلــة يف البــا ومتّنيــا لــي التوفيــق 
يف املرحلــة القادمــة مــن حياتــي. ومــن هــذا املنبــر 
ــر لهمــا مجــدًدا عــن جزيــل  ــم الفرصــة ألعب أغتن

شــكري وامتنانــي. 
 

ماهي نصيحتك للجيل اجلديد يف البا؟
أوالً  الســالمة  اجلديــد،  للجيــل  نصيحتــي 
والســالمة  دائًمــا،  والســالمة  ثانًيــا  والســالمة 
ــى  ــر عل ــل تؤث ليســت مرتبطــة فقــط باملوظــف، ب
زمالئــه يف العمــل وعلــى إنتاجيــة الشــركة، بــل 
ومتتــد أيًضــا خلــارج العمــل ومــع أفــراد أســرته 
يف البيــت. كمــا وأنصــح املوظفــني اجلــدد باجلــد 

العمــل. يف  واإلخــالص  واالجتهــاد 
 

ما هو مخططك ملا بعد التقاعد؟ 
ــة مــا بعــد التقاعــد هــي فرصــة  أعتقــد أن مرحل
ألكــون مــع األهــل واألصدقــاء بشــكل أكبــر، وأكــون 
متواجــًدا يف مختلــف املناســبات التــي كان مينعنــي 

ارتباطــي بالعمــل مــن حضورهــا. 

ماهي احلكمة التي ترددها دائًما؟
قــول الرســول عليــه الصــالة والســالم »مــن تواضع 
هلل رفعــه« وأيًضــا »كــن هّيًنــا لّيًنــا تكســب الناس«.

 
أين جتد سعادتك؟

يف محبــة النــاس ومحبــة كل مــن حولــي وخصوًصا 
عائلتي.

أمنية حتققت وأخرى تتمنى حتقيقها؟
هنــاك الكثيــر مــن األمانــي التــي حتققــت، ولكــن 
أولهــا أمنيتــي مبســاندة العائلــة بعــد وفــاة والــدي 
إلــى  الفرحــة  إدخــال  مــن  اهلل ومتّكنــي  رحمــه 
قلوبهــم قــدر املســتطاع. أمتنــى أن أرى أبنائــي 

ناجحــني وســعداء يف حياتهــم.

باقة ورد ملن تهديها؟
للوالــدة العزيــزة حفظهــا اهلل، وباقــة الــورد هــذه ال 

توفيهــا حتــى القليــل مــن حقها.
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 Qambar with Power Station 1 colleagues
 صورة جماعية مع الزمالء يف محطة الطاقة رقم 1

 Interdepartmental Football Activities
 جانب من سداسيات دوائر الشركة لكرة القدم

Maintaining Auxiliary Power supplies
جانب من تبديل بطاريات الطوارئ يف

قسم الطاقة
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JAWHAR:
“THE MOST 
BEAUTIFUL 
ACHIEVEMENT IS 
YET TO COME.”
Bodybuilding is one of the most popular youth sports. It has 
developed a lot recently to receive considerable attention. The 
increase in the number of gyms coupled with the spread of 
nutrition experts and healthy food stores have contributed to 
helping the bodybuilders follow the appropriate diets 
and training programmes, thus reaching levels 
that previously required more time and effort to 
achieve.

In this issue we meet with one of Alba’s bodybuilding stars, 
Jawhar Abdulla Salem, from Process Control Department, 
who has been with Alba since 2011. At first, Jawhar’s passion 
was football, and he played for Riffa Sports Club (West Riffa 
Sports Club back then) for many years. After moving away from 
football, he knew where his heart lay and started his career in 
bodybuilding.
“My actual start was in 2013. It was a big challenge that I wanted 
to overcome, driven by the support I received from my coach, 
family and friends. This was a big motive for me to do my best 
and work hard in order to succeed,” said Jawhar.
“I would like to say something to those who are afraid of 
failure: Be patient. Focus on your goal. Do your best. Have full 
confidence that you’ll inevitably earn success. Hard work pays 
off,” he added.
On the competitions in which he participated, Jawhar said: “My 
first competition was in 2017 when I came first in the National 
Day Championship. This win had a tremendous effect on me 
and became a greater inspiration to move forward and double 
my efforts in training to participate in bigger championships. 
And indeed, I participated in the West Asian Championship in 
2018 and won the third place. I felt then that coming first in this 
Championship was not impossible and that I could do it. This is 
what happened the following year, as I won the first place.”
“2020 was one of the most difficult years due to the COVID-19 
Pandemic, as it led to closure of gyms and health clubs as well 
as airports. Many tournaments were canceled or postponed, 
but the greatest difficulty was the non-certainty of the closure 
period and for how long this situation would continue. This had 
a psychological impact on us  and caused confusion in terms of 
training sessions and nutrition plans,” he added.
Jawhar continued: “On the other hand, this year has been full of 
beautiful moments and achievements for me, as I participated in 
the Ajman International Championship and won second place. 
This encouraged me to participate more in global championships, 
namely the Arnold Classic Championship for Bodybuilding in 
Spain, where I finished fourth. This was the best achievement 
throughout my career for it is one of the most competitive 
global championships that are held in Europe.”
On future goals, he said: “I hope to get the opportunity to 
participate in the World Championship alongside international 
sport professionals to benefit from their experience. I also aspire 
to obtain the Pro’ status from the International Federation of 
Bodybuilding and Fitness (IFBB), which will push me towards 
more development.”
He does not forget those who supported him. “My friends and 
those close to me were all always supportive, especially coach 
Khaled Shareef, my first trainer who had an insight on the level 
I was aspiring to achieve. I’d also like to mention the owners of 
‘Fit Muscle Shop’ and ‘Jackal Fitness Gym’, who both supported 
me during my participations,” he said.
Jawhar added: “I would like also to express my sincere thanks and 
appreciation to His Highness Shaikh Khalid bin Hamad Al Khalifa, 
First Deputy Chairman of the Supreme Council for Youth and 
Sports, President of the General Sports Authority, and President 
of Bahrain Olympic Committee for the unwavering support 
towards all Bahraini athletes, which is an encouragement for us 
to strive for the best. We hope to live up to HH’s expectations, 
and to continue to achieve honourable accomplishments that 
befit the status of the Bahrain Weightlifting & Bodybuilding 

Association (BWBA) and Bahraini sports in general.”
“I would also like to thank BWBA for choosing me to represent 
the second national team for bodybuilding and fitness,” he said.
In conclusion of the interview, he said: ‘There will be more 
chapters in my bodybuilding story. It is said that the most 
beautiful day has not yet come. I am hopeful that the most 
beautiful achievement is yet to come.”
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جوهر:
اإلجناز األجمل لم

يأِت بعد

التطور  مع  وخاصة  الشباب،  من  الكثير  تستهوي  رياضة  األجسام  كمال 
الكبير الذي حصل يف السنوات األخيرة من حيث االهتمام والتركيز على 
هذه الرياضة، وازدياد أعداد الصاالت الرياضية املجهزة بأحدث األجهزة، 
كما أن انتشار خبراء التغذية ومحالت جتهيز األغذية الصحية ساهم كذلك 
املناسبة،  الغذائية  البرامج  اتباع  على  الرياضة  يف مساعدة ممارسي هذه 
الوقت واجلهد  كانت حتتاج ملزيد من  والوصول ملستويات  التطور  وبالتالي 

لتحقيقها يف السابق.
وبطل  بالعمليات  التحكم  دائرة  واملوظف يف  الزميل  العدد  هذا  ضيفنا يف 
العام  منذ  الشركة  يف  يعمل  والذي  سالم  عبداهلل  جوهر  األجسام  كمال 
2011. لم تكن هذه الهواية تستهوي جوهر يف السابق، بل اجته يف بداياته 
فريق  كالعب يف  طويلة  لفترة  ومارسها  القدم،  كرة  لعبة  املاليني  ملعشوقة 
أسود احلنينية الرفاع الغربي )الرفاع حالًيا(، وبعد ابتعاده عن كرة القدم، 

بدأ مشواره يف لعبته املفضلة اجلديدة وهي كمال األجسام.
 بدأ جوهر حديثه معنا بالقول: »بدايتي الفعلية كانت يف العام 2013، وشعرت 
حينها بتحدٍّ كبير، ولكنني كنت قد عزمت على خوض غمار هذه التجربة، 
وساعدني يف ذلك التشجيع الذي لقيته من املدرب واألهل واألصدقاء الذين 
راهنوا على جناحي، فكان ذلك بالنسبة لي دافًعا نحو االستمرار وبذل اجلهد  

وصوالً إلى النجاح وحتقيق ما كنت أسعى إليه من أهداف.
 وأود أن أوجه كلمة جلميع من يخشى الفشل -- عليهم الوثوق متاًما بأن 

النجاح سيكون حليفهم من خالل الصبر واملثابرة، فلكل مجتهد نصيب«.
 وعن البطوالت التي شارك فيها الحًقا، يقول جوهر: »شاركت يف العديد من 
البطوالت وكانت أولى مشاركاتي يف بطولة العيد الوطني لعام 2017 ، والتي 
أحرزت فيها - وهلل احلمد - املركز األول. هذا الفوز كان له مفعول السحر 
التدريبات  يف  اجلهود  ومضاعفة  االستمرار  نحو  حافًزا  وشّكل  نفسي  يف 
للمشاركة يف بطوالت أكبر، وهذا ما حصل عندما شاركت يف بطولة غرب 
آسيا يف العام 2018 وأحرزت املركز الثالث فيها. حينها راودني شعور بأن 
أستطيع  وأنني  الصعب  باألمر  ليس  البطولة  هذه  يف  األول  باملركز  فوزي 
فعل ذلك، األمر الذي حتقق بالفعل يف عام 2019، حيث توشحت بالذهب 

وأحرزت املركز األول يف هذه البطولة اإلقليمية الهامة«.
 وتابع جوهر: »عام 2020 كان من أصعب املواسم التي مرت علينا يف ظل 
جائحة كورونا وإغالق األندية والصاالت الرياضية وكذلك املطارات، حيث 
جهلنا  هو  ذلك  من  واألصعب  وتأجيل،  تعليق  بني  ما  البطوالت  أصبحت 
بالفترة التي سيستمر فيها هذا الوضع، وهذا ما سبب لنا إرباًكا من الناحية 

النفسية ومن ناحية انتظام التدريبات واجلدول الغذائي«.
 ويكمل جوهر: »أما العام احلالي فهو عام مميز ومليء باللحظات اجلميلة 
واإلجنازات بالنسبة لي، حيث شاركت يف بطولة عجمان الدولية وبفضل اهلل 
أحرزت فيها املركز الثاني، وهذا ما شجعني لتكثيف مشاركاتي يف املزيد من 
البطوالت اخلارجية، لذا شاركت بعدها مباشرة يف بطولة آرنولد كالسيك 
لكمال األجسام والتي أقيمت يف إسبانيا وأحرزت املركز الرابع فيها، وهو 
أفضل إجناز لي طوال مسيرتي يف هذه اللعبة نظًرا ألهمية هذه البطولة التي 

تعد من أقوى البطوالت العاملية املقامة يف أوروبا«.
 وعن أهدافه املستقبلية يقول جوهر: »أمتنى أن تتاح الفرصة لي للمشاركة 
يف بطولة العالم إلى جانب عمالقة هذه الرياضة واالستفادة من خبرتهم، 
كما وأطمح يف احلصول على بطاقة االحتراف من االحتاد الدولي لكمال 

األجسام واللياقة البدينة ألصبح من محتريف هذه اللعبة، مما سيدفعني نحو 
املزيد من التطوير«. 

جميًعا  كانوا  مني  واملقربون  »أصدقائي  جوهر:  أشار  له،  الداعمني  وعن 
القدير  ذكر مدربي  لي من  ولكن البد  الدوام،  لي على  داعمني ومشجعني 
خالد شريف وهو أول شخص تدربت على يده وكانت لديه نظرة مستقبلية 
حول املستوى الذي كنت أطمح له، كما أخص بالذكر أيًضا صاحب محل 
»فت مسل« وصاحب صالة »جاكال فتنس« اللذين كانا خير داعمني لي يف 

مشاركاتي«.

 وأضاف قائاًل: »ال يسعني يف ختام هذه املقابلة التي أسعدتني كثيًرا إال أن 
النائب  أتقدم بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
األول لرئيس املجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
ومساندته  الكبير  املعنوي  دعمه  على  البحرينية  األوملبية  اللجنة  رئيس 
نحو  كرياضيني  لنا  تعد حافًزا  والتي  البحرينيني،  الرياضيني  لكل  الدائمة 
السعي لتحقيق اإلجنازات. وكلنا أمل بأن نكون عند حسن ظن سموه، وأن 
البحريني  االحتاد  مبكانة  تليق  والتي  املشرفة  اإلجنازات  حتقيق  نواصل 
لكمال األجسام والرياضة البحرينية. كما وأتقدم بالشكر واالمتنان لالحتاد 
للمنتخب  الثاني  الصف  ألمثل  اختارني  والذي  األجسام،  لكمال  البحريني 

الوطني لكمال األجسام واللياقة البدنية«. 
 واختتم جوهر حديثه بالقول: »للقصة بقية، وكما يقال: اليوم األجمل لم يأت 

بعد، وأنا كلي أمل بأن اإلجناز األجمل لم يأت بعد«.
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As part of its ongoing commitment to developing its national 
workforce, Alba – last November – launched Al Jisr Programme, 
a new training and development initiative, which aims to 
develop the supervisory skills of its employees.
Al Jisr targets Bahraini employees of non-supervisory levels, 
providing them with technical and soft skills over a period of 
4 to 6 years, to be eligible to apply for supervisory vacancies 
upon their successful completion of the programme.
To shed light on this ambitious Programme, we ask participants 
to share their impressions and thoughts on Al Jisr, and how they 
benefited from the Programme thus far. 

يف إطار التزامها املستمر باالستثمار يف القوى العاملة الوطنية، أطلقت البا 
والتطوير  للتدريب  مبادرة جديدة  برنامج اجلسر، وهو  املاضي  نوفمبر  يف 

تهدف إلى بناء املهارات اإلشرافية لدى املوظفني.
ويستهدف هذا البرنامج املوظفني البحرينيني من الدرجات غير اإلشرافية، 
حيث تسعى الشركة لتزويدهم باملهارات التقنية والشخصية على مدى 4 – 6 
سنوات، ليصبحوا مؤهلني للتقدم للوظائف اإلشرافية عند إمتامهم للبرنامج 

بنجاح.
ولتسليط الضوء أكثر على هذا البرنامج الطموح، نواصل إجراء املقابالت 
مع املشاركني ملعرفة انطباعاتهم وآرائهم ومدى استفادتهم طوال الفترة التي 

مضت من البرنامج.

برنامج اجلسر ... تدريب 
وتطوير لتعزيز البحرنة 

Al Jisr Programme – Training and Development
to Boost Bahrainisation  

This programme aims to develop 
National workforce 

Ali Hassan Nasser from Reduction Maintenance and Services 
said: “I am very pleased to be part of this ambitious programme 
that aims to develop national workforce through theoretical 
and practical trainings that cover different aspects of the job.”
He added: “I would like to express my sincere thanks to the 
CEO Ali Al Baqali and the Executive Management team for this 
valuable initiative that plays a key role in empowering Bahrainis 
to reach supervisory and leading positions in the Company.”

البرنامج يسعى لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية
علي حسن ناصر من دائرة صيانة وخدمات الصهر قال: »سعيد جًدا باملشاركة 
يف هذا البرنامج الطموح الذي يسعى لتطوير وتدريب الكوادر الوطنية من 

خالل الدراسة النظرية والتطبيقات العملية يف جميع مهام العمل.
وأضاف علي: »أتقدم بالشكر اجلزيل للرئيس التنفيذي علي البقالي واإلدارة 
من  البحرينيني  متكني  يف  تساهم  التي  املبادرة  هذه  طرح  على  التنفيذية 

الوصول للمناصب اإلشرافية والقيادية يف الشركة«.

Al Jisr invests in the Company’s 
Primary Asset 

Sayed Mohammed Sharaf from Carbon Maintenance 1&2 said 
that Al Jisr is one of Alba’s key training programmes that will 
achieve tremendous results in the coming years, as it invests in 
the employees – the Company’s primary asset. The participants 
will carry the responsibility of Alba’s growth and development, 
which will reflect on the Company’s success and the Kingdom’s 
economic prosperity.
“This programme is an opportunity to enhance our technical and 
supervisory skills. It is definitely challenging for the participants, 
as we all are striving to utilize this opportunity to successfully 
complete the requirements to achieve the Company’s vision,” 
he said.

اجلسر.. استثمار يف أهم أصول الشركة 
من جانبه أكد سيد محمد شرف من دائرة صيانة الكربون 1 و2 بأن برنامج 
والذي سوف يحقق عائًدا  البا  التدريبية يف  البرامج  أهم  يعد من  اجلسر 
أهم   - البشري  العنصر  لتركيزه على  القادمة،  السنوات  للشركة يف  كبيًرا 
مواصلة عجلة  عاتقه مسؤولية  على  تكون  والذي سوف   - الشركة  أصول 
التطوير والنمو يف البا مما سينعكس على جناح الشركة وازدهار اقتصاد 

اململكة بشكل عام.
وواصل حديثه بالقول: »من وجهة نظري فإن برنامج اجلسر ميثل فرصة 
كبيًرا  حتدًيا  يشكل  بالتأكيد  وهو  واإلشرافية،  التقنية  مهاراتنا  لتطوير 
وإكمال  الفرصة  هذه  الغتنام  البرنامج  يف  قبولهم  مت  الذين  للموظفني 

متطلباته العديدة بنجاح لتحقيق رؤية الشركة املستقبلية«.

Al Jisr embodies support, innovation, and skill 
development 

Fatima Abdul Majeed Asad from Marketing Operations stressed 
that Al Jisr embodies support, innovation, and skill development 
of the Bahraini youth in the best way to serve our Company and 
beloved Kingdom. 
“We are fortunate to be working under a management that 
believes in our potentials and supports us to be the leaders of 
the future, which cannot be found in many other companies.
Therefore, we are grateful to the CEO and Executive 
Management for their continuous support, and we promise to 
do our level best to meet their expectations,” she added. 

اجلسر يجسد الدعم واإلبداع وتنمية املهارات  
أن  حديثها  يف  أكدت  التسويق  عمليات  دائرة  أسد من  عبداملجيد  فاطمة 
اجلسر يعني الدعم واإلبداع وتنمية املهارات والطاقات البحرينية بالطريقة 

املثلى لكي نخدم شركتنا ومملكتنا الغالية.
وتدعمنا  بقدراتنا  تؤمن  إدارة  بوجود  محظوظون  »نحن  قائلة:  وأضافت 
وتدفعنا ملسك دفة القيادة يف املستقبل، األمر الذي ال نراه يف الكثير من 

الشركات األخرى.
الذي  الدعم  لكل  التنفيذية  واإلدارة  التنفيذي  للرئيس  ممتنون  نحن  ولذا 
يقدمونه لنا، فلهم كل الشكر والتقدير ونعدهم بأن نبذل ما يف وسعنا لنكون 

عند حسن ظنهم«.

Ali Hassan Nasser
 علي حسن ناصر

Sayed Mohammed Sharaf
سيد محمد شرف 

Fatima Abdul Majeed Asad 
فاطمة عبداملجيد أسد
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A turning point for me and
my colleagues  

Salman Mohammed Isa from Reduction Maintenance and 
Services said: “Al Jisr is a turning point in national workforce 
development to allow us to take-up management positions in 
the future. It is truly an excellent opportunity for all participants, 
as it opens new horizons to unleash our potentials and enhance 
our skills.”
Salman also thanked Alba’s management for their trust in young 
Bahrainis and providing them with the opportunity to prove 
their caliber. 

نقلة نوعية لي وجلميع زمالئي  
أما سلمان محمد عيسى من دائرة صيانة وخدمات الصهر فقال بأن برنامج 
مختلف  لتولي  الوطنية  العمالة  تطوير  مجال  يف  نوعية  نقلة  يعد  اجلسر 
جلميع  فرصة مميزة  أيضًا  ويعد  مستقبالً،  والقيادية  اإلدارية  املناصب 
ومهاراتهم  قدراتهم  لتطوير  جديدة  آفاًقا  يفتح  حيث  البرنامج،  منتسبي 

الكامنة.
وقدم سلمان يف نهاية حديثه الشكر إلدارة الشركة على ثقتها يف الشباب 

البحريني واالعتماد عليهم وإعطائهم الفرصة إلثبات كفاءتهم.

Embracing Bahrainis capabilities to utilize them in the 
best way possible  

Sayed Mohammed Salman from Operations Support Services 
stressed that Al Jisr aims to embrace and develop the young 
Bahrainis’ capabilities to utilize them in the best way possible to 
serve the Kingdom. He added: “It felt great to be recognised and 
appreciated, and to receive such support and the opportunity to 
improve. I would like to thank Al Jisr organisers, and hope that 
such programmes continue to develop the national workforce.”
He added: “I realized that Al Jisr is a leap for me, as it enhanced 
my ability to provide alternative solutions and take the right 
decisions inside and outside work.” 

احتضان القدرات البحرينية وتوظيفها على أفضل وجه 
برنامج  بأن  أكد  العمليات  دعم  خدمات  دائرة  من  محمد سلمان  سيد 
اجلسر يهدف الى احتضان وتطوير القدرات البحرينية الناشئة وتوظيفها 
على أفضل وجه خلدمة وطننا الغالي، وأضاف: »كان من الرائع اإلحساس 
بالتقدير واالهتمام واحلصول على الدعم والفرصة للتطور، وال يفوتني أيًضا 
أن أتقدم بجزيل الشكر للقائمني على هذا البرنامج، متمنًيا استمرار طرح 

البرامج املماثلة للنهوض بالكفاءات الوطنية.
فقد  لي،  بالنسبة  قفزة  برنامج اجلسر ميثل  أن  فعلًيا  أدركت  »لقد  وتابع: 
عزز من قدرتي على طرح البدائل وصنع القرارات الصحيحة داخل وخارج 

محيط العمل«.

Proud to be selected, and I hope to be 
worthy of this trust  

Mohammed Hameed Abdul Hussain from Calciner and Marine 
pointed that Al Jisr Programme is the link between the employees 
and top management, through which Alba can discover the 
hidden skills and potentials needed to be developed for the 
future of the Company.
“I am proud to be among the selected employees for this 
Programme. This drives me to work hard in order to be be 
worthy of their trust and make a difference in a way that would 
serve the best interest of the Company,” he said.  

فخور جًدا باختياري وأمتنى أن أكون جديًرا بهذه الثقة   
أما محمد حميد عبداحلسني من دائرة التكليس واملرفأ البحري فأشار إلى 
أن برنامج اجلسر هو حلقة الوصل بني املوظفني واإلدارة العليا، والتي من 
خاللها استطاعت الشركة اكتشاف املهارات والقدرات الكامنة التي حتتاج 

إلى التنمية والتطوير من أجل مستقبل الشركة.
وأضاف محمد: »فخور جًدا بكوني ضمن النخبة الذين وقع عليهم االختيار 
لالنضمام لهذا البرنامج، األمر الذي يدفعني ملضاعفة جهدي واملثابرة ألكون 

جديراً بثقة اإلدارة، وأن أكون مستعداً خلدمة الشركة على أمت وجه«. 

A successful programme
by all accounts   

Sayed Hussain Mustafa Hussain from Reduction Line 6 
considered Al Jisr a successful and unique programme offered by 
Alba to its non-supervisory employees. As the HR and Training 
Department closely monitors the progression of candidates in a 
highly professional and advanced manner with the participation 
of all stakeholders to include mentors, management team, up 
to the Company’s Executives to ensure all identified objectives 
are met.  
 

برنامج ناجح بكل املقاييس  
واعتبر املوظف سيد حسني مصطفى حسني من دائرة خط الصهر السادس 
تقدمها  التي  نوعها  من  والفريدة  الناجحة  البرامج  من  برنامج اجلسر  أن 
املوارد  دائرة  تقوم  حيث  اإلشرافية،  غير  الدرجات  من  للموظفني  الشركة 
حرفية  بطريقة  البرنامج  يف  املشاركني  تقدم  مبتابعة  والتدريب  البشرية 
ومتقدمة ومبشاركة جميع األطراف املعنية من مرشدين ومديرين وصوالً إلى 

اإلدارة التنفيذية، وذلك من أجل ضمان حتقيق األهداف املوضوعة.

 Mohammed Hameed Abdul Hussain
محمد حميد عبداحلسني 

 Sayed Mohammed Majid Salman
سيد محمد سلمان 

 Salman Mohammed Isa
سلمان محمد عيسى 

 Sayed Hussain Mustafa Hussain
سيد حسني مصطفى حسني 
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Alba enhanced its compliance with the Business Continuity 
Management System (BCMS) with 18 employees recently 
certified as lead auditors for ISO 22301:2012 BCMS. 

The auditors have successfully completed a 5-day Lead Auditor Training 
Course designed to equip them with knowledge, skills, and techniques 
to conduct audits of BCMS requirements in their respective areas 
and ensure cohesive company-wide compliance with the highest 
international standards in BCMS.
A virtual awarding ceremony was held on 13 July 2021 to mark this 
achievement where certified employees were congratulated by 
the CEO Ali Al Baqali, CSO Waleed Tamimi and other Company’s 
top officials.

First Batch of Certified Lead 
Auditors for ISO 22301:2012 
BCMS 

اعتماد أول دفعة من مدققي
نظام إدارة استمرارية األعمال

آيزو 22301:2012

عززت البا من امتثالها لنظام إدارة استمرارية األعمال 
آيزو 22301:2012 مع اعتماد 18 موظًفا كمدققني رئيسيني 

ملتطلبات هذا النظام.   
وأمت املوظفون برنامًجا تدريبًيا خاصاً – مدته خمسة أيام – حصلوا من 
التي متّكنهم من إجراء عمليات  الالزمة  واملهارات  املعرفة  خالله على 
التدقيق يف مواقع عملهم، مبا يضمن تطبيق جميع أقسام ودوائر الشركة 

ألعلى املعايير الدولية يف نظام إدارة استمرارية األعمال.
ومبناسبة هذا اإلجناز، عقدت الشركة حفاًل على املنصة االفتراضية  
البقالي  علي  التنفيذي  الرئيس  – بحضور   2021 يوليو   13 بتاريخ 
والرئيس التنفيذي لإلمدادات وليد التميمي وعدد من كبار املسؤولني 

بالشركة – لتهنئة املوظفني الذين حصلوا على هذا االعتماد. 
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نظمت الشركة احتفالية خاصة ملوظفاتها بتاريخ 
25 أغسطس 2021، وذلك مبناسبة الذكرى 

العشرين لتأسيس املجلس األعلى للمرأة.
علي  التنفيذي  الرئيس  رعاية  حتت  االحتفال  أقيم 
البقالي، والذي  أشاد بالدور الكبير الذي يضطلع به 
املجلس األعلى للمرأة – بقيادة صاحبة السمو امللكي 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل  األميرة سبيكة بنت 
البالد املفدى، رئيسة املجلس األعلى للمرأة حفظها 

اهلل – يف متكني املرأة البحرينية وإدماجها يف 
مختلف مسارات التنمية الوطنية يف اململكة. 

البقالي كذلك عن شكره وتقديره  وأعرب 
البارزة  إسهاماتهن  نظير  البا  ملوظفات 
على  الشركة  يف  التطور  عجلة  دفع  يف 
للمكانة  البا  مر السنوات حتى وصلت 
املرموقة التي تتمتع بها اليوم، مشدًدا 

على أن التنوع وإدماج العناصر النسائية 
واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص هي من العوامل 

األساسية لنمو شركة البا يف املستقبل.

االحتفال بالذكرى 
العشرين لتأسيس 

املجلس األعلى 
للمرأة

Celebrating Supreme Council 
for Women’s 20th Anniversary 

The Company held a special ceremony for its female 
employees on 25 August 2021 to mark the 20th anniversary 
of the Supreme Council for Women (SCW).

The ceremony was held under the patronage of CEO Ali Al Baqali who highlighted the leading 
role of the SCW – led by Her Royal Highness Princess Sabeeka bint Ibrahim Al-Khalifa, Wife 
of HM the King and President of the Supreme Council for Women – in empowering Bahraini 
women and integrating their role in the Kingdom’s development process. He also thanked 
Alba Ladies for their remarkable contributions in advancing the Company over the years 
to where it is today and emphasised that diversity, gender inclusion and providing equal 
opportunities are key factors to Alba’s future growth.
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كّرم الرئيس التنفيذي علي البقالي موظفي الشركة الذين تطوعوا  يف برامج إجناز البحرين 
 16 بتاريخ  املناسبة  بهذه  الشركة  أقامته  تكرمي  حفل  يف   21-2020 الدراسي  خالل العام 

سبتمبر 2021 يف قاعة الواحة يف البا.
جاء هذا التكرمي يف أعقاب حصول الشركة على جائزة اخلدمة التطوعية من إجناز البحرين، 
41 موظًفا وموظفة من  إلى  املناسبة  حيث مت منح شهادات تقديرية وهدايا تذكارية بهذه 

مختلف الدرجات اإلشرافية وغير اإلشرافية.
وخالل احلفل، شكر الرئيس التنفيذي املتطوعني إلسهاماتهم يف دعم استمرارية برامج إجناز 
البحرين بالرغم من الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19، وأضاف قائاًل: »نفخر بأن 

يكون لعدد كبير من موظفينا دور بارز يف متكني الشباب يف مملكة البحرين«.

الرئيس التنفيذي 
يكرم املوظفني 

املتطوعني يف برامج 
إجناز البحرين

CEO Awards Volunteer 
Employees in INJAZ Bahrain 
Programmes

CEO Ali Al Baqali recognised Alba employees who volunteered for INJAZ Bahrain’s various programmes in 
2020-21 in an awarding ceremony that was held on 16 September at Alba’s Oasis Hall. 

 41 employees, comprising management and non-management staff, were awarded with certificates and 
a token of appreciation from the Company. The awarding ceremony was held following Alba’s 

recognition with the Volunteer Service Award from INJAZ Bahrain. The CEO personally 
thanked the volunteers for contributing to the continuity of such programmes despite the 
COVID-19 Pandemic. He said, “It is a matter of  pride to see a large number of our employees 
playing a key role in empowering the youth  in Bahrain.” 
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It is a matter of pride to see a large number 
of Alba employees playing a key role in 

empowering the youth in Bahrain
نفخر بأن يكون لعدد كبير من موظفينا دور بارز يف 

متكني الشباب يف مملكة البحرين
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نظمت دائرة املوارد البشرية والتدريب املرحلة األولى من مراجعات األداء 
للموظفني املشاركني يف برنامج اجلسر، خالل شهري يوليو وأغسطس، وذلك 

للتأكد من تقدمهم وفق خطة التطوير املوضوعة لتحقيق أهداف البرنامج.
مت  التي  وتلك  احلضورية  االجتماعات  بني  املراجعات  جلسات  وتنوعت 
البقالي  التنفيذي علي  الرئيس  االفتراضية، وشارك  املنصة  تنظيمها على 
مشاركة  جانب  إلى  للمشاركني،  تشجيعية  كلمات  قدم  منها حيث  يف عدد 
ومدراء  اإلداريني  واملدراء  التنفيذية،  الهيئة  أعضاء  من  املعنيني  املسؤولني 

الدوائر، ومرشدي البرنامج.
ومن املقرر أن تنطلق املرحلة الثانية من مراجعات األداء يف نوفمبر املقبل، 
4 أشهر إلى حني استكمال املرشحني  حيث تعقد هذه املراجعات مرة كل 

خلطة التدريب والتطوير املخصصة لهم بنجاح خالل 4 – 6 سنوات.

Conclusion of First-Round 
Reviews for ‘Al Jisr’ 
Programme Candidates 

The first-round reviews for ‘Al Jisr’ Programme candidates, 
conducted by the HR and Training Department,  took place 
during July and August to ensure that all candidates are 
progressing as per their planned development to meet the 
Programme’s desired objectives.
A hybrid of  virtual and in-person, the review sessions were 
joined briefly by the CEO Ali Al Baqali who gave words of 
encouragement to all candidates. These sessions also witnessed 
the participation of concerned Executives, Directors, Managers, 
and mentors. 
The 2nd round of formal reviews will be conducted in 
November. Such reviews will be held every 4 months until the 
candidates successfully complete their identified development 
plan within 4 to 6 years.
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اختتام املرحلة األولى ملراجعات املوظفني املشاركني يف برنامج اجلسر
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The Shipping and Logistics team consists of 18 employees in 
addition to several contractors’ personnel working around the 
clock and across all Company’s shifts. 
Alansari says the section’s tasks start in the Casthouse, where 
the finished aluminium products’ specifications are verified 
against the details provided by Sales and Planning teams 
before being transported to Alba’s Shipping Yard. After this, 
heavy trucks transport the products to local customers and 
GCC clients – via King Fahd Causeway – and  to Khalifa Bin 
Salman Port (KBSP) to be shipped to international customers  
after a final verification against product specifications reports 
and shipping information. “Team alignment and constant 
communication are crucial to our operations and to ensure 
proper handling of Alba’s products” adds Alansari.
The daily rate of shipment is about 4,000 metric tons of 
aluminium products per day, which is equivalent to 150 
truckloads. According to Alansari, the daily rate of freight 
depends on contracts signed with Alba’s customers, delivery 
dates and quantities agreed upon separately with each 
customer. On dealing with the significant increase in production 
after the commissioning of Reduction Line 6, the Shipping 
and Logistics team members said that such increase posed a 
great challenge. “Big challenges spur great achievements,” they 
commented. 
“Reduction Line 6 has added more than 500,000 metric tons 
to our freight. This is a significant increase that cannot be 
underestimated. However, thanks to the efforts and dedication 
of all team members, we have been able to make the necessary 
arrangements to accommodate this increase in coordination 
with the various concerned departments, whom I would like to 
thank for their continuous cooperation,” Alansari explained.
The team prides itself that Alba was the first smelter in the 

In this issue, we shed light on the Shipping and Logistics 
section at Marketing Operations Department, which 
represents the check-out spot for our products before 
being shipped to customers around the world. We had an 
interesting meeting with the section’s Head Fawaz Alansari 
and his team.

الشحن واخلدمات 
اللوجستية

اإلجنازات تولد من قلب التحديات 

GCC to resort to breakbulk, to avoid any disruption that may be 
caused by the shortage of containers. Speaking on this, Alansari 
said: “This new approach sustained our operations during the 
containers shortage issue earlier this year. We managed to 
secure 13 Break Bulk vessels for around 200,000 metric tonnes 
For Europe and US. A number of smelters in the GCC are 
seeking the team’s experience in this field to start implementing 
this method”. 
The most remarkable achievement, according to Alansari, is the 
team’s injury-free record, despite the heavy traffic movement at 
all times, especially during the night shift, and with the presence 
of a large number of contractors’ workers on site as well as the 
increasing number of heavy trucks transporting products.
The team members say they enjoy a brotherly relationship that 
extends beyond work. “We work as one family within the big 
Alba family. We have our moments of tension and pressure but 
the goal that unites us all is seeking the best for our Company.”
In conclusion, Alansari and his team thanked the Board of 
Directors and the Executive Management for their unlimited 
support, wishing the Company further progress and success.

واخلدمات  الشحن  قسم  على  ضيوًفا  نحل  العدد  هذا  يف 
التسويق، احملطة األخيرة ملنتجات  اللوجستية بدائرة عمليات 
الشركة قبل شحنها إلى العمالء يف مختلف أرجاء العالم، حيث 

كان لنا لقاء شيق مع رئيس القسم فواز األنصاري وفريقه.

إلى  باإلضافة  موظًفا   18 من  اللوجستية  واخلدمات  الشحن  فريق  يتكون 
مجموعة من عمال املقاولني الذين يعملون على مدار الساعة يف جميع نوبات 

العمل بالشركة. 
يقول األنصاري بأن مهام فريقه تبدأ من املسبك حيث يتم التأكد من مطابقة 
مواصفات منتجات األملنيوم اجلاهزة مع املعلومات الواردة من فريقي املبيعات 
والتخطيط وذلك قبل نقلها وتفريغها يف ساحة التخزين بالشركة. بعد ذلك 
يتم نقل املنتجات بواسطة الشاحنات الثقيلة إلى العمالء احملليني والعمالء 
يف دول مجلس التعاون اخلليجي )عبر جسر امللك فهد( وإلى ميناء خليفة 
بن سلمان ليتم شحنها إلى العمالء الدوليني بعد التحقق النهائي من تقارير 

مواصفات املنتجات ومعلومات الشحن. 
ويضيف األنصاري: »التنسيق املستمر والتواصل عامالن جوهريان لعملياتنا 

التشغيلية، ولضمان املناولة الصحيحة ملنتجات الشركة«.
منتجات  من  متري  طن  آالف   4,000 نحو  للشحن  اليومي  املعدل  ويبلغ 
بأن  األنصاري  ويذكر  يومًيا.  رحلة بالشاحنة   150 يعادل  ما  أي  األملنيوم، 
معدل شحن املنتجات اليومي يعتمد على العقود املبرمة مع العمالء، وتواريخ 

التسليم والكميات املتفق عليها مع كل عميل على حدة.
وعن التعامل مع الزيادة الكبيرة يف اإلنتاج الناجمة عن تشغيل خط الصهر 
السادس، يقول أعضاء الفريق بأن هذه الزيادة شكلت حتدًيا كبيًرا للقسم إال 

أنهم يرون يف هذه التحديات حافًزا لتحقيق اإلجنازات. 
ويوضح األنصاري: »أضاف خط الصهر السادس أكثر من 500 ألف طن 
ميكن  ال  كبيرة  زيادة  وهذه  لدينا.  الشحن  قائمة  إلى  املنتجات  من  متري 
االستهانة بها. إال أننا متكننا وهلل احلمد بفضل جهود جميع أعضاء الفريق 
مع  بالتنسيق  الزيادة  هذه  لتغطية  الالزمة  الترتيبات  وضع  من  وتفانيهم 
الدوائر واألقسام املعنية. وال يفوتني يف هذا الصدد أن أشكرهم  مختلف 

على تعاونهم الدائم واملستمر«.
ويفخر الفريق بكون شركة البا أول مصهر يف منطقة مجلس التعاون اخلليجي 
عمد لتطبيق نظام احلمولة غير املجزأة يف عملية الشحن وذلك لتفادي أي 
إرباك أو توقف قد ينتج عن قصور عدد احلاويات. وباحلديث عن ذلك، قال 
األنصاري: »متكنّا من تأمني 13 سفينة بحمولة غير مجزأة لشحن حوالي 
200,000 طن متري من األملنيوم لعمالئنا يف أوروبا والواليات املتحدة، وذلك 
من  عدد  اليوم  وتسعى  العام.  هذا  مطلع  احلاويات يف  أزمة قصور  خالل 
املصاهر يف املنطقة لالستفادة من خبرة الفريق يف هذا الصدد حتى يتسنى 

لهم تطبيق نفس النظام يف شحن منتجاتهم«.
ويعتبر األنصاري أن أبرز إجنازات القسم هو حتقيق سجل خاٍل من اإلصابات 

رغم حركة املرور الكثيفة يف جميع األوقات، وخاصة يف الفترة الليلية مع وجود 
عدد كبير من عمال املقاولني يف املوقع وزيادة عدد الشاحنات الثقيلة التي 
تتناوب على نقل املنتجات. وعن العالقة التي تربطهم ببعضهم البعض، يقول 
أعضاء الفريق بأنها عالقة أخوية متتد خلارج العمل. »نعمل كعائلة واحدة 
ضمن عائلة البا الكبيرة. العمل ال يخلو من الشد واجلذب والضغوطات، إال 

أننا يجمعنا هدف واحد، وهو مصلحة الشركة«.
يف اخلتام توجه األنصاري وفريقه بالشكر اجلزيل ملجلس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية على دعمهم الالمحدود، متمنيًا للشركة املزيد من التقدم والنجاح.

Behind the Scenes
 خلف الكواليس

Shipping and Logistics
Turning Challenges into Opportunities

On time delivery and customer 
satisfaction

ضمان التسليم يف الوقت احملدد وحتقيق
رضا العمالء
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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.
Our 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 #4 العدد الرابع

1970s: السبعينيات

Dawn of a New Era  |  فجر حقبة جديدة

1975
1976

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

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

وجناح. إنه خمسة عقود من التميز.
نواصل من خالل هذا القسم استعراض مسيرة البا املليئة بالتشويق، مسلطني 

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

1975

1976

Bahrain’s First Joint 
Consultative Committee
In 1975, Alba became the 
first company in Bahrain to 
form a Joint Consultative 
Committee to encourage 

greater interaction between 
workers and management.

أول جلنة استشارية مشتركة
 يف البحرين

يف عام 1975 أصبحت البا أول 
شركة يف البحرين تَُشِكل جلنة 

استشارية مشتركة لتعزيز التواصل 
والتفاعل بني العمال واإلدارة.

Launch of Apprenticeship 
Scheme

In 1976, Alba launched its 
Apprenticeship Scheme and 
inaugurated a new Training 

Centre.

إطالق برنامج التدريب املهني
يف سنة 1976، دشنت البا برنامجها 

 ،»Apprentice« للتدريب املهني
وافتتحت مركًزا جديًدا للتدريب.
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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.

“Albayan” was first published on March 12, 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
مــــن 

أرشيــف البيـــان

August 1991  أغسطس 1991 
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Move one matchstick to correct the 

equation

قم بتحريك عود ثقاب واحد جلعل املعادلة صحيحة

Move two matchstick to make the biggest number 

possible 

قم بتحريك عودي ثقاب )2( للحصول على أكبر رقم ممكن

Move one matchstick to correct the 

equation

قم بتحريك عود ثقاب واحد جلعل املعادلة صحيحة

What’s the next number in the series?

ماهو الرقم التالي يف هذه السلسلة؟

Scan the QR code to watch the film
 امسح رمز االستجابة السريع ملشاهدة الفيلم

69

BRAINBRAIN
EXERCISESEXERCISES
We use our brain in everything we do, and like any other part of the body, it needs to be trained and be cared 
for too. These exercises offer good brain-boosting benefits, and we encourage you to take a break from your 
daily routine and try to solve them. 

نحن نستخدم عقولنا يف كل ما نقوم به _ ومثل أي جزء آخر من اجلسم _ يجب أن نعتني بعقولنا ونحرص على تدريبها. توفر التمارين 
التالية فوائد جيدة لتقوية العقل، لذا، نشجعك بأخذ استراحة قصيرة من الروتني اليومي ومحاولة حلها.
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Flip the page for the solutionsإقلب الصفحة للحصول على احلل 

10:45/ 65:00

5,5 M 0 Share Save

SUBSCRIBE

Made in Bahrain - 

Alba4World
1.56K subscribers

3,789 views   3 Aug 2021

albasmelter.com
@Alba4World

 يسرنا مشاركتكم بالفيلم الذي أنتجته وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع وزارة شؤون اإلعالم لتسليط الضوء على 
عمليات شركة البا ومنتجاتها املختلفة وذلك يف إطار مبادرة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة »صنع يف البحرين« التي تهدف لتطوير 

الصادرات احمللية وترويج املنتجات الوطنية لتعزيز مكانتها وحضورها يف األسواق احمللية، واإلقليمية، والدولية.

Alba is pleased to share a film produced by the Ministry of Industry, Commerce and Tourism (MoICT), in 
cooperation with the Ministry of Information Affairs (MoIA), to shed light on Alba’s operations and product 
portfolio. The film is produced in line with “Made in Bahrain”  initiative by MoICT, which aims at developing 

exports and ensuring that national products are promoted in local, regional and international markets.



Shaping Our Future


