QUALITY POLICY STATEMENT
بيــــــــــان سيــــــــاسة الجــــــــودة

Date: 11 Jan 2021
Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) considers the requirements of all interested parties
and stakeholders in its business processes.
The corporate policy of Alba is to operate the smelter in a safe and clean environment,
and in a cost-effective manner. The quality policy for the Casthouse Quality Management
System (QMS) is:
•

Strengthen the supply chain by developing a reliable and broad vendor base

•

Ensure on time delivery of our products to the customers with quality levels that meet
their requirements and expectations

•

Provide customers with technical support

•

Continually improve the Quality Management System to meet the changing demands of
the market and enhance customer satisfaction

•

Align the Casthouse QMS with the other management systems at Alba

Our strategic direction, corporate goals, values and the mission and vision statements
form the basis for the quality policy.
Alba Management will review the policy statement periodically for its suitability and
relevance to our core business.
We are committed to the principles of Quality Management System and to the practices
documented in the QMS procedures. These principles and practices are the cornerstone for
Aluminium Bahrain B.S.C. to be regarded by our customers as the number one aluminium

supplier for the generations to come.
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 (البا) متطلبات جميع الأطراف املعنية و�أ�صحاب امل�صلحة يف.ب.م.تراعي �شركة �أملنيوم البحرين �ش
.عملياتها التجارية
 وتتمثل �سيا�سة اجلودة.وتقوم �سيا�سة ال�شركة على ت�شغيل امل�صهر يف بيئة �آمنة ونظيفة وبتكلفة فعالة
:لنظام �إدارة امل�سبك يف الآتي
•تعزيز �سل�سلة التوريد من خالل تطوير قاعدة مو ّردين موثوقة ووا�سعة
•�ضمان ت�سليم منتجاتنا للعمالء يف الوقت املحدد مب�ستويات جودة تلبي متطلباتهم وتوقعاتهم
•تزويد العمالء بالدعم الفني
•حت�سني نظام �إدارة اجلودة با�ستمرار لتلبية املتطلبات املتغرية لل�سوق وتعزيز ر�ضا العمالء
•ان�سجام نظام �إدارة جودة امل�سبك مع �أنظمة الإدارة الأخرى املتبعة يف البا
ت�شكل توجهاتنا اال�سرتاتيجية و�أهدافنا امل�ؤ�س�سية وقيمنا وبيان مهمتنا وبيان ر�ؤيتنا الأ�سا�س ل�سيا�سة اجلودة التي
.تتبعها ال�شركة
.�ستقوم �إدارة البا مبراجعة هذه ال�سيا�سة ب�شكل دوري ل�ضمان ا�ستمرار ا�ستدامتها ومالءمتها لأعمالنا الأ�سا�سية
 وبالإ�ضافة �إىل.نحن ملتزمون مببادئ نظام �إدارة اجلودة واملمار�سات املن�صو�ص عليها يف �إجراءات نظام �إدارة اجلودة
 (البا) من �أجل �أن ن�صبح.ب.م.ذلك ف�إن هذه املبادئ واملمار�سات هي �أ�سا�س كل ما نقوم به يف �شركة �أملنيوم البحرين �ش
.اخليار الأول لتوريد منتجات الأملنيوم للأجيال القادمة

