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Date:  10 January 2023

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:

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.

• 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 other management systems and support Alba’s 
Environmental, Social, Governance (ESG) transformation. 

التاريخ: 10  يناير  2023

تراعي �صركة اأملنيوم البحرين �ش.م.ب. )البا( متطلبات جميع األأطراف املعنية واأ�صحاب امل�صلحة يف 
عملياتها التجارية.

وتقوم �صيا�صة ال�صركة على ت�صغيل امل�صهر يف بيئة اآمنة ونظيفة وبتكلفة فعالة. وتتمثل �صيا�صة اجلودة 
لنظام اإدارة امل�صبك يف األآتي:

ت�سكل توجهاتنا األ�سرتاتيجية �اأهدافنا املوؤ�س�سية �قيمنا �بيان مهمتنا �بيان ر�ؤيتنا األأ�سا�س ل�سيا�سة اجلودة التي 
تتبعها ال�سركة.

�ستقوم اإدارة البا مبراجعة هذه ال�سيا�سة ب�سكل د�ري ل�سمان ا�ستمرار ا�ستدامتها �مالءمتها ألأعمالنا األأ�سا�سية.
نحن ملتزمون مببادئ نظام اإدارة اجلودة �املمار�سات املن�سو�س عليها يف اإجراءات نظام اإدارة اجلودة. �باألإ�سافة اإىل 
ذلك فاإن هذه املبادئ �املمار�سات هي اأ�سا�س كل ما نقوم به يف �سركة اأملنيوم البحرين �س.م.ب. )البا( من اأجل اأن ن�سبح 

اخليار األأ�ل لتوريد منتجات األأملنيوم لالأجيال القادمة.

تعزيز �سل�سلة التوريد من خالل تطوير قاعدة موّردين موثوقة ��ا�سعة	 
�سمان ت�سليم منتجاتنا للعمالء يف الوقت املحدد  مب�ستويات جودة تلبي متطلباتهم �توقعاتهم	 
تز�يد العمالء بالدعم الفني	 
حت�سني نظام اإدارة اجلودة با�ستمرار لتلبية املتطلبات املتغرية لل�سوق �تعزيز ر�سا العمالء	 
توافق نظام اإدارة اجلودة للم�سبك مع األأنظمة األإدارية األأخرى، �دعم حتول البا يف اجلوانب البيئية �األجتماعية 	 

�احلوكمة.
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