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The above policy shall be reviewed periodically as appropriate to our business            تقتضيه أعمالنا  ماحسب  دورياتتم مراجعتها سياسة أعاله ال  

 

 

 

Quality, Environment and 

Occupational Health & Safety Policy 
 

We at SCIB, the manufacturer of Paints are 

committed to achieve excellence in quality, 

environment, and occupational health and safety 

through continuous improvement in line with ISO 

9001, ISO 14001 and OHSAS 18001. 
 

We are committed to  

 
 Deliver quality products to enhance customer 

satisfaction. 

 والصحة والسالمة والبيئة الجودة سياسة 

 المهنية
 

نحن في شركة سكيب ، الشركة المصنعة للدهانات ملتزمون 

تحقيق التميز في الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية من ب

وااليزو  1009خالل التحسين المستمر تماشيا مع االيزو 

 . 90009 واالوساس 90009

 بـــــ  نحن ملتزمون 
 

  رضا العمالء لزيادةتقديم منتجات عالية الجودة. 

 Continuously monitor, improve and control the 

quality of our products. 
  جودة منتجاتنال المراقبة و التحكم والتطوير يةباستمرار . 

 Continue improvement in operational efficiency 

of every business processes and tracking 

improvements through measurable indicators. 

   المؤداه كل العملياتلاالستمرار في تحسين الكفاءة التشغيلية 

 . تحسينات من خالل مؤشرات قابلة للقياسهذه ال ومتابعة

 Develop human resources through continuous 

training, participation and mutual trust. 
   تنمية الموارد البشرية من خالل التدريب المستمر

 .ةالمتبادل و المسئولياتوالمشاركة 

 Ensure safe and healthy work environment for all 

employees and visitors in the workplace. 
  و الزائرينع العاملين صحية لجمي آمنة و ضمان بيئة عمل 

 .في أماكن العمل

 Closely monitor and minimize / prevent incidents, 

which can lead to accidents, ill-health and injury.  
   ي يمكن أن ت، وال المخالفاتمنع   /تقليل المراقبة عن قرب ل

 .واإلصابة األمراض المهنيةؤدي إلى الحوادث ، ت

 Closely monitor and prevent/minimize the 

environmental impact of emission and chemicals 

used in the manufacturing. 

 
  منع اآلثار البيئية لالنبعاثات / المراقبة عن قرب لتقليل

  .والمواد الكيمائية التي تستخدم في التصنيع

 Comply with all the laws, regulations and 

legislations governing the paint industry, 

occupational health, safety and environment. 

   المنظمةاالمتثال لجميع القوانين واللوائح والتشريعات 

 . الصحة المهنيةو لصناعة الدهانات ، والبيئة والسالمة

 Provide required training to all employees and 

contractors to ensure that all activities in our 

premises are performed in a safe and 
environment friendly manner. 

    و موردي الخدماتتوفير التدريب الالزم لجميع الموظفين 

أماكن عملنا تتم بطريقة لضمان أن تكون جميع األنشطة في 

 . آمنة وصديقة للبيئة

 Our business plans include measurable Quality, 

Environment, Occupational Health and Safety 

objectives. We are committed to meet, update 

them and review the achievement of these 

objectives periodically.  
 

Mr. Manish Mehra 

Chief Executive 

   لجودة والبيئة والسالمة لأهداف على مل تتش أعمالناخطط

بتحقيق و نحن ملتزمون  و. يمكن قياسها والصحة المهنية 

 . هذه األهداف بشكل دوري تحديث

 

 مانيش ميهرا  / السيد  

 العضو المنتدب 

 
 

 


