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تلتزم الشركة الوطنية للصناعة بالحفاظ على 
وحماية  ومقاوليها،  موظفيها  وسالمة  صحة 
الجودة  متطلبات  وتلبية  والمجتمع،  البيئة 

لعمالئها.

Al-Watania for Industries (WFI) is committed 
to protect the Health and Safety of its 
employees & Contractors, the Environment, 
the community and to meet customer’s 
Quality requirement.

بحماية  للصناعة  الوطنية  الشركة  تلتزم 
التلوث والقضاء على  البيئة بما في ذلك منع 
المهنية،  الصحة  مخاطر  وتقليل  المخاطر 

وتلتزم باستشارة ومشاركة العمال.

WFI is committed to the protection of 
the environment, including prevention 
of pollution, eliminate hazards, reduce 
occupational health risks and Committed to 
consultation and participation of workers.

أفضل  للصناعة  الوطنية  الشركة  تعتمد 
السياسات التصنيعية ومعايير اإلدارة المعتمدة 
والبيئة  والصحة  والسالمة  للجودة  عالميًا 
وحدات  جميع  في  حوادث  أي  ومنع  لتصحيح 

األعمال اإلستراتيجية ومنشآتها.

WFI Adopted Best-in-class Industrial 
Practices, Recognized International 
Management Standards of Quality, Health, 
Safety and Environment (QHSE) to correct 
and prevent incidents at its all Strategic 
Business Units & at its all Facilities.

بالتقيد  للصناعة  الوطنية  الشركة  تلتزم 
بالقوانين التنظيمية المتعلقة بالسياسة العامة 

للجودة والسالمة والصحة والبيئة.

WFI shall comply with applicable Legal 
Regulatory requirements pertaining to 
Quality, Health, Safety and Environment.

تهدف الشركة الوطنية للصناعة إلى التطوير 
المستمر لجميع أنشطتها وخاصة تلك المتعلقة 

بالجودة والسالمة والصحة والبيئة.

WFI aims to sustain continual improvement 
in all of its activities particularly related to 
Quality, Health, Safety and Environment.

النشر  للصناعة  الوطنية  الشركة  تضمن 
مراجعتها  على  والعمل  السياسة  لهذه  الفعال 
بشكل مستمر وضمان مالءمتها ألنظمة الجودة 

والسالمة والصحة والبيئة.

WFI will ensure that this QHSE policy is 
effectively communicated & reviewed 
regularly for the compliance of Quality, 
Health, Safety and Environment culture.

سياسة الجودة والصحة والسالمة و البيئة
Quality, Health, Safety and Environment Policy
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