Quality Policy
Suhail Al Mazroui Est. for Transportation and Heavy
Equiepment aimed and since its early establishment to provide the

And in order to achieve and maintain this goal, Suhail Al Mazroui
Est. Commits to:
 Comply with ISO 9001:2008 Quality Management
System, legal, regulatory & other applicable
requirements in UAE
 Continually improve our applied QMS and each and
every aspect of its activities
 Gain & maintain our customer satisfaction by
providing services which meet customer and
contractual requirements and specifications and
within the agreed timeframe
 Establish, maintain and continually review our
stated policy, objectives and targets
 Maintain a healthy and safe working environment
for our working staff and enable them to increase
their abilities and skills
 Communicate this policy to all our staff members
and other interested parties (clients, suppliers…)

QHSE Manager: …………………………………………..
Pol,

لقد هدفت مؤسسة سهيل المزروعي للنقل والمعداا الققيلدة ومنذ أسيسهذ
. لتحقسق أعلى درج ت الجودة من خالل الخدم ت التي أقدم لعمالئ

ومن أجل أحقسق ه ا ال دف والمح فظة علسذ فذ مؤيهذة سدهيل المزروعدي
:للنقل والمعاا الققيلة أتع د بـ

highest levels of service quality to its clients.
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،)8002:1009 االلتززززباط يت نيززززد رةززززاط دا ة الجززززودة (اآليززززب
المت لنزززززاا الياروريزززززة الت ززززز ي ية ذاا ال القزززززة ي زززززا ززززز
المت لناا
الت ززوي التينززي المنززتم ي الززد رةززاط دا ة الجززودة الم نززد
جميع أر ة ال مل في المؤسنة
تيييد ضا ال مالء الميافةة اليه خالل توفي خزم اا تييزد
 ايية لل ط الت اقمية ضم اإلطا الب نزي المتقزد،ت لناتهم
اليه
 اج ززة ت نيززد سياسززة أ ززماد الجززودة للمؤسنززة ززع،صززيا ة
الت وي التيني المنتم ي اليها
توفي ييئزة امزل صزيية ة نزة لل زا لي فزي ال ز ية تمنيزنهم ز
ت وي ها اتهم قم اتهم
 تنليغ سياسة الجودة لجميع ال ا لي في المؤسنة المهتمي
.ال مالء







