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  سیاسة إنوفا العامة فیما یخص الصحة ,السالمة المھنیة , البیئة, الطاقة والجودة
( HSEEQAM ) وأدارة األصول 

والحفاظ على معاییر و البیئة, باإلضافة لكفاءة الطاقة  مستوى الصحة والسالمة المھنیةل و التطویر المستمر إن إنوفا تتعھد بالحفاظ 
والخدمات ذات التقنیات المتعددة  وكذلك خدمات طاقة المبانى - قوم بھاع النواحى الخاصة باألنشطة التى تالجودة واألنظمة فى جمی

بشكل  ایضا الخدمات اإلستشاریة. ستقوم إنوفا بتنفیذ ھذا على أتم وجھلطاقة و واألعمال المدنیة, باألضافة لخدمات إدارة الموارد وا
          دائم ومسؤول.

 والجمھور شركائنا وكذلك عمالئنا, موظفینا  من  لكل ةالخاص والمھنیة والسالمة الصحة على یحافظ بحیث للعملنظاما   إنوفاوضعت ,
ضافة , باإلانعمالئوكذلك تحسین دورة حیاة األصول التى یتم إدارتھا بالنیابة عن نفس الوقت , تقلیل تأثیرنا على البیئة ,  وفى. عام بشكل

 ناحیة األفضل منیق تقدیم الخدمة رضاء العمیل عن طر بذلك محققینت التى یتم إدارتھا بواسطة إنوفا, لتحسین مستوى كفاءة المنشأ
 الجودة.

: ي من اجل تدعیم ھذه الوثیقة ستقوم إنوفا باألت

 HSEEQAMبتطبیق وتطویر وصیانة وتحسین نظام الـ  •
 لتزام بالقوانین الدولیة والمحلیة.اال •
 .لتزامات التعاقدیةواالشرق األوسط ) , وكذلك العمیل لتزام مع المساھمین, ( المشاریع المشتركة مع ماف وفیولیا للطاقة فى الاال •

 منع التلوث , والضرر وإعتالل الصحة. •
 العمل عن طریق تعزیز الوعى, التدریب , وتطبیق التدریبات بشكل جید. المخاطر الموجودة فىتقلیل  •
       ) هالمیا, المبردة هالمیا, تحسین كفاءة الطاقة وتقلیل إستھالك الطاقة   ( الكھرباء •
 التمیز. ضمان أجل مناألھداف ومراجعة األداء  تحدید •
 لمشاكل, الغیر متطابقة لكى تمنع تكرار حدوثھا.الحوادث , ا میعجعن  اإلبالغ •
مستوى الكفاءة, وإستمراریة تطویر النظام.      مراقبة أجلمن إجراء الفحوصات  •

 لكى تضمن تحقیق ھذه األھداف وكذلك تمكین جمیع الموظفین والشركاء لكى: م إنوفا بتعیین العناصر الكافیة تقوس

 وتطویره.  HSEEQAMنظام ال لیمتثلوا   •
 ان تكون جمیع المعلومات المطلوبة متاحة. •
 إحترام القوانین ومتطلبات العمالء. •
 یتقبلوا مسؤولیة حمایة أنفسھم, زمالء العمل, المقاولون, والزوار أو الجمھور الذى یمكن  أن یتأثر باألنشطة التى نقوم بھا. •
 یساھموا فى تحقیق أھدافنا. •
 التصحیحیة. المشاركة الفعالة فى جمیع الحوادث ,المشاكل والتحقیقات الغیر مطابقة ونشر األجرءات •
 االداء. تطویر مستوى إقتراح الفرص من اجل  •
 دعم عملیة إختیار المعدات حینما یقتضى األمر. •

 ,ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001على شھادات األیزو الخاصة بنا وھى  الحفاظ عليإنوفا إن ھذه األھداف سوف تساعد 
ISO 50001 & ISO 55001 

  Renaud Capris   بریسكا رینو  

  CEO   الرئیس التنفیذى 
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