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 سیاسة نظام اإلدارة المتكاملة

البیئة, باإلضافة لكفاءة الطاقة, أمن البیانات  و مستوى الصحة والسالمة المھنیةل و التطویر المستمر إن إنوفا تتعھد بالحفاظ 
ع النواحى الخاصة باألنشطة التى تقوم بھا من جمیفى   ذلككذلك نظم إدارة المرافق المتكاملة ولحفاظ على معاییر الجودة ووا

ایضا الخدمات  لطاقة و وا نىیة, باألضافة لخدمات إدارة المباوالخدمات ذات التقنیات المتعددة واألعمال المدن خدمات طاقة المبانى
    وفا بتنفیذ ھذا على أتم وجھ بنزاھة و بشكل دائم ومسؤول.اإلستشاریة. ستقوم إن

,  شركائنا وكذلك عمالئنا, موظفینالكل من  ةالخاص والمھنیة  والسالمة الصحة على یحافظ بحیث نظاما للعمل إنوفا توضع 
وكذلك تحسین دورة حیاة األصول التى یتم إدارتھا بالنیابة عن نفس الوقت , تقلیل تأثیرنا على البیئة ,  وفى. عام بشكل والجمھور

یق تقدیم الخدمةرضاء العمیل عن طر بذلك محققین, باإلضافة لتحسین مستوى كفاءة المنشأت التى یتم إدارتھا بواسطة إنوفا, عمالئنا  
ألفضل من حیث الجودة. ا  

تدعیم ھذه السیاسة , ستقوم شركة إنوفا باألتى:من أجل   

 تطویر, تنفیذ والحفاظ على نظام إدارة المرافق الخاص بنا والسعى لتحسینھ بشكل دائم.  •
 لتزام بالقوانین الدولیة والمحلیة. اال •
 . لتعاقدیةلتزامات اوفیولیا ) , وكذلك العمیل واال العقاریة   ماف \جد الفطیملتزام مع المساھمین, (  مع مااال •
 دعم وتشجیع تكامل المرافق ومتطلبات العمالء وذلك من خالل نظام إدارة المرافق الخاص بنا.  •
 وتعزیز ثقافة العمل بطریقة أمنة ومترابطة.   منع التلوث , والضرر وإعتالل الصحة •
 لعمالئنا.تشجیع اإللتزافة من كافة موظفینا , المقاولین والموردین من أجل تقدیم الخدمة  وفقا  •
وذلك عن طریق تعزیز الوعى , وتقدیم التدریب الكافى ألفضل طرق العمل األمنة.  تقلیل المخاطر  •
 المیاة). ,المبردة هالمیا, ( الكھرباء   اءة الطاقة و كذلك تقلیل إستھالكھاتحسین كف •
 تحدید األھداف ومراجعة األداء من أجل الحفاظ على التمیز. •
 دث والحاالت الغیر مطابقة وتحلیلھا من أجل ضمان عدم تكرارھا.اإلبالغ عن جمیع الحوا •
 ى الكفاءة, وإستمراریة تطویر النظام. مستو مراقبة أجلت من إجراء التفتیشا •

 ومن أجل تحقیق تلك األھداف, ستقوم شركة إنوفا بتعیین العناصر الكافیة من أجل أن تساعد الموظفین والشركاء على األتى: 

 . المستمر واإلمتثال لنظام إدارة المرافقالتطویر  •
 . على مستوى الشركة  ن تكون جمیع المعلومات المطلوبة متاحةأ •
 إحترام القوانین ومتطلبات العمالء.  •
 مسؤولیة حمایة أنفسھم, زمالء العمل, المقاولون, والزوار أو الجمھور الذى یمكن  أن یتأثر باألنشطة التى نقوم بھا. أن یتقبل الموظفین •
 یساھموا فى تحقیق أھدافنا والتطویر المستمر. •
 المشاركة الفعالة فى جمیع الحوادث ,المشاكل والتحقیقات الغیر مطابقة ونشر األجرءات التصحیحیة.  •
 االداء.  تطویر مستوى من اجل  إقتراح الفرص •
  دعم عملیة إختیار المعدات حینما یقتضى األمر. •

 ,ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001على شھادات األیزو الخاصة بنا وھى    الحفاظ  عليإن ھذه األھداف سوف تساعد إنوفا  
ISO 50001 & ISO 55001 41001,  27001, وكذلك الحصول على شھادات األیزو . 
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