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االنشاءات الكهربية فى مجال  رائدةطيبة للمقاوالت الكهربية تسعى الن تكون الشركة الشركـة  
ذات الجودة العالية وتحقيق التواجد واالنتشار وتوسيع االسواق وتقديم خدمات انشائية عالية 

:  الجودة ىى االىداف االساسية التى تطمح الشركة الى تحقيقها وعليو تلتزم طيبة باالتى 
  وتلبية احتياجتهم وتحقيق متطلباتهم بافضل مستوى جودة على تحقيق رضائهم  التزاما كامال مع عمالئها وتعمل دائماتلتزم

 .وفى الوقت المحدد وباقل تكلفة ممكنة
    االلتزام الكامل بمطابقة نظام ادارة الجودة بالشركة مع متطلبات المواصفة القياسيةISO-9001:2008لتحسين  و ا

 .المستمر فى فاعلية نظام ادارة الجودة بالشركة

 المستمر وكذلك قياس ومراجعة أدائنا بصورة دوريةوالتطوير ن يوضع استراتيجيات و أىداف للجودة لضمان التحس.       
  مع تقييمهم سنوياً التدريب المستمر للعاملين بالشركة للوصول إلى أعلى معدالت الكفاءة في تنفيذ العمليات واألنشطة

 .على مستوى ادائهم فى الجودة

 العمل بروح الفريق في جميع مجاالت العمل بالشركة لزيادة اإلنتاجية وتقليل الفاقد في الخامات والوقت . 

  االستخدام األمثل إلمكانياتنا ومواردنا .
 وتراجع سنويا للتأكد من مدى ين المسئولين تحدد أىداف الجودة للشركة والمتسقة مع ىذه السياسة بواسطة المدير

  .تحقيقها من خالل مراجعات اإلدارة 
ىذه السياسة معلنة في جميع مواقع العمل بالشركة وباألسلوب الذي يضمن تفهم العاملين لها  

 .بالتنسيق مع مديرى االدارات  بواسطة ممثل االدارة
. تراجع ىذه الوثيقة سنويا من خالل مراجعات اإلدارة للتأكد من استمرارية مالءمتها للعمل بها 
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 طيبة للمقاوالت الكهربية على سالمة وصحة العاملين وذلك بتطبيق شركـة تحافظ االدارة العليا ل
 : OHSAS 18001نظام الدارة السالمة والصحة المهنية يحقق متطلبات المواصفة الدولية 

 :-  وذلك باتباع الخطوات االتية2007

 االلتزام بتطبيق القوانين والتشريعات والمتطلبات االخرى السارية فيما يخص نظام السالمة والصحة المهنية. 

  الحد من المخاطر وحوداث العمل الى المستوى المقبول. 

 توعية وتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يحافظ على سالمتهم وصحتهم. 

 انشاء اهداف وبرامج للسالمة والصحة المهنية . 

  التحسين والتطوير المستمر لنظام السالمة والصحة المهنية. 

  خلق المناخ الذى يشارك من خالله جميع العاملين بالشركة فى هذا االلتزام. 

 مراجعة اهداف وسياسة السالمة والصحة المهنية دورياً عند مراجعة االدارة العليا لنظام العمل. 

 اعالن سياسة السالمة والصحة المهنية للعاملين والزائرين والمقاولين والموردين والجهات المعنية بالوسائل المناسبة. 
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