
                

البيئة وإحترام صاقة بوعي نشاطاتها كل على إلتكنو شركة تمارس حينما

تعيين تتولى وبالتالي نظرها جهة من البيئة ظروف تعيين أثنائها تتولى

شركتنا تبذل. بالبيئة تلوث إحداث عدم لغرض تنفيذها الواجب والمهام الوظائف

بيئة ترك لغرض وذلك مبادئها وإحترام البيئة حفظ لغرض جهودها أقصى

بشكل الطبيعية الموارد إستخدام نتولى لذا. القادمة األجيال إلى ونظيفة جيدة

األعمال كل وندعم بالبيئة تلوث إحداث عدم ألجل جهودنا أقصى ونبذل مثالي

بشكل إيجابية مفاهيم إستيفاء ونؤمن المستهلكة المواد تصنيع إستعادة المستهدفة

.البيئة بخصوص مستمر

باإلشتراك العليا اإلدارة وقيادة بريادة المتكاملة اإلدارة نظام أعمال تطبيق إلتكنو شركة تتولى

أعمال الشركة تؤمن التشارك هذا وبفضل بالشركة المنتسبين الموظفين كل إستشارات مع

وتحقيق المستمر التحسين مسؤولية يتحملون العليا اإلدارة أعضاء أن حيث. ومثالية مثمرة

.النتائج ومحرزة متكافئة إدارة بتطبيق المتكاملة اإلدارة بنظام إستمرار
الشفافة العمل ظروف توفير لغرض العمالء مع بإستمرار التواصل العليا اإلدارة أعضاء يقر

.العمالء مع اإلجتماعية والصلة البيئة صداقة أحكام رعاية وتتولى األعمال سير وسالمة

التقنية المعلومات زيادة لغرض عملية تدريبات على إلتكنو شركة وعمال موظفين يخضع

العمل وسالمة البيئة بخصوص مفاهيمهم تحسين ولغرض حديثة إبداعية بمفاهيم وتزويدهم

.الغير ومع والمقاولين العمال كل مع المعلومات بهذه التشارك الشركة وتتولى العمال وصحة
كل تزويد الشركة تتولى كما. الذاتية الكفاءات تطوير المستهدفة األعمال كل الشركة تدعم كما

بنظام المتعلقة باإلقرارات وتزويدهم العمالء إلى الشركة عمل بسياسة المتعلقة إقراراتها

.اإلقرارات هذه تحقيق لغرض جهودها أقصى وتبذل المتكاملة اإلدارة
جودة مبادئ تحقيق لغرض الشركة منسوبين لدى الوعي زيادة ألجل جهودنا أقصى نبذل كما

.والعمال العمل وصحة وسالمة والبيئة المجتمع

الوقائع حول أبحاث

لإلستمرار والقابل المناسب العمل شروط بها محدد أساسية مبادئ على إلتكنو شركة تعتمد

باإعتماد العمل بأن واثقة ألنها المبادئ هذه على باإلعتماد العمل ألجل جهودها أقصى وتبذل

.والبيئة العمل وحوادث مهنية أمراض حدوث تمنع ظروف تؤمن المبادئ هذه على
واقعة أي حدوث قبل المخاطر حدوث من والحذر والفرص المخاطر تعيين الشركة تتولى لذا

.بالبيئة وتلوث العمال بصحة خلل وحدوث العمل إصابات تؤدي واقعة أي حدوث ومنع مؤسفة
تقارير تنظيم وتتولى حدوثها المحتمل الوقائع كل على نشاطاتها إيفاء أثناء شركتنا تبحث

.بمعلوماتها الغير مع والتشارك بشأنها
ً شركتنا التسمح أعاله ماورد على بناًء إتخاذ دون أعمال أي تطبيق عمالها إلى إطالقا

.األمنية تدبيراتها

أفعال حسب المتكاملة اإلدارة بنظام المقررة أهدافها تحقيق إلتكنو شركة تتولى

المؤثرة العوامل تعيين وتتولى الفرص وحسب المؤسسية المخاطر وإحتماليات

على تؤثر أفعال أي حدوث منع الشركة تؤمن لذا. والفرص المخاطر على

تخفيف وبالتالي مخاطرها إزالة ألجل جهودها أقصى وتبذل الشركة مبادئ

.بإستمرار الشركة مفاهيم تطوير ألجل فرص توفير الشركةوتستهدف مخاطر

البيئة

العمالء إلى تسليمها وتعتمد الكهربائية التحكم لوحات يخص وفيما الطاقة توليد ومحطات الديزل/  الغاز محركات يخص فيما وأعمال إنتاجات إجراء إلتكنو شركة تتولى 

جديدة مشاريع تنفيذ نستهدف. الحديثة الهندسية الحلوالت وتطبيق الحديثة التقنيات وإستخدام بالمهنة المحترفين عملها كادر مع المضمون والعمل العالية بالجودة الخدمة بمبادئ

ً نستهدف. البيئة وصديقة مبتكرة مفاهيم وبإتباع والهجينة المجددة الطاقة موارد بإستخدام عمالئنا محفظة وتنمية مسؤولياتنا كل وإيفاء مستمر بشكل الجودة خدمات تحسين أوليا

ً المعتمدة القياسات وتطبيق العمالء ومتطلبات إحتياجات تسديد ألجل وذلك شركتنا وعمال والبيئة المجتمع إتجاه المتعلقة (ISO 9001:2015) برموز عليها والمشار دوليا

نحن شركتنا قبل من المنفذة النشاطات كل إيفاء أثناء. اإلدارة وبنظام العمل وسالمة بصحة المتعلقة (ISO 45001:2018) و بالبيئة المتعلقة (ISO 14001:2005) و بالجودة

ً معتمدين .المتكاملة اإلدارة نظام بشؤون وعي وإبراز المتكاملة اإلدارة نظام مفاهيم على أوليا

المتكاملة اإلدارة نظام يخص فيما التطبيق قابلة أهداف تعيين الشركة تتولى

القطاع في ومتفوق بارز نجاح تحقيق لغرض وذلك بمسؤوليات العمل وتتحمل

من والتأكد المنفذة أعمالها على الكشف تتولى وبالتالي العالم أنحاء كل وفي

مع بالعمل تتشارك  مشاريعها الشركة تنفيذ أثناء. المعتمدة بالقياسات تالئمها

الخدمات/ المنتجات ظروف توفير الشركة تؤمن. الشركة وموظفين العمال

.العمالء طلبات على متركزة أساسية مفاهيم على باإلعتماد الجودة العالية

والفرص المخاطر إدارة

مستمر تحسين

التالئم  الموظفين وكفاءات الريادة
ولهذا مثالي بشكل المتكاملة اإلدارة نظام مفاهيم تطبيق إلتكنو شركة تتولى

المحلية القوانين أحكام مع يتالئم بشكل أعمالها على شركتنا تمارس السبب

على شركتنا تعتمد كما. األخرى الظروف ومع العمالء متطلبات ومع والدولية

ً المعتمدة االقياسات المتعلقة (ISO 9001:2015) برموز عليها والمشار دوليا

(ISO 45001:2018) و بالبيئة المتعلقة (ISO 14001:2005) و بالجودة
نحن أعاله ماورد على بناًء. اإلدارة وبنظام العمل وسالمة بصحة المتعلقة

أعمالنا كل متممين بأننا مقنعين ألننا واثقة بخطوات بمسارنا متقدمين

.الصحيح بالشكل وإلتزاماتنا

الموظفين تدريب

و يرجى من كل الموظفين والعمال ومن كل مقاولين وعمالء شركة إلتكن

.رعاية المفاهيم والمبادئ المذكورة أعاله


