 إعادج هٍكلح قغم الغالمح العامح والعودج لٍصثح كوحدذج ذظيٍيٍدح دً دا دشجاليراتعح الفظٍح والغالمح  /مغاعذٌح الخذماخ الفظٍح اليغانذج.
 ذعذٌددذ شددداداخ نيدداد اةداسج اليركامددث الددصالز حغددة اليواةددفح العذٌددذجالصادسج ً عاد  2015وهً ( ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015
 ), OHSAS 18001ورلك ً شدش . 3/2017
 إقشاس خطح إداسج اليخاطش للششكح والرً ذوضح الٍح الرعامث مد الرددذٌاخالخاسظٍح الرً ذؤشش وذرأشش تظشاط الششكح وكزلك ذددذد نندواا اليخداطش الردً
ذواظه الششكح وذذسظدا ضين ععث اليخاطش.
 إعرياد عٍاعح العيث على األماكن اليشذفعح. عيددث ذدذٌددذ وذيٍددٍم لليخدداطش والييدداهش الثٍ ٍددح لعدداد  2017وذدذٌددذ طددشالغٍطشج علٍدا للدٍلولدح دو ذغدثثدا تاةداتاخ نوالريلٍدث مدن اشاسهدا دً حدا
حصولدا

 إظشاء ذعاسب إخالء ً ظيٍ مواق الششكح تئششاف مثاشش من اليذٌشٌح العامح للذ اااليذنً وعيث مداضشاخ ذوعٍح ً اةخالء واةنيار واةععاف ( 602موظف)
 عيذ دوسج إععا اخ نولٍح مذ وعح األظش ( ليذج  20عاعح ذذسٌثٍح تدٍس ذم ذغلٍم شداداخحضوس لدزه الذوسج ً نداٌردا ) ورلك من قثث اليذٌشٌح العامح للذ اا اليذنً ( 57موظف)
 إعرياد  4مدظذعٍن و 4ظٍٍن ً الششكح كيشش ً ونخصا ً عالمح معريذٌن من وصاسجالعيث تظا ًء على حضوسهم لذوسج إعرياد مشش ً ونخصا ً عالمح تواق ( 280عاعح ذذسٌثٍح)
وإظرٍاصهم ةخرثاس وصاسي شامث ً نداٌح الذوسج.
 عيث ظولرً ذذقٍق ومراتعح على نياد اةداسج اليركامث (عالمح وتٍ ح وظودج) ً ظيٍمواق الششكح.
 ذيلٍث إةاتاخ العيث ً الششكح لعاد  2017تظغثح  %35.7عن العاد الغاتق . 2016 ذخوٌث (  95موظف ) للعيث على معذاخ ونظدضج وشثكاخ ششكح الروصٌ . إظشاء الفدوةاخ الطثٍح الذوسٌح  %93من موظفً الششكح ورلك من قثث وصاسجالصدح تدٍس نعريذخ هزه الفدوةاخ ن ذكو مشج كث عظرٍن حغة مرطلثاخ قانو
العيث األسدنً لغظح 1996د.

 إظشاء اليٍاعاخ الثٍ ٍح ً مواق العيث على الظدو الرالً : قٍاط الضعٍط ً مصظ األعيذج وكا ح مواق الششكح من قثث وصاسج الصدح.
 قٍاط اةنثعاشاخ الغاصٌح للثوٌلشاخ ً اليكاذة الش ٍغٍح والطفٍلح من قثث ششكح
(.)SGS
 قٍاط شذج اةناسج ً ظيٍ مواق الششكح من قثث وصاسج الصدح
 الريذد للدصو على ظا ضج الريٍض الريذٌشٌح للضيا اةظرياعً. حوعثح ننييح الغالمح العامح والعودج الرالٍح : نياد الرفرٍش على الغالمح العامح والثٍ ح ( قغم الغالمح العامح والعودج/مواق الششكح ).
 نياد مخالفاخ الغالمح العامح.
 نياد اعريصاء سضى العيالء.
 قاعذج تٍاناخ لشداداخ الرخوٌث.
 -اعرذساض عطاءاخ ذدد الطلة ( )Call off contractليالتظ ونحزٌح الغالمح العامح.

