
سياسـة السالمة و الصحـة المهنيـة
Safety and Occupational Health Policy

لهــا  التابعــة  والشــركات  العقاريــة   إتقــان  شــركة  تولــي 
األهميــة القصوى للسالمة والصحة المهنية ونحن كإدارة  
المحتملــة  المخاطــر  بــأن تحديــد وتقييــم  تنفيذيــة نؤمــن 
وتقليصها سوف يمنع بإذن الله  جميع أنواع الخسائر في  

األرواح والممتلكات والحفاظ على بيئة العمل آمنة.
وقــد عقدنا العــزم لتحقيق رؤيتنا بتقليــص احتمالية وقوع 
الخســائر واإلصابات لموظفينا ومقاولينا وزوارنا وجمهورنا 

الخارجي في بيئة عملنا.

وعليه نحن ملتزمون بما يلي:
المدراء والمشرفون مسؤولون عن توفير قيادة فعالة   •
مع   عملياتنا  جميع  في  المهنية  والصحة  للسالمة 
السلوك  اآلمن هو مسؤولية جميع  أن  التأكيد على 

العاملين في شركة إتقان العقارية.

والصحة  السالمة  مخاطر  وتقييم  بتحديد  نقوم   •
المالئمة  التحكم  وسائل  ونضع  المحتملة  المهنية 

لتقليلها مع  المراجعة المستمرة لها.

الوعي  لضمان  لموظفينا  والتطوير  التدريب  نقدم   •
المحتملة  المخاطر  مع  للتعامل  والكفاءة 

والمسؤوليات  المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية.

عملية صنع  ونشرك موظفينا في  ونستشير  نتواصل   •
القرار من أجل التحسين المستمر لنظام ادارة السالمة 

والصحة المهنية. 

نلتزم بالمتطلبات  القانونية للسالمة والصحة المهنية   •
وأي متطلبات ذات أخرى صلة. 

مع  عمل  ومتكاملة  وصحية  آمنة   عمل  بيئة  نوفر   •
المجتمع الخارجي. 

أجل  من  للقياس  القابلة  واألهداف  الخطط  نضع   •
والتكامل مع  المهنية  والصحة  السالمة  أداء  تحسين 
يحد من  المستويات مما  على جميع  اإلداري  نظامنا 

المخاطر المحتملة ويعزز خدماتنا.

نظام  وتحسين  ومراجعة  ومراقبة  بتوثيق  نقوم   •
السالمة والصحة المهنية بإستمرار . 

نحمي موظفينا وممتلكاتنا لضمان استمرارية العمل .   •

Nothing at Etqaan Real Company and its 
subsidiaries are more important than the health, 
safety, and wellbeing. We as executive 
management believe that identifying and reducing 
the potential risks will prevent all forms of 
accidental loss. 
We are determined to achieve our vision of 
reducing the probability of losses and injuries to 
employees, contractors, visitors and public in the 
environment in which we operate.

We are dedicated
• We hold our managers and supervisors 

accountable to provide effective leadership of 
OHS in our operations, whilst recognizing that 
a safe behavior is the responsibility of all 
employees.

• We identify and evaluate potential OHS risks 
and establish appropriate controls to 
minimize those risks while continuously 
reviewing the assessment and controls.

• We provide training and development 
opportunities to our employees to ensure 
awareness and competence to manage the 
potential OHS risks and related 
responsibilities.

• We communicate, consult, and involve our 
employees in decision-making process to 
continuously improve our OHS Management 
System.

• We comply with appropriate applicable legal 
and other any related requirements.

• We provide healthy and safe workplaces and 
community integrations

• We establish measurable plans and 
objectives to improve OSH performance with 
integration our management system at all 
levels, to reducing potential risks and 
enhancing our services.

• We document, monitor, audit, review and 
continuously improve our OHS performance.

• We protect our employees and physical 
assets, ensuring business continuity.

الرئيس التنفيذي
CEO



سياسـة السالمة و الصحـة المهنيـة
Safety and Occupational Health Policy

تولي شــركة إتقان العقارية  والشركات التابعة لها األهمية 
القصــوى للسالمــة والصحــة المهنية ونحــن كإدارة  تنفيذية 
بــأن تحديــد وتقييــم المخاطــر المحتملــة وتقليصهــا  نؤمــن 
ســوف يمنــع بــإذن اللــه  جميــع أنــواع الخســائر فــي  األرواح 

والممتلكات والحفاظ على بيئة العمل آمنة.
وقــد عقدنــا العــزم لتحقيــق رؤيتنــا بتقليص احتماليــة وقوع 
الخســائر واإلصابــات لموظفينــا ومقاولينا وزوارنــا وجمهورنا 

الخارجي في بيئة عملنا.

Nothing at Etqaan Real Company and its 
subsidiaries are more important than the health, 
safety, and wellbeing. We as executive 
management believe that identifying and reducing 
the potential risks will prevent all forms of 
accidental loss. 
We are determined to achieve our vision of 
reducing the probability of losses and injuries to 
employees, contractors, visitors and public in the 
environment in which we operate.

الرئيس التنفيذي
CEO

وعليه نحن ملتزمون بما يلي:

المدراء والمشرفون مسؤولون عن توفير قيادة   •
جميع  في  المهنية  والصحة  للسالمة  فعالة 
عملياتنا مع  التأكيد على أن السلوك  اآلمن هو 
إتقان  شركة  في  العاملين  جميع  مسؤولية 

العقارية.
السالمة والصحة  بتحديد وتقييم مخاطر  نقوم   •
التحكم  وسائل  ونضع  المحتملة  المهنية 

المالئمة لتقليلها مع  المراجعة المستمرة لها.
لضمان  لموظفينا  والتطوير  التدريب  نقدم   •
الوعي والكفاءة للتعامل مع المخاطر المحتملة 
والصحة  بالسالمة  المتعلقة  والمسؤوليات  

المهنية.
نتواصل ونستشير ونشرك موظفينا في عملية   •
لنظام  المستمر  التحسين  أجل  من  القرار  صنع 

ادارة السالمة والصحة المهنية. 
والصحة  للسالمة  القانونية  بالمتطلبات   نلتزم   •

المهنية وأي متطلبات ذات أخرى صلة. 
نوفر بيئة عمل آمنة  وصحية ومتكاملة عمل مع   •

المجتمع الخارجي. 
نضع الخطط واألهداف القابلة للقياس من أجل   •
تحسين أداء السالمة والصحة المهنية والتكامل 
مع نظامنا اإلداري على جميع المستويات مما 

يحد من المخاطر المحتملة ويعزز خدماتنا.
نقوم بتوثيق ومراقبة ومراجعة وتحسين نظام   •

السالمة والصحة المهنية بإستمرار . 
استمرارية  لضمان  وممتلكاتنا  موظفينا  نحمي   •

العمل . 

We are dedicated

• We hold our managers and supervisors 
accountable to provide effective 
leadership of OHS in our operations, whilst 
recognizing that a safe behavior is the 
responsibility of all employees.

• We identify and evaluate potential OHS 
risks and establish appropriate controls to 
minimize those risks while continuously 
reviewing the assessment and controls.

• We provide training and development 
opportunities to our employees to ensure 
awareness and competence to manage the 
potential OHS risks and related 
responsibilities.

• We communicate, consult, and involve our 
employees in decision-making process to 
continuously improve our OHS 
Management System.

• We comply with appropriate applicable 
legal and other any related requirements.

• We provide healthy and safe workplaces 
and community integrations

• We establish measurable plans and 
objectives to improve OSH performance 
with integration our management system 
at all levels, to reducing potential risks and 
enhancing our services.

• We document, monitor, audit, review and 
continuously improve our OHS 
performance.

• We protect our employees and physical 
assets, ensuring business continuity.


