
 

 

 

 سياسة الجودة العالمية 

 

الجودة في    Pirelliإلى الجودة باعتبارها قيمة أساسية ومظلة تُنفذ تحتها كل العمليات وتعمل اإلدارات والموظفين. كما تغرس    Pirelliتنظر  

)استراتيجية    أعماق استراتيجيتها لتطوير اإلطارات والخدمات المبتكرة، القادرة أيًضا على تلبية احتياجات التنقل األكثر تحديًدا للمستهلك النهائي

 عالية القيمة( وتضمن تنفيذها من خالل: 

 

 د كذلك،حماية صحة وسالمة ورفاهية األشخاص في مكان العمل، وعلى طول سلسلة التوري  •

 مراعاة البيئة والحفاظ عليها طوال دورة حياة المنتج بأكملها،   •

توقع وتلبية والسعي لتجاوز التوقعات المختلفة لألطراف المعنية الداخليين والخارجيين في جميع أنحاء العالم، واالستفادة من المستوى    •

 العالي من المهارات والمهنية لموظفيها، 

قة والمعايير الوطنية والدولية األكثر  ضمان السالمة والموثوقية واألداء العالي للمنتجات والخدمات المقدمة وبما يتوافق مع اللوائح المطب  •

والمعيار الدولي ألنظمة إدارة جودة السيارات    9001تقدًما، مما يضمن التوافق المستمر لعمليات الشركة مع متطلبات معايير الجودة )آيزو  

 (، -قطاع تصنيع السيارات   -  16949

تحديد أنواع المخاطر المختلفة في كل من عمليات الشركة وعلى طول سلسلة القيمة بأكملها والحيلولة دون وقوعها وإدارتها، والقدرة على   •

 اغتنام فرص التطوير،

 التطور واالبتكار المستمر للمنتجات والخدمات والعمليات واألنظمة بهدف التميز وضمان تقديم تجربة العمالء المثالية، •

ر  لترويج لثقافة الشركة الموجهة نحو االلتزام بالجودة والشمولية واألخالق للمجتمع الداخلي والخارجي )األطراف المعنية( من خالل الحواا •

 المستمر والمستهدف والتواصل والتحفيز والتدريب، 

 االستجابة السريعة والتعاون مع العمالء والموردين بهدف خلق قيمة مشتركة.  •

 

من خالل مراقبة األهداف الكمية والنوعية الموضوعة بهدف التحسين المستمر ومن خالل التحول الرقمي    Pirelliير الجودة لمجموعة  تُنفَّذ معاي

 لعمليات الشركة بهدف تحسين فعاليتها وسالمتها. 

 

المعنية وضمان نشرها على نطاق واسع من خالل  تؤدي اإلدارة العليا دوًرا استراتيجيًا في التنفيذ الكامل لهذه السياسة وإتاحتها لجميع األطراف  

 إشراكهم في مبادرات اتصال أو تدريب محددة واالستفادة من اإلشراف المستمر إلدارة الجودة بالمجموعة. 

 

د   ِّ أي مواقف  األطراف المعنية بقناة )"سياسة اإلبالغ عن المخالفات"( مخصصة لإلبالغ، بما في ذلك دون الكشف عن الهوية، عن    Pirelliتزو 

 تنتهك هذه السياسة. 
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