
 

                                         

 سياسة الشركة األهلية للمصاعد 

 
تهدف الشركة األهلية للمصاعد إلى توفير مصاعد جيدد  تتدوفر فيهدا وسداألم األمد  
لمستخدميها وذلد  أقلدم التلدالي  و ايادا االتدلاا التداا أمواعيدد التركيدع وا سدرا  

 توفير الأااعة الاللمة أصفة داألمة .في تلبية عملية إصالح المصاعد مع 
 وتمشيا مع هذه السياسة تقوا الشركة ااهلية للمصاعد : 

 ISOبتطبيد  ظاداا إدار  جدود  مطداب  للمواصدفاا الةالميدة  دار   الجدود   -1

 , وحصلا  الشركة  اياا  علي عالمة  9001

الجود  الفلسطيظية              علي مظتجداا الشدركة مد  مصداعد  مستشدفياا و 
ركاع  وأااألع مد  مسسسدة المواصدفاا والمقداييل  الفلسدطيظية    لادما   أداا 

 واستمرارية الجود  في المظتجاا واألداء أما يتواف  مع متطلأاا الةمالء 
 
المصاعد  م م شظدلر , الأحث  مظذ البداية على  شركاء م  مسسسى صظاعة -2 

 اوتل,ما  بوارسا  و اخيرا ساظيم  لرفع خبراا و اداء الشركة
بتطبي  ظااا الصياظة الولاأليدة عد  طريد  فدرر مدرودة  و مسهلدة خصيصدا   -3 

 لهذا الغرض.



رر فبتطب  ظااا الوردية لفرر ااصالح للةمم على مدار الساعة حيث تةمم  -4
 ساعة يوميا . 24ااصالح 

 متر مروع 055توفير مستود  لقطع الغيار على مساحة تقارع     5 -   

 
 
 

                  El ahlia   elevators co. policy 
El ahlia  elevators co.  policy aims to  offer good 

elevators where the means of security available to its users 

and it is also the lowest cost and full compliance with the 

dates of installation and speed up the reform to meet the 

elevators process with the provision of the goods required on 

a permanent basis. In line with this policy, the company's civil 

Lifts: 

#   - The application of identical quality to international 

standards management system for quality management ISO 

9001, the company also got a marker 

Palestinian quality of the company's products elevators and 

hospitals passengers and goods from the Standards Institution 

Palestinian to ensure stability and continuity in product 

quality and performance in line with customer requirements 

 
#   -   Search for partners since the beginning of the 
founders of the lifts such as SCHINDLER and OTIS and 



MP PARSA and finally SANEL industry to raise the 
expertise and performance of the company 
#     - The application of preventive maintenance 
system by trained and qualified teams specifically for 
this purpose 
#      -    the application  of   the  difference reform 
shifts to work around the clock system reform where 
teams are working 24 hours a day 
#      - the provision of spare parts warehouse on the 
convergence of 500m2                                                          
                                                                                                    
                                                                                                    
                                                           


