
 

 السالمة و الصحة المهنية , الجودة , البيئةسياسة 

 ف ، .ك 36 حتى طالمتوس الجهد ، و ف.ك 1 حتى المنخفض والتحكم الجهد ذات الكابالت من منتجاتها بتنوع تتميز للكابالت السويدى شركة

 سالكاأل و،   ف ك 750 حتى الهوائية O.P.G.W والموصالت و،   ف.ك 500 حتى الفائق والجهد ،  ف.ك 150 حتى العالي الجهد و

 التابوك ليم المفتاحتس بنظام بملحقاتها ف.ك 500 جهد حتى ااْلرضية الكابالت مشروعات بتنفيذ القيام ، و الضوئية ااْللياف ذات األرضية

 .البالستك تدويرمخلفات وإعادة الحديد والبكر الخشب البكر تصنيع و والداخلية البناء
 
 

 عاتقها على يضع الذي األمر ،  الخارجي و المستويين المحلي على دائما لعمالئها األول االختيار تكون بأن،  واضحة رؤية الشركة حددت لقد

 .المهتمة األطراف متطلبات و العالمية للمواصفات طبقا العالية بالجودة تتميز مشروعات تنفيذ و منتجات تصنيع
 

 

 السالمة و للبيئة األخرى توالمتطلبا القوانين التام مع بالتوافق ملتزمون فإننا لذلك ،  البشرية مواردنا على الحفاظ هو أهتماماتنا أولى إن

 الجوانب من مختلف البيئي التلوث من الحد شانها من التي الضوابط بعض بوضع الشركة إدارة قامت لذلك،   عملنا مجال فى المهنية والصحة

 بيئة لجعل القرارات ومشاركتهم فى اتخاذ، العاملين  أمان و على صحة للحفاظ المهنية االمراض و االصابات تقليل على والعمل ،  البيئية

 .أمنا   أكثر العمل

 
 

  .أعمالنا فى أداء عنه حيود ال ومسارا وسيلة ألدائنا المستمر التحسين طريق من أتخذنا وقد هذا

 

 يجب التركيز على ضمان صحة اإلنسان والسالمة التشغيلية وحماية البيئة وتعزيز الجودة و رضاء المجتمع. 

 
 .هابينا والمجتمعات التي نعيش ونعمل هذا االلتزام يصب في مصلحة عمالئنا وموظفينا ومقاولينا ومساهم

 
 

  .لينيئة من جميع الموظفين والمقاووالصحة والسالمة والبتتطلب السويدي للكابالت االلتزام النشط والمساءلة عن الجودة 

 

 تلعب االدارة دورا قياديا في التواصل وتنفيذ وضمان االمتثال لسياسات ومعايير الجودة والصحة والسالمة والبيئة. 

 

ة وحوادث لجوداعلى عدم مطابقة القضاء  و، نحن ملتزمون بالحماية ونسعى جاهدين لتحسين صحة وسالمة وأمن موظفينا في جميع األوقات

أداء الصحة والسالمة تلبية متطلبات العمالء المحددة وضمان رضاء العمالء المستمر ، وتحديد أهداف الجودة و، و الصحة والسالمة والبيئة

رة فعال والتخطيط ألي ام إدامن خالل استخدام نظ، قياس النتائج وتقييم العمليات والخدمات وجودة المنتج وتحسينها باستمرار  ، ووالبيئة 

نع التلوث، والحد من معلى البيئة من خالل  هامن تعطيل األعمال و تقليل تأثيرو ، واالستجابة لها والتعافي منها ، حالة طوارئ أو أزمة 

جوانب الصحة والسالمة  ، وتطبيق مهاراتنا التقنية على جميع فايات وإعادة تدويرهان، والحد من ال استهالك الموارد الطبيعية واالنبعاثات

صحة والسالمة فهم سياسات الجودة وال وضمان، التواصل بصراحة مع أصحاب المصلحة ، ووالبيئة في تصميم وهندسة خدماتنا ومنتجاتنا 

ا في القضايا ذات الصلة المة والبيئة لتحسين أدائنمكافأة األداء المتميز في الجودة والصحة والسو؛ ا لبيئة ومعاييرها وبرامجها وأداءنوا

برامج ومبادرات الجودة ومشاركة معرفتنا ب، ا تأثير عليها نوالتي يمكننا أن يكون ل، والتي تحظى باهتمام عالمي ، بأصحاب المصلحة لدينا 

 والصحة والسالمة والبيئة الناجحة.

 

 

 
امنا األساسي باالمتثال باإلضافة إلى التز ،االلتزامات المدرجة  ، و ن مالءمتها المستمرةلضما، تتم مراجعة هذه السياسة بانتظام  يجب ان

 ا. إلى جميع القوانين واللوائح المعمول بها في األماكن التي نعمل فيه أيضا باإلضافة ، و لمعايير السويدي للكابالت

 
 اب المصلحة لدينا.ويضيف قيمة لجميع أصح، ألنه يسمح لنا بتقليل جميع الخسائر بشكل منهجي ، لنجاح أعمالنا  ، هذا أمر بالغ األهمية

 

 :دوريا األهداف مراجعة مع اآلتية النظم متطلبات تطبيق عاملين و إدارة الشركة على لزاما أصبح قد لذا و
 

   ISO 9001:2015 نظام ادارة الجودة  (1

 ISO 14001:2015نظام االدارة البيئية  (2

 ISO 45001:2018نظام السالمة والصحة المهنية  (3

 مدير عام الشركة                        10رقم االصدار :    18/7/2022تاريخ االصدار : 

  م. عمرو الصواف                      

 

Quality, Environmental, Occupational Health and Safety Policy 

ELSEWEDY CABLES is distinguished by variety of products of control and Low voltage cables up to 1 KV, 

Medium voltage up to 36 KV, High voltage up to 150 KV, Extra high voltage up to 500 KV, Over-head 

transmission lines up to 750 KV, Building wires, Indoor wires Optical Ground Wires up to 500 KV, Turn-key 

projects for Under Ground Cables and Optical Ground Wires projects, Steel and Wooden drums and 

Recycling of PVC. 
 

The Company set up its vision to be customer’s first choice in both local & foreign markets which leads to 

producing cables and execute projects with high Quality standards and conforming to international standards 

& interested Parties requirements. 
 

Our first Priorities is to preserve our manpower so, we have full commitment to implement Occupational 

Health, Safety and Environmental legal and other requirements through that our company put restriction to 

limit Environmental pollution and reduce injuries and occupational diseases to preserve the health and safety 

of our manpower and participate them in decision making in order to make work environment safer. 
 

This and we have taken the continual improvement of our performance a tool and a track that has no deviation 

in performing our business. 
 

Emphasis must be placed on ensuring human health, operational safety, environmental protection, quality 

enhancement, and community goodwill.  
 

This commitment is in the best interests of our customers, our employees and contractors, our stockholders, 

and the communities in which we live and work. 
 

ELSEWEDY CABLES requires the active commitment to and accountability for QHSE from all employees 

and contractors.  

Management has a leadership role in the communication and implementation of and ensuring compliance with 

QHSE policies and standards.  

We are committed to protect and strive for improvement of the health, safety, and security of our people at all 

times eliminate quality non-conformances and HSE accidents meet specified customer requirements and 

ensure continuous customer satisfaction, set quality and HSE performance objectives; measure results; and 

assess and continually improve processes, services, and product quality through the use of an effective 

management system, plan for, respond to, and recover from any emergency, crisis, and business disruption, 

Minimize our impact on the environment through pollution prevention, reduction of natural resource 

consumption and emissions, and the reduction and recycling of waste, apply our technical skills to all HSE 

aspects in the design and engineering of our services and products, Communicate openly with stakeholders 

and ensure an understanding of our QHSE policies, standards, programs and performance, Reward 

outstanding QHSE performance, Improve our performance on issues relevant to our stakeholders that are of 

global concern and on which we can have an impact and share with them our knowledge of successful QHSE 

programs and initiatives. 
 

This Policy shall be regularly reviewed to ensure ongoing suitability. The commitments listed are in addition 

to our basic obligation to comply with ELSEWEDY CABLES standards as well as all applicable laws and 

regulations where we operate.  
 

This is critical to our business success because it allows us to systematically minimize all losses and adds 

value for all our stakeholders. 

So, it has become Obligatory for all departments to be committed with the requirements of the following 

systems with frequently reviewing of QHSE Objectives: 

1- Quality management system ISO 9001:2015 

2- Environmental management system ISO 14001:2015 

3- Occupational Health and Safety management system. ISO 45001:2018 
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