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Quality, Environment, Occupational Health and Safety Policy  

 سياسة الجـودة والبيئة والسالمة والصحه المهنيه
 

تحقق وترضى بل  ان ايجيترافو مجموعة شركات تهدف  

وتتجاوز توقعات العمالء والعاملين وجميع األطراف 

المعنية والمتعاملين معها من خالل تصميم  وانتاج  

الزيتية والجافة  محوالت التوزيع الكهربية صيانةو

عالية الجودة وفي التوقيت نيكل كاديوم الوالبطاريات 

المحدد وذلك بأتباع تلك المنهجية باعتبار ذلك مسئولية 

 للمجموعة . فردية وجماعية

EGYTRAFO Group is fully committed to meet, 

satisfy and exceed the expectation of our 

customers, our staff and other interested parties 

through  design, production and services  of  

quality Oil & Dry Transformers  and  nickel 

cadmium batteries. delivery on time  and following 

this methodology as an individual and group 

responsibility 

 اصحاب المصلحة  رضا تحقيق هو للشركة رئيسىال الهدف

 ( المجتمع  - العاملين - العمالء )

Egytrafo main objective is to achieve satisfaction of 

company stakeholders (customers - employees -….) 

 

 :يلى بما الشركة تلتزم االهداف هذه ولتحقيق

To achieve these objectives, the company is 

committed to: 

وضع عمالئنا فى بؤرة اهتمامنا بهدف تحسين رضائهم   1

عن طريـق التحديــد الواضح الحتياجاتهم وتفهمهــا 

 والوفـــاء الكامـــل بها.

1-Focusing on our customers to enhance their 

satisfaction by ensuring that their requirements 

are clearly determined , understood and are 

properly met. 

 على يعتمد متكامل ادارة نظام وتطوير وتنفيذ وضع  2

 :نظم االدارة  متطلبات

  10001االيزو  – 10001االيزو  – 1001االيزو 

2-Establish, implement and maintain an integrated 

management system (IMS) depending on the 

requirements of ISO9001,ISO14001,      ISO 45001  

 القانونية  والمتطلبات العمالء لمتطلبات االمتثال  3

 .المتكاملة االدراة نظام فى المطبقة المتطلبات من وغيرها

3- Compliance with customer requirements, legal 

and other appliedleto the IMS. 

الحفاظ على سالمة البيئة عن طريق حمايتها ومنع أى   1

تلوث بيئـى قد ينجـم عن األنشطة المختلـفة للشـركة تأكيدا 

 وكذلك  . لمسئوليـــة الشركـــة تجــاه المجتمع ككـل

تطبيق اإلجراءات المالئمة للحد من أى تعرض أو مخاطر 

المختلفة بمـا يمنع   محتملة الحدوث فى أماكن العمل

 ــــريقة عملية وقــوع الحــوادث واإلصـــابات.بط

4-Maintaining the environment by protecting and  

preventing of any possible pollution may be 

resulted from our different activities to emphasize 

our responsibility towards the society as a whole. 

Also Implementing procedure to minimize the 

possible hazards & risks in the working places and 

practically prevent the accident and injuries. 

 المتكاملة االدارة نظام فعالية تحسين فى االستمرار 0

 .الشركة واداء

5- Continuing improve the effectivness of the IMS 

and company  performance. 

تدريب وتوعيـة العاملين بالشركة بهدف االرتقــاء   6

بمستوى الكفاءة واألداء األحتراافــى مع تحفيزهــم علي 

 ابراز مهارااتهم لتحسيــن القيمـــة المضافة العمالهم.

6- Providing the proper training and awareness to 

our work force to enhance their competence and to 

motivate them and highlight their skills to improve 

the business value added. 

 استمرار لضمان واالهداف للسياسة السنوية المراجعة 7

 .للشركة مالءمتها

7- Annual review of policy and objectives to ensure 

its continued relevance to the company. 

    Chairman              يس مجلس االدارةرئ

 


