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 سياسة الصحة المهنية والسالمة والبيئة
Occupational health, safety and environment 

نتاج بالتطبيق الفعال ألنظمة إدارة الصحة المهنية والسالمة والبيئة في أعمالها المتعلقة بتوليد وا االتحاد للماء والكهرباءتلتزم   

خدمات الكهرباء والماء؛ لتحقيق األهداف االستراتيجية وفقا ألفضل الممارسات الدولية وبما يتفق مع القوانين وتقديم ونقل وتوزيع 

 االتحادية والمحلية.

The Etihad Water and Electricity , is committed to the effective implementation of Occupational Health , Safety 

and Environment within its business in relation to Generation, Production, Transmission, Distribution and Provision 

of Electricity and Water Services to achieve the strategic objectives in accordance with International Best Practices 

and in conformity with Federal and Local Laws. 

 

ما  تحاد للماء والكهرباءتتضمن سياسة اال

 :ييل

تبني أحدث المعايير المحلية والعالمية في  (1

 مجاالت الصحة المهنية والسالمة والبيئة.

الصحة المهنية والسالمة والبيئة ثقافة  تعزيز (2

 .المعنيينواالتحاد للماء والكهرباء لموظفي 

االمتثال للمتطلبات التشريعية وغيرها  (3

المتعلقة بمعايير الصحة المهنية والسالمة 

 والبيئة.

الحد من وقوع إصابات العمل والحوادث  (4

 واألمراض المهنية؛ لتوفير بيئة عمل آمنة.

البيئية للحد من االثار البيئية تقييم الجوانب  (5

تحاد للماء المتعلقة بأنشطة وعمليات اال

 .والكهرباء

توفير الموارد الكافية لتطبيق نظام إدارة الصحة  (6

 المهنية والسالمة والبيئة بكفاءة وفعالية.

، من خالل تلنفاياامن  إدارة عمليات التخلص (7

تقليل إنتاجها وإعادة استخدامها وتدويرها 

 قنيات صديقة للبيئة.باتباع ت

االلتزام بالتخطيط والتحكم والمراقبة والقياس  (8

بهدف التحسين المستمر لنظام الصحة 

 المهنية والسالمة والبيئة.

 

 

  

 

Etihad WE’s policy includes the following: 

 

1) Adopt the latest local and international standards in 

occupational health, safety and environment. 

2) Promote a culture of occupational health, safety and 

environment for Etihad WE employees and interested 

parties. 

3) Comply with legislative and other requirements 

related to occupational health, safety and 

environmental standards. 

4) Prevent injury, accidents and occupational diseases; 

to provide a safe working environment. 

5) Assess the environmental aspects of operations and 

activities to reduce adverse environmental impacts. 

6) Provide adequate resources for the efficient and 

effective implementation of the occupational health, 

safety and environmental management system. 

7) Manage waste disposal processes by reducing, 

reusing and recycling waste using environmental 

friendly technologies. 

8) Commitment to planning, control, monitoring and 

measurement to ensure continual improvement of 

occupational health, safety and environment system. 
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العمل على تحقيق األهداف المحددة و مراقبة  (9

أداء نظام إدارة الصحة المهنية والسالمة و 

 البيئة.

التأثير أجل تقليل من  و مراقبة المخاطر تحديد (10

 .على عمليات االتحاد للماء والكهرباء

 

تشجيع الموظفين للمشاركة في تقديم  (11

مقترحات إلجراءات الصحة المهنية والسالمة و 

 البيئة.

 

 

 

9) Strive to achieve sets targets and monitor 

performance of Etihad WE’s occupational health, 

safety and environmental management system. 

10) Identify risk and implement control in order to 

minimize impact on Etihad WE’s operations. 

 

11) Encouraging employees to participate in giving 

suggestions for occupational health, safety and 

environmental procedures. 

 

 

 محمد محمد صالح

 المدير العام

 

 "معتمد"


