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1. Məqsəd
Bu sənədin məqsədi inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemimiz əsasında işlətdiyimiz və
hədəflərimiz, missiyamız və dəyərlərimizi dəstəkləyəcək əsas prinsipləri təsvir etməkdir.
NORM ASC, sahibkarlıq subyekti olaraq, şirkətin bütün fəaliyyətlərində keyfiyyət,
sağlamlıq və təhlükəsizlik, ətraf mühitin qorunması sisteminin prinsiplərini yüksək
səviyyədə qoruyur. Hər bir iş fəaliyyəti bütün standartlara və davranış qaydalarına riayət
olunmaqla yanaşı, şirkətin dəyərlərini qorumaqla həyata keçirilir.
2. Tətbiq Sahəsi
Bu siyasət şirkətin fəaliyyətlərini icra etdiyi bütün sahələrdəki bütün işçilərə şamil olunur.
3. Terminlər Və Təriflər
•
•
•

KSƏTƏM: Keyfiyyət - Sağlamlıq və Təhlükəsizlik - Ətraf İdarəetmə Sistemləri
VİS: İnteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemi.
DŞ: Direktorlar Şurası.

4. Məsuliyyətlər
•

Baş İcraçi Direktor

DŞ-nın son təsdiqlənməsi üçün təqdim ediləcək yeni siyasəti və ya mövcud versiyada
olan dəyişiklikləri nəzərdən keçirir və təsdiqləyir.
•

Rəhbərlik

Rəhbərlik sistematik olaraq siyasəti, sistemə uyğunluğunu yoxlamaq məqsədilə
nəzərdən keçirəcək və lazım olduqda yeniləyəcəkdir.
Rəhbərlik siyasətimizin bütün işçilərə çatdırılmasını və başa düşülməsini təmin edəcək
•

SƏTƏM Departamenti

Siyasətin hazırlanması, yenilənməsi və həyata keçirilməsindən məsuldur.
5. Siyasət, ümumi qaydalar və prinsiplər
5.1 Keyfiyyət
NORM ASC Azərbaycanın ən böyük sement zavodlarından biridir. Biz məhsullarımızı
müştəri istək və tələblərinə həmçinin, milli və beynəlxalq məhsul standartlarına uyğun
keyfiyyətlə istehsal edirik. Norm ASC-də rəhbərlik və bütün işçi heyəti ən effektiv şəkildə
sabit xüsusiyyətləri olan sement istehsal etmək əzmindədirlər. Bazar lideri olmaq və
bunu sabit saxlamaq üçün,NORM keyfiyyət idarəetmə sistemini proseslərin davamlı
olaraq inkişafını hədəfləməklə qurmuş və tətbiq etmişdir.
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İstehsal prosesimizi davamlı inkişaf etdirmək üçün texnoloji yeniliklər daima
araşdırılacaq və tətbiq ediləcəkdir. İdarəetmə yanaşmamızı inkişaf etdirmək üçün isə
yeni idarəetmə üsulları nəzərdən keçiriləcək və tətbiq olunacaqdır. Norm-da, insan
resurslarının, rəqabət baxımından fərq yaratmaq üçün istehsalın həyata keçirilməsində
vacib mənbələrdən biri olduğu bilinir. Belə ki, komanda ruhu yaratmaq və işçilərimizin
davamlı inkişafını təmin etmək bizim əsas prinsiplərimizdən biridir.
Subpodratçılar istehsalın həyata keçirilməsində vacib tərəfdaşlarımızdır və onları
qarşıya qoyulan tələblərə əsaslanaraq seçməyi hədəfləyirik. Subpodratçılarımıza lazımi
və yetərli texniki dəstək göstərməklə onların fəaliyyətini yaxşılaşdırırıq. Müştəri və
qanuni tələblərə uyğun məhsulların istehsal prosesində subpodratçıların mühüm töhfə
verənlərdən biri olduğundan məlumatlıyıq və bu səbəbdən bütün təchizatçılarımızla sıx
əməkdaşlıq edəcəyik.
Texnoloji yenilikləri tətbiq etmək, işçilərimizi maarifləndirmək və subpodratçılarımızla
əməkdaşlıq edərək məhsullarımızı vaxtında və tələb olunan xüsusiyyətlərlə təmin
etməklə istehsal dəyərini optimallaşdıracaq və müştəri məmnuniyyətini artıracağıq.
İdarəetmə yanaşmamızda önləyici olmağı təmin etmək üçün Keyfiyyət Sistemimizdəki
riskləri davamlı qiymətləndirib, vaxtında lazımi tədbirləri görəcəyik.
Müştərilərimiz texniki və inzibati məlumatlara ehtiyac duyduqda davamlı olaraq
dəstəklənəcək və vaxtaşırı təlimlərlə təmin ediləcəkdir.
Mütəmadi olaraq keyfiyyət yaxşılaşdırma hədəflərimizi təyin edəcək və keyfiyyət sistemi
proseslərimiz effektivlik baxımından daim ölçüləcəkdir. Bu, gəlirliyimizin artması və
səhmdarlarımızın gözləntilərini təmin etməyə kömək edəcəkdir.
İdarəetmə heyəti olaraq, NORM ASC-nin aşağıdakı sahələrdə üstünlük verilən sement
tədarükçüsü hesab olunmasına dair imicini əbədiləşdirməyə söz veririk:
- İşçi heyətimiz üçün NORM-da işləmək
- Subpodratçılarımız üçün NORM-a məhsul və xidmətlər satmaq
- Müştərilərimiz üçün NORM-dan sement və klinker almaq
- Səhmdarlarımız üçün NORM-a investisiya qoymaq
Məhsullarımızın istehsalına və tədarükünə dair bütün tələblərin tətbiq olunması və
uyğun olaraq daxili və xarici əlaqələndirməni təmin edəcəyik.
5.2 Sağlamlıq və Təhlükəsizlik
Norm ASC işçilərinin, müştərilərin, ictimaiyyət üzvlərinin və fəaliyyətimizdən təsirlənə
biləcək hər kəsin sağlamlığı və təhlükəsizliyini təmin etmək öhdəliyi daşıyır.
Norm ASC-nin idarəetmə heyəti sağlamlığımız və təhlükəsizlik göstəricilərimizi davamlı
olaraq yaxşılaşdırmağa çalışır:
- Mühəndislik, təlim, maraqlı tərəflərin məsləhətləşmələri, özünü təşkil və özünü
nəzarət və zəruri hallarda məcburi tətbiqetmə yolu ilə hərtərəfli sağlamlıq və
təhlükəsizlik davamlı inkişaf proqramının aparılması;
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Sağlamlıq və təhlükəsizlik proqramının səmərəli sürətdə həyata keçirilməsi üçün
Bütün səviyyələrdə məsuliyyət və cavabdehliklərin müəyyən edilməsi və müvafiq
idarəetmə və əlaqələndirmənin təmin edilməsi;
Sağlamlıq və Əməyin təhlükəsizliyi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi ilə bağlı
qanunların Bütün müddəalarına riayət edilməsi;
Bütün işçilərin Sağlamlıq, Təhlükəsizlik və Ətraf mühitin yaxşılaşdırılmasına
verdiyi töhfələrin dəyərləndirilməsi və təşviq edilməsi;
Hər bir işçinin öz vəzifələrini səmərəli və təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirməsi üçün
lazımi məlumat, təlimat, təlim və nəzarətlə təmin edilməsi;
Sağlamlıq, Əməyin mühafizəsi və Ətraf Mühitin Mühafizəsi ilə bağlı tələblərin
bütün işçilər, podratçılar və qonaqlar tərəfindən tam başa düşülməsinin, tələblər
yerinə yetirilmədiyi təqdirdə iyerarxik səviyyələrdən asılı olmayaraq müvafiq
düzəldici tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edilməsi;
İşçilərə verilən hər bir tapşırığın onların imkanı daxilində olmasının və təhlükəyə
səbəb olacağı əsaslandırılmış sürətdə ehtimal edilən tapşırıqların yerinə
yetirilməməsinin təmin edilməsi;
Fövqəladə hallar üçün prosedurların işlənib hazırlanması və fövqəladə hallarda
avadanlıq və qurğuların işçilərə zərər yetirməməsinin təmin edilməsi;
Peşə xəstəliklərinin yaranmaması üçün risklərin idarə olunması, bərpa
proqramları və işçilərə tibbi xidmətlərin göstərilməsinin təmin edilməsi;
İş vaxtı və işdən sonra işçilərin sağlamlıq və təhlükəsizlik qaydalarına riayət
etmələri üçün həvəsləndirilməsi və dəstəklənməsi;
Şirkətin qonaqları və podratçıların sağlamlıq və təhlükəsizliyini qoruyub
saxlamaq üçün müvafiq sistemlər və prosedurların tətbiqi, qonaqların və
podratçıların fəaliyyəti nəticəsində arzuedilməz hadisələrin baş verməməsinin
təmin edilməsi;
Təsdiqlənmiş təhlükəsizlik avadanlıqlarının və fərdi mühafizə vasitələrinin lazım
gəldikdə təmin edilməsi.
5.3 Ətraf Mühit

Norm ASC-nin rəhbərliyi ətraf mühitin mühafizəsinin bütün şirkət heyətinin davranış və
işə münasibətinə möhkəm yeridilməsini təmin etməyə, həmçinin tədarükçülər və
müştəriləri də oxşar strateji tərzdə davranmağa sövq edir.
Fəaliyyətimiz, məhsullarımız və xidmətlərimizin ətraf mühitə təsirlərini minimuma
endirmək üçün:
-Biz fəaliyyətimizin ətraf mühitin mühafizəsi ilə bağlı müvafiq qanunvericiliyə uyğun
həyata keçirilməsini və bu sahədə davamlı inkişafı təmin edirik.
-Biz tullantıların həcmini mümkün qədər azaldacaq və təkrar emal edəcək, təbii
ehtiyatlardan səmərəli istifadə edəcək, enerjiyə qənaət edəcək, atmosferə atılan zərərli
maddələrin miqdarını minimuma endirəcək və ətraf mühitin mühafizəsinə ciddi yanaşan
qurumlarla iş birliyi qurmağa çalışırıq.
-Biz ətraf mühitin mühafizəsilə bağlı mütəmadi sürətdə qarşımıza yeni məqsəd və
hədəflər qoyaraq, onların müntəzəm monitorinqini həyata keçirəcək, mütərəqqi
prosesləri tədqiq və tətbiq edecəyik.
-İşçilərin icra etdikləri əməliyyatları ekoloji cəhətdən məsuliyyətli şəkildə yerinə yetirməsi
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məqsədilə məlumatlandırmaq və həvəsləndirmək, iş məqsədlərimizdə ətraf mühit və
davamlı inkişafla əlaqəli daimi peşəkar inkişaf strategiyasının əsas olmasını təmin
edirik.
-Biz ictimaiyyətlə mütəmadi əlaqə saxlayaraq, zavodun ətraf mühitə təsiri barədə şəffaf
hesabatlar verilməsini təmin edirik.
6. İstinad Olunan Sənədlər
•

API Q1 API SPEC Q1

•

ISO 9001:2015 Keyfiyyətin İdarəedilməsi Sistemi Standardı

•

ISO 14001:2014 Ətraf Mühit İdarəetmə Sistemi Standardı

•

ISO 45001:2018 Peşəkar Sağlamlıq Və Əməyin Təhlükəsizliyinin İdarəolunması
Sistemi Standardı
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