سياسة البيئة والصحة والسالمة

ENVIRONMENT, HEALTH & SAFETY POLICY
Ma’aden Aluminium (MA) owns the largest
integrated Aluminium
complex in the world based on the latest available technology in all its
manufacturing facilities. The company recognizes and values its
important role that it has in the Management of Environment,
Occupational Health and Safety of its people which are important
aspects of its “Core Values”.

تمتلك شركة معادن لألملنيوم أكبر مجمع أملنيوم متكامل في العالم بأحدث تقنية متوفرة في
 حيث تدرك وتقدر الشركة دورها املهم في إدارة البيئة والصحة والسالم، عالم الصناعة
املهنية والتي تعتبر جانب مهم من قيم الشركة ألاساسية

This policy provides the foundation for company’s overriding
commitment for the Health and Safety of its employees, contractors
on site and local communities and for the protection of environment
by continually improving its EHS performance and standards in its
facilities at Ras Al-Khair and Al-Baitha.

تعتبر سياسة البيئة والصحة والسالمة للشركة أساس التزامها املهم تجاه موظفيها
 حيث تعمل،ومتعاقديها وزوارها في مواقع العمل وكذلك التزامها تجاه املجتمع و البيئة
الشركة وبصورة مستمرة على تحسين أدائها ومعاييرها نحو البيئة والصحة والسالمة في
. في مدينة رأس الخير ومنجمها في منطقة البعيثة،التعدين في كل منشآتها

: تلتزم شركة معادن لألملنيوم بالتالي،لتحقيق هذا الهدف

To achieve this, we are committed to:

ً
ً
 على. التقيد بجميع معايير البيئة والصحة والسالمة واللوائح املعمول بها محليا وعامليا
.OHSAS 18001  وISO 14001 ,سبيل املثال ال الحصر أنظمة



Meet and, where appropriate, exceed all applicable local and
International EHS regulatory requirements and standards
including the requirements of ISO 14001 and OHSAS 18001.



We do not compromise our EHS values for profit or production.



Conserve natural resources and prevent environmental pollution
by continual improvement into decision making processes.

 الحفاظ على املوارد الطبيعية ودمج الوقاية من التلوث والتحسين املستمر في عمليات
.صنع القرار



Achieve zero injury and prevent ill health of its people by
maintaining safe and secure work environment.

 بلوغ معدل الصفر في عدم إلاضرار بصحة وسالمة املوظفين وغيرهم من خالل تنفيذ
.أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة



Continuously improve our EHS systems and its performance by
routinely measuring and monitoring the effectiveness by setting
EHS objectives and KPI’s.
Continuously seek excellence, active stewardship and progress
towards sustainable development in all aspects of its operations.

 تحديد ومتابعة ألاهداف والغايات للتحسين املستمر وقياس فعالية أداء البيئة
.والصحة والسالمة



Ensure that our manufacturing facilities are created and
maintained as safe and reliable working environment.

 التأكد من أن جميع مرافق التصنيع يتم إنشاؤها ويحافظ عليها كبيئة عمل آمنه
.وموثوق بها



Ensure that EHS risk are addressed and adverse impacts of
environmental aspects and Occupational Health and Safety
hazards are eliminated or minimized in operations in our existing
and future operational facilities, through effective EHS risk
assessment and audit programs.
Report, investigate and analyze all EHS Incidents, at-risk acts and
at-risk conditions and to take necessary corrective action to create
conditions to prevent their recurrence.
Enhance and Promote On-the-Job and Off-the-Job EHS
awareness programs among employees, their families and
communities.
Develop a “Safe Behavior Culture” and improve the competency
of our employees and contractors by providing appropriate
training and adequate resources to take responsibility for carrying
out their tasks in a safe manner.
Work as one team, retain transparency and promote willingness
among our employees, contractors, suppliers, stakeholders and
visitors to manage and minimize EHS risks and ensuring legal
compliance.

 التأكد من أن مخاطر البيئة والصحة والسالمة تم تحديدها والتخلص منها أو التقليل
منها والتحكم فيها في مرافق الشركة الحالية واملستقبلية من خالل برامج التقييم
.والتدقيق الفعالة ملخاطر البيئة والصحة والسالمة











Review this policy periodically to ensure that it remains relevant
and appropriate to the company’s needs.

In addition to the above the top management of the company is
committed to make this EHS policy available to its employees,
contractors, suppliers and to any interested parties who may have
stake in the company operations.

.ال تساوم الشركة بقيمها ألاساسية تجاة البيئة والصحة والسالمة على حساب إلانتاجية والربح

 والريادة والتقدم نحو تحقيق التنمية املستدامة في جميع، الحفاظ على التميز الدائم
.جوانب عملياتها

 وألاعمال وألاحوال، إلابالغ والتحقيق وتحليل جميع حوادث البيئة والصحة والسالمة
.الغير سليمة أو الغير آمنة وإتخاذ إجراءات تصحيحية ظرورية ملنع تكرارها
 تعزيز وتنمية برامج التوعية بثقافة ومفاهيم البيئة والصحة والسالمة في أوقات
. الدوام وخارج الدوام بين املوظفين وأسرهم ومجتمعاتهم
 تطوير ثقافة السلوك آلامن وتحسين كفاءة موظفي ومتعاقدي الشركة وذلك بتوفير
..التدريب املناسب واملوارد الكافية لتأدية مهامهم بطريقة آمنة
 العمل كفريق واحد والحفاظ على الشفافية وتعزيز الرغبة والاستعداد للعمل لدى
املوظفين واملقاولين واملوردين والزوار وكل من له مصلحة بالشركة إلدارة وتقليل
مخاطر البيئة والصحة والسالمة ولضمان التقيد باألنظمة القانونية
. مراجعة سياسة البيئة والصحة والسالمة دوريا لتبقى صالحة إلحتياجات الشركة
تتعهد إدارة الشركة للتأكد من أن سياسة البيئة والصحه والسالمة متوفرة لجميع موظفيها
.ومتعاقديها وومورديها وزوارها وكل من له مصلحة بالشركة
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