
 

EHS&S POLICY سياسة البيئة والصحة والسالمة واألمن 
 

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, Safety and Security of its people which are important aspects of its 
“Core Values”. 

ي في ناععالم الصالمتكامل في العالم بأحدث تقنية متوفرة في  أملنيوم مجمع أكبر لألملنيوم شركة معادنتمتلك 

التي و   املهنيةه السالمالبيئة والصحة و  إدارة املهم فيتدرك وتقدر الشركة دورها ، حيث  مرافق التصنيعجميع 

 تعتبر جانب مهم من قيم الشركة األساسية. 

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

ها تجاه موظفيها ومتعاقديها وزوار  وتعهدهاأساس التزامها ركة للش واألمن السالمةسياسة البيئة والصحة و تعتبر 

ا دائهأ تحسينالبيئة، حيث تعمل الشركة وبصورة مستمرة على وكذلك التزامها تجاه املجتمع و  في مواقع العمل

البعيثة  جمومن الصناعية الخير  رأسمدينة  فيفي كل منشآتها،  في التعدين الصحة والسالمةالبيئة و  فيومعاييرها 

 . قصيمالمنطقة في 

We are committed to:  بالتالي لألملنيوم شركة معادنتلتزم: 
 Take accountability of the functioning and effectiveness of the EHS&S Management 

Systems. 
  واألمن نظمة البيئة والصحة والسالمةل فعالية تسيير العمل ب تجاه  املسؤوليةتحمل. 

 Provide necessary resources needed to establish, implement, maintain and 
continually improve the EHS&S Management System 

 .توفير املوارد الالزمة إلنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسين نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة و المن 

 Fulfilling legal requirements and other requirements and of ISO 14001, ISO 45001 
and RC 14001.  

  00441يوو ال و  10441يوو ال  ومتطلبات, األخرى  واملتطلبات القانونية باملتطلباتاللتزام و الوفاء 

 . 10441 واملسؤليه  العنايه

 Conserve natural resources, prevent environmental pollution and meet other specific 
commitments. 

 التقيد باإللتزامات الخاصه بذلك.التلوث البيئي و  والحماية من الحفاظ على املوارد الطبيعية 

 Provide safe and healthy working condition for the prevention of work related injury 
and ill health and to achieve zero injury and prevent ill health of its employees, 
contractors and visitors by providing and maintaining safe and secure work 
environment through hierarchy of controls. 

   وتحقيق بيئةاللتزام بتوفير ظروف عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل والمراض الصناعية 

لتأمين بيئة عمل صحية وآمنه من خالل لموظفين واملقاولين والووار ل عمل خاليه تماما من الصابات

 .ملنع الحوادث واألمن املهنيةه البيئة والصحة والسالم نظمةا تطبيق

 Continually improve and enhance the performance of our EHS&S management 
systems by identifying risks and opportunities, setting objectives and targets 
compatible with our strategic direction. 

 البيئة والصحة والسالمة نظام ادارةوقياس فعالية تحديد ومتابعة األهداف والغايات و لتحسين املستمر ا 

  .متوافقه مع توجه الشركة اإلستراتيجي تحديد اغراض و أهدافبتحديد األخطار, فرص التطور و  واألمن

 Continuously seek excellence, active stewardship and progress towards sustainable 
development in all aspects of its operations. 

 عملياتجوانب  املستدامة في جميع نحو تحقيق التنمية والتقدم، والريادة التميز الدائم الحفاظ على 

 .الشركة

 Ensure that our manufacturing facilities are created and maintained in a safe and 
reliable working environment through setting up proper control to address the EHS&S 
risks and eliminate hazards and reduce EHS&S risks using hierarchy of control. 

 خاللمن وموثوق بها  بيئة عمل آمنهك ويحافظ عليها يتم إنشاؤها التصنيع مرافق تأكد من أن جميعال 

نع التسلسل الهرمي مل إستخداموتقليل املخاطر ب واألمن املهنيةه البيئة والصحة والسالمانظمة تطبيق 

 .الحوادث

 Ensure that EHS&S risk are addressed and adverse impacts of significant 
Environmental aspects and Occupational Health and Safety hazards are eliminated 
or minimized to as low as reasonably practicable level in operations in our existing 
and future operational facilities, through effective EHS&S risk assessment and audit 
programs. 

 تم تحديدها والتخلص أو التقليل منها إلى حد املؤثرة  واألمن الصحة والسالمةالبيئة و مخاطر  التأكد من أن

التدقيق و  برامج التقييم من خالل مرافق الشركة الحالية واملستقبلية معقول بشكل يمكن تطبيقه عمليا في

 واألمن. ملخاطر البيئة والصحة والسالمةلفعالة ا

 Consultations with workers and their participations in decision making process related 
to EHS&S Management System and to meet their needs and expectations. 

  إدارة الصحة والسالمة وتلبية احتياجاتهم مساهمة املوظفين في عملية صنع القرار فيما يخص نظام

 .وتوقعاتهم

 Report, investigate and analyze all EHS&S Incidents and to take necessary corrective 
action to create conditions to prevent their recurrence. 

 واألحوال الغير سليمة ، واألعمال واألمن الصحة والسالمةالبيئة و  جميع حوادث وتحليل اإلبالغ والتحقيق

 .أو الغير آمنة وإتخاذ إجراءات تصحيحية ظرورية ملنع تكرارها

 Protect workers from reprisals when reporting incidents, hazards, risks and 
opportunities. 

  واملخاطر والفرصحماية العمال من األعمال النتقامية عند اإلبالغ عن الحوادث واألخطار 

 Enhance and Promote On-the-Job and Off-the-Job EHS&S awareness programs 
among employees. 

 في أوقات الدوام وخارج  واألمن عويو وتنمية برامج التوعية  بثقافة ومفاهيم البيئة والصحة والسالمةت

 .بين املوظفين الدوام

 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. 

  فير التدريب املناسبتطوير ثقافة السلوك المن وتحسين كفاءة موظفي ومتعاقدي الشركة وذلك بتو 

 مهامهم بطريقة آمنة. لتأدية واملوارد الكافية

 Work as one team, retain transparency and promote willingness among our 
employees, contractors, suppliers, visitors, and interested parties to manage and 
minimize EHS&S risks and to ensure legal compliance. 

 ين واملقاول املوظفين الرغبة والستعداد للعمل لدىتعويو الشفافية و الحفاظ على كفريق واحد و  العمل

لضمان و  واألمن إلدارة وتقليل مخاطر البيئة والصحة والسالمة بالشركة والألطراف املعنية الووار و  واملوردين

 .التقيد باألنظمة القانونية

 Workers will be involved in the organization’s decision-making process of the EHS&S 
management system; as cooperation and collaboration are expected norms within the 
organization management. 

 حيث أن  واألمن سيشارك العمال في عملية صنع القرار ات الخاصة بنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة

 التعاون والتشاور عوامل اساسية داخل إدارة الشركه.

 Review this policy periodically to ensure that it remains relevant and appropriate to 
the company’s strategic direction, organizational context and needs as appropriate. 

  هها وتوج إلحتياجات الشركةومالئمه دوريا لتبقى صالحة واألمن مراجعة سياسة البيئة والصحة والسالمة

 ..اإلستراتيجي

In addition to the above, the top management of the company is committed to maintain this 
EHS&S policy documented information and to make this available as documented 
information to its employees (managerial and non-managerial) and to the interested parties 
as appropriate. 

لبيئة اسياسةعن ومحفوظه على معلومات موثقة  هحفاظمللعليا للشركة باا تلتزم اإلدارةإلى ما سبق, باإلضافة 

  .شركةلل ولألطراف املعنيةوإتاحة هذه املعلومات ملوظفيها )اإلداريين وغير اإلداريين( واألمن الصحة والسالمة و 
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