
Ma’aden Environment, Health, Safety & Security Policy   ادنـعـفي مواألمن  والسالمة الصحةو  البيئةسياسة

Environment, Health, Safety, and Security (EHSS) is at the heart of every 

decision we make. We acknowledge that we operate in the mining and mineral 

processing sector, which has potential hazards, and therefore sound EHSS 

management is fundamental to our business. We firmly believe all incidents are 

avoidable when risk is managed proactively.  

Our established EHSS Policy and Management System Framework contains the 

guiding principles that empower the following undertakings: 

 We are committed to complying with all applicable EHSS laws, regulations, and

obligations. 

 Our EHSS management focuses on properly mitigating hazardous aspects of

Ma’aden activities to achieve world-class performance beyond regulatory 

compliance to prevent EHSS incidents, ensure workers’ wellbeing, optimize 

resource conservation and energy efficiency, waste minimization, emissions 

reduction, and ensure biodiversity conservation; 

 We enable and practice safe and healthy lifestyles and behaviors both on and

off the job; 

 We implement systems and provide equipment to prevent harm to people and

the environment to enable a healthy, safe, secure and environmentally 

responsible workplace; 

 We integrate sound EHSS management throughout the whole lifecycle of our

assets and products, spanning their full value chain in Ma’aden, including 

development, procurement, operation and maintenance, decommissioning of 

mines, and rehabilitation. 

 We actively engage our stakeholders, including our employees, investors,

supply chain, local communities, and customers to understand their EHSS 

objectives and address their concerns; 

 We are committed to providing best-in-class training and ensuring the

capability, competency, and wellbeing of our employees across our facilities 

and affiliates;  

 We will work closely with our contractors to ensure that they have appropriate

EHSS management systems that will guarantee only qualified contractors’ 

personnel are working at our facilities and affiliates;  

 Our EHSS objectives and continual improvement plans are based on proactive

risk management, which aims to progressively prevent and minimize impacts, 

losses, and injuries; 

 We will investigate all our EHSS incidents to identify root causes, learn from

incidents both within and outside of Ma'aden to continuously improve our 

operational excellence, and comprehensively and transparently report on all 

aspects of our EHSS performance. 

We recognize that our EHSS culture, management, and performance is 

dependent on our leadership at all levels and the ownership of each and every 

one of us. 

، إلدراكنا كل قرار نتخذهل أساسواألمن الصحة والسالمة البيئة والحفاظ على 

مخاطر  يصاحبهامعالجة المواد التعدينية ليات التعدين والكامل أن كافة عم

ًا شكل أساستُ  واألمنلصحة والسالمة  اللبيئة و  اإلدارة السليمةفإن  ك  لذلمحتملة،  

كما أنّنا على يقين تام بإمكانية تجنّب كافة ، األنشطة التي نقوم بهالجميع 

   فعيل إدارة المخاطر بشكل استباقي.تب حينما نقوم، الحوادث

في  الصحة والسالمة واألمنالبيئة وسياسة و لنظام إدارة طار العاميحتوي اإل

 ة: التالي نا من تحقيق االلتزاماتنمعادن على المبادئ التوجيهية التي تمك

  كافة القوانين والقواعد التنظيمية وااللتزامات المطبّقةلنحن ملتزمون باالمتثال

  واألمن.الصحة والسالمة البيئة ومجال في 

  مرتبطةالمخاطر ال على احتواء الصحة والسالمة واألمنالبيئة وإدارة نعمل في

لقواعد لاالمتثال  حققللوصول إلى أداء عالمي المستوى، ي ادنـعـمأنشطة ب

والسالمة  الصحةالبيئة وليشمل الحد من الحوادث المتصلة بويمتد التنظيمية 

، وتحسين الحفاظ على الموارد وكفاءة الطاقة، وتقليل املينواألمن، وضمان صحة الع

 االنبعاثات، والحفاظ على التنوع البيولوجي.  والنفايات 

 البيئةالتي تراعي الصحية والسلوكيات أنماط الحياة مل على تمكين وتطبيق عن

  .سواء داخل مكان العمل أو خارجهواألمن الصحة والسالمة و

  الكفيلة بوقاية األفراد والبيئة بنية االساسيةتوفير الواألنظمة تطبيق نحرص على

في   ةيئيبلا  ةيلوؤسملاوواألمن    الصحة والسالمة  أساسيات  حقيقتذلك لمن الخطر، و

 .مكان العمل

  دورة خاللواألمن لصحة والسالمة لبيئة والالتكامل بين اإلدارة السليمة نعمل على

 ادنـعـمفي  الكاملة  سلسلة القيمة    والتي تشمل  ،صولنا ومنتجاتناالكاملة أل  حياةال

وإعادة  غالق المناجموالصيانة وإ والتشغيل مشترياتوالالتطوير  مراحل ذلكفي بما 

 .بيئياً هاتأهيل

 ناموظفي فيهمبما ، لدينا أصحاب المصلحة مشاركة نتفاعل ونتشارك مع

 ، والجهات المعنية بسالسل التوريد، والمجتمعات المحلية والعمالءامستثمرينو

الصحة البيئة وفيما يتعلق بوالتجاوب مع مخاوفهم متطلباتهم فهم لتأكد من ل

  والسالمة واألمن.

 قدراتهم وكفاءتهمتعزيز لأنواع التدريب لموظفينا أفضل  قديمملتزمون بت

  .منشآتنا والشركات التابعة يورفاهيتهم ف

   البيئةسنعمل بشكل وثيق مع مقاولينا لضمان اعتمادهم ألنظمة مناسبة في إدارة

لين في الصحة والسالمة واألمن والتأكد من جدارة وأهلية موظفيهم العامو

 .والشركات التابعة لنا منشآتنا

   دارةواألمن إلى اإلالصحة والسالمة  البيئة ومواصلة تعزيز  إلى  الساعية  تستند خططنا

 أوآثار أي لوقاية والتقليل بشكل تدريجي من لوالتي تهدف  االستباقية للمخاطر،

  .خسائرأو  إصابات

  تحديدوالجذرية الحوادث لتحديد األسباب جميع سنقوم بالتحقيق بشكل دقيق في

مواصلة و وسائل الحماية وتطويروخارجها  ادنـعـمالدروس المستفادة منها داخل 

تعزيز التميز على المستوى التشغيلي. كما سنقوم بإعداد تقارير تتميز بأعلى معايير 

 .الصحة والسالمة واألمنالبيئة والشفافية فيما يتعلق بكافة جوانب 

واألمن والسالمة  حةالصالبيئة ودرك أن ثقافتنا وإدارتنا وأداءنا ضمن مجال ن

واقعة والمسؤولية  المستوياتمن مختلف  معادن تاقائمة جميعها على قياد

  .معادنفي  يعملعلى كلّ شخص 

Robert Wilt 
Chief Executive Officer
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