
�ن������ل آم������عم

�ضل�������حه أف�������ص

�ة  �������اس���� س
السالمة والصحة الم�ن�ة



 
 

 

 
 

 

■

■ 

■ 

■

 

■ 

 
 

 
 

نحن في هايدلبرج سيمنت ُنولي اهتماماً جاداً تجاه مسؤوليتنا االجتماعية ونؤمن أن ثقافة الشركة التي ترتكز 
على مصلحة الموظفين والشراكة معهم ستؤدي إلى نجاح الشركة على المدى الطويل. وتعد سياسة السالمة 

و الصحة المهنية  إحدى الركائز الرئيسية في شركتنا وجزءاً ال يتجزأ من جميع نشاطاتنا التجارية. 

لذا نحن نسعى باستمرار  العمل يمكن تجنبها،  تنتج عن  التي  ِمّنا بأن اإلصابات، وحاالت المرض  وإيماناً 
السعي  الصلة عن طريق  ذات  ومقاولونا، واألطراف  لها موظفونا،  يتعرض  التي  الخطر  لتقليص عوامل 

لتحقيق هدف عدم وقوع الضرر.

تنطبق هذه السياسة على كل مواقع وعمليات مجموعة هايدلبرج سيمنت، حيث ممارسة نظم اإلدارة. 

النطاق

االلتزام
من أجل ضمان التطوير المستمر ألدائنا، فإننا ندير األمور المتعلقة بالسالمة و الصحة المهنية عبر أنظمة 

إدارة مناسبة. وتتكون عناصرها الرئيسية مما يلي:

إرساء أهداف واضحة وخطط العمل المالئمة لها.
توفير أماكن عمل صحية، ومعدات آمنة، وإجراءات وممارسات عمل آمنة بناء على نتائج تقييم المخاطر التي 

تراجع بصفة منتظمة.
تدريب الموظفين على أمور السالمة و الصحة المهنية التي تؤثر على أعمالهم لضمان توافر القدرات الالزمة 

لديهم لمزاولة مهامهم بطريقة آمنة.  
تفقد ومراجعة أماكن وممارسات العمل بشكل دوريٍّ لضمان مطابقتها مع المتطلبات الداخلية والخارجية.  

اإلشراف على أداء وعمليات السالمة و الصحة، والرقابة عليهما، وإجراء التحليالت الالزمة لهما، ومقارنة ■
كل ما سبق باالشتراطات المعنية. 

توفير التوجيه والتعليمات عن كيفية التعامل مع منتجاتنا بما يتوافق مع القوانين السارية.

تلتزم هايدلبرج سيمنت بممارسة أعمالها بما يتوافق مع جميع القوانين والتشريعات النافذة محلياً، وإقليمياً، 
الصحة  و  بالسالمة  والمتعلقة  بها  الخاصة  واإلجراءات  المعايير  مع  أيضاً  يتوافق  وبما  ودولياً،  وقُطرياً، 
الحوادث،  وقوع  لمنع  الصلة  ذات  واألطراف  والمقاولين،  الموظفين،  مع  بيٍد  يداً  أيضاً  ونعمل  المهنية. 

وإلبالغهم وإبالغ الجمهور حيال أدائنا فيما يخص السالمة و الصحة. 
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المباديء      

خوذة األمان
حماية العينين
أحذية السالمة

مالبس ذات الوان واضحة يسهل تميزها

بالقواعد  االلتزام  عليهم  يجب  لدينا  العاملين  والمقاولين  الموظفين  جميع  فإن  سبق،  ما  إلى  باإلضافة 
األساسية التالية:

يجب استخدام مهمات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل المطلوب تنفيذه.
وينطبق هذا بشكل خاص، ولكن ليس مقتصرا على استخدام:

- أحزمة األمان أثناء القيادة.
- معدات الحماية من السقوط أثناء العمل على األماكن المرتفعة. 

يجب تطبيق إجراء عمليات عزل مصادر الطاقه عن المعدات قبل تنفيذ أي أعمال و يجب تجربتها للتأكد 
من أنها ال يمكن أن تعمل أو تتحرك. 

يجب التأكد من وجود حواجز الحمايه قبل تشغيل أو إعادة تشغيل المعدات.

الدخول الي األماكن المغلقه مسموح فقط لألشخاص المختصين بواسطة تصريح عمل۲ معتمد من المشرف 
المختص.   

يجب ان تكون قيادة المركبات متوافقه تماما مع القوانين المحليه و قواعد الشركة.
يجب اإلبالغ عن و التحقيق في جميع الحوادث الخاصه بالعمل لتحديد األسباب الجذريه إلعداد اإلجراءات ■

التصحيحية و الدروس المستفاده.

المزيد من إجراءات السالمة و الصحة  المهنية التي يجب التقيد بها مفصلٌة في الدليل اإلرشادي لمجموعة 
هايدلبرج سيمنت، وفي الوثائق المحلية المراجعة والمعدلة دورياً.  

لن يتم التساهل مع حاالت عدم االلتزام بهذه القواعد

۱ يتعين على اإلدارة المحلية تحديد أية استثناءات وتعريف مواصفات المنتج، بناء على نتائج تقييم المخاطر.
۲ االستثناءات من هذه القاعدة وتعريف "األماكن المغلقة " يتم بموجب تصريح من اإلدارة المحلية بناء على نتائج تقييم المخاطر.   

الوقاية  بارتداء مهمات  من أجل ضمان سالمة موظفينا، ومقاولينا، واألطراف ذات الصلة، يجب االلتزام 
الشخصية اآلتي ذكرها في جميع أماكن۱ عمليات هايدلبرج سيمنت:
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األدوار والمسؤوليات

تعتبر هايدلبرج سيمنت أن جميع مستويات اإلدارة في المجموعة مسؤولة عن تنفيذ اشتراطات السالمة و 
الصحة المهنية، كٌل فيما يخصه، مع التشديد على أن كل موظف، أو مقاول، أو زائر مسؤول مسؤولية مباشرة 

عن االلتزام بإجراءات العمل اآلمن، والتي تضمن السالمة و الصحة المهنية لهم ولزمالئهم.    

فلن  بالمثل،  التحلي  الجميع  من  وأتوقع  المهنية،  الصحة  و  السالمة  لمتطلبات  القصوى  األولوية  أُولي  إني 
نستطيع تحقيق هدفنا المتمثل بترسيخ ثقافة عدم وقوع الضرر إال بالعمل معاً. 

هايدلبرج، األول من مارس، ۲۰۱٥

د. بيرند شيفيلي
رئيس مجلس اإلدارة    

Dr. Klaus Hormann
مدير الصحة والسالمة بالمجموعة

الموارد البشرية بالمجموعة
تليفون: 

klaus.hormann@heidelbergcement.com :بريد إليكتروني

معلومات اإلتصال
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