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 الشركة سياسة                                                     
 

        فى الشرق األوسط  عبئة المواد الغذائيةتالمستخدمة في  أحد رواد صناعة العبوات البالستيكية لتصنيع اللدائن ن شركة اإلتحاد الهندسى الدولىنح

الجودة  أعلى مستوياتيُدعم مبادئنا و يساعدنا على تحقيق  والصحة المهنية والسالمة والبيئة الجودة وسالمة الغذاءو أفريقيا نؤمن بأن نظام إدارة 

بيقات خالل وضع برامج وتط وذلك من وبيئة عمل صحية وآمنة للعاملين والمقاولين والزائرين وجميع األطراف المعنية وحماية البيئة وسالمة الغذاء

خالل أنشطة العمل اليومية واإللتزام باإلحتياجات والتوقعات الخاصة باألطراف والصحة المهنية والسالمة والبيئة للجودة وسالمة الغذاء متكاملة 

 المعنية في ظل القضايا الخاصة بالشركة داخلياً وخارجياً.

منع الحوادث البيئية واإلصابات المهنية و ة وضمان أعلى درجات سالمة الغذاء لجميع منتجاتناللوصول إلى أعلى مستويات الجودلذا نحن نسعى 

 فى ظل هذه السياسة فنحن ملتزمون بالمبادْى التالية: واألمراض للوصول لبيئة عمل آمنة تماماً من الحوادث و

منع اإلصابات و األمراض  ة فى جميع مواقع العمل باألخذ فى اإلعتبارتنفيذ وتطوير نظام إدارة المخاطر الخاصة بالصحة المهنية والسالمة والبيئ .1

 والحوادث ومنع التلوث.

سالمة لجودة وا إنتاج عبوات بالستيكية تستخدم لتعبئة المواد الغذائية آمنة وخالية من جميع المخاطر ومسببات األمراض من خالل تطبيق نظام إدارة .2

 الغذاء.

 والصحة المهنية والسالمة والبيئة لتحديد و تقييم و التحكم فى المخاطر. الجودة وسالمة الغذاءتوفير الموارد الالزمة لتطبيق نظام إدارة  .3

ناتجة عن لاتحديد جوانب البيئة والصحة المهنية والسالمة ذات األهمية البالغة الخاصة بالمنشأة بصورة دورية و إنشاء أهداف للتحكم فى التأثيرات  .4

 كما يلى:و رفع األداء المستمر والتحسين  تلك الجوانب من أجل التطوير

 .رفع كفاءة إستهالك الطاقة و الموارد بهدف تقليل اإلنبعاثات الغازية 

 تدوير المخلفات قدر اإلمكان. ة تقليل نسبة التوالف الصلبة و إعاد 

 حوادث العمل.تقليل إصابات و 

 تحقيق إحتياجات جميع األطراف المعنية الداخلية والخارجية وإرضاء توقعاتهم   .5

                   ومشاركتها مع جميع العاملين حيث يتم قياسها و رصدها بصفة دوريةوالصحة المهنية والسالمة والبيئة  الجودة وسالمة الغذاءوضع أهداف  .6

 . والصحة المهنية والسالمة والبيئة دعم الجودة وسالمة الغذاءر وتحقيق جميع مبادئ المستم التحسين و و مراجعتها لضمان التطوير

 بين كافة مستويات األطراف المعنية. والصحة المهنية والسالمة والبيئة الجودة وسالمة الغذاءثقافة  اإللتزام بنشر .7

 توفير قنوات إتصال فعالة داخلياً وخارجياً مع جميع األطراف المعنية. .8

  -التأكد من أن المديرين يقومون بما يلى: .9

  المسؤلية و و البيئة و الصحة و السالمة المهنية وسالمة الغذاءبالجودة التوافق مع القوانين و التشريعات المصرية والدولية و اإللتزامات الخاصة

 :ق مع متطلبات المواصفات القياسيةالمالئمة لنشاط المنشأة و التطابالمجتمعية 

ISO 9001:2015, FSSC 22000 (ISO 22000:2018, ISO/ TS 22002 - 4:2013) 

ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 

  داخل المصنع. والسالمة والبيئة والصحة المهنية الجودة وسالمة الغذاءتوظيف العمالة المؤهلة لضمان التوافق مع نظام إدارة 

  لجميع األطراف المعنية.  والصحة المهنية والسالمة والبيئة وسالمة الغذاء الجودة بنظام إدارةنشر الوعى والتدريبات الخاصة 

 التأكد من إلتزام جميع األطراف المعنية بما يلى :   .10

  بالمصنع. والصحة المهنية والسالمة والبيئة نظام إدارة الجودة وسالمة الغذاءاإللتزام بسياسة وإجراءات 

  ة والصحة المهنية والسالم الجودة وسالمة الغذاءالمستمر لنظام إدارة  و التحسين فى التطويرالمشاركة واإلتصال مع جميع األطراف المعنية

 بالشركة. والبيئة

  جميع األطراف المعنية معهم من مخاطر بيئة العمل. حماية صحة و سالمة 

 .والصحة المهنية والسالمة البيئة الجودة وسالمة الغذاءبسياسة املة الحرص على أن جميع األطراف المعنية على دراية ك .11

 الحرص على أن جميع األطراف المعنية على دراية كاملة بخطة الطوارئ. .12

 إعتماد المدير العام 
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 (    1نسخة رقم )


