HEALTH, SAFETY and ENVIRONMENT POLICY
United Sugar Company is setting occupational health,
safety and environment at the first and the highest
priorities, as the top management is committed with the
continual safety risks and environmental impact reduction
and assign control measures for all exposure hazards and
aspects, and we will make sure of performing the best
utilization of our resources to achieve zero accident target.
As the President of Sugar sector, and in true spirit of Azm,
Mu’azarah, I’m committed to work on the following: Make sure that this policy and HSE Management system
are applying across all functions and activities of United
Sugar Company, and to be reviewed periodically.
 Make sure that all company leaders team; are aligned to
our main objective; Zero Accident Target.
 Health, Safety and Environment is every one
responsibility, so everyone have to follow Safety
procedures, work instructions, and to report any
incident.
 Continuous improvement with regards to Health, Safety
and Environment KPIs.
 Increase all employee’s involvements in improving
Health, Safety and Environment.
 Encourage, and award all whom committed in HSE
measures.
 Providing proper HSE training awareness which related
to performed tasks.
 Building up HSE management system which complying
with local laws and regulation in Kingdom of Saudi
Arabia, International Standard OHSAS 18001:2007 and
ISO 14001:2015, costumers HSE requirements, as we
always aiming to be the market leader.
 Set contractor acceptance and control system, that make
sure performing all outside worker’s activities safely.
 Providing suitable welfare facilities to all whom work
inside the company.
 Providing all employees by the required Personal
Protective Equipment, and Uniform.
 Keep the work place tidy and safe to minimize the risk at
working areas, by preventing the root causes of injuries
and ill-health.
This policy will be communicate to all employees,
displayed throughout the company website and made
available to any interested party including general public,
and will be reviewed for relevance minimum once
annually as part of the continual improvement process.

سياسة السالمة و الصحة المهنية و البيئة
تقوم الشركة المتحدة للسكر بتحديد وإرساء إجراءات السالمة
 كما تلتزم،والصحة المهنية والبيئة وتقوم بوضعها على قائمة أولياتها
اإلدارة العليا بتقليل مخاطر بيئة العمل والحد من اآلثار البيئية وتحديد
 كما،تدابير وإجراءات للسيطرة على و كافة المخاطر في بيئة العمل
تعمل على ضمان االستخدام األمثل لمواردنا بغية تحقيق األهداف
.بدون أي حوادث
وبصفتي رئيس قطاع السكر وانطالقًا من قيم وأخالقيات شركتنا
:للعزم والمؤازرة ألتزم بالقيام بما يلي
• ضمان تطبيق هذه السياسة ونظام إدارة السالمة والصحة المهنية
 و مراجعتها،والبيئة على كافة مهام وأنشطة الشركة المتحدة للسكر
.بشكل دوري
• التأكد من امتثال كل فريق قادة الشركة لهدفنا الرئيسي؛ أال وهو
.انجاز االعمال بال حوادث
 لذا،• يقع على عاتق الجميع مسئولية السالمة والصحة المهنية والبيئة
 وعليهم،على الجميع اتباع إجراءات السالمة وتعليمات العمل
.اإلبالغ عن أي حادث
KPIs • التحسين المستمر فيما يتعلق بمؤشرات األداء الرئيسية
الخاصة بالسالمة و الصحة المهنية و البيئة
• زيادة مشاركات ومساهمات كل موظف من أجل تحسين السالمة
.والصحة المهنية و البيئة
• تشجيع ومكافأة كل من التزم بتدابير و تعليمات السالمة والصحة
المهنية والبيئة
• توفير الوعي التدريبي المناسب للسالمة والصحة المهنية والبيئة
.الذي يتعلق بالمهام المحرزة
• بناء وتأسيس نظام إدارة للسالمة والصحة المهنية والبيئة من شأنه
االمتثال للقوانين واللوائح المحلية المعمول بها في المملكة العربية
 واالمتثال بمعايير نظام إدارة السالمة والصحة المهنية،السعودية
،14001:2015  و نظام أيزوOHSAS 18001:2007 الدولي
،ومتطلبات العمالء فيما يخص السالمة والصحة المهنية والبيئة
.حيث نسعى دائ ًما إلى الوصول للريادة في هذا المجال
• تحديد ووضع نظام لقبول المقاولين الخارجيين و تحديد معايير
 األمر الذي يضمن أداء كافة األعمال،السالمة للمهام المطلوبة
.الخارجية بأمان وسالمة
• توفير المرافق "دورات مياه – غرف تغيير مالبس – مناطق تناول
.إلخ" المناسبة لجميع الذين يعملون داخل الشركة... الوجبات
• تزويد جميع وكافة الموظفين بمعدات الحماية الشخصية الالزمة إلى
.جانب الزي الرسمي الموحد
• الحفاظ على مكان العمل نظيف وآمن للحد من المخاطر في مناطق
 عن طريق منع األسباب الجذرية التي قد تؤدي لإلصابات،العمل
.واالعتالالت الصحية
سيتم إبالغ كافة الموظفين بهذه السياسة وسوف يتم عرضها في جميع
أنحاء موقع الشركة االلكتروني وسوف تكون متاحة ألي طرف معني
 وسوف يتم مراجعتها للتأكد من صحتها مرة،بما في ذلك الجمهور
.واحدة سنويا كجزء من عملية التطوير المستمر
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