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Objectives 
Al Gharbia Pipe Company (AGPC) is committed to the 
development and implementation of a Health Safety & 
Environment Management System (HSEMS) to ensure 
the protection of the health and safety of our employees, 
contractors and visitors. 

Commitments 
x Ensuring that we comply with all applicable 

Occupational Safety and Health UAE Regulations, the 
Abu Dhabi OSH Policy and align with any other 
relevant international requirements at all times; 

x Create a safe working environment by providing  
appropriate Occupational Safety and Health (OSH) 
resources to eliminate hazards , reduce risks ,prevent 
occupational safety and health injuries and illness, 
and to enhance employees, contractors and visitors’ 
safety, health, and well-being;  

x Establish, monitor and review OSH strategies, 
initiatives, targets, and objectives in consultation with 
AGPC employees and relevant stakeholders;   

x Be a guiding influence to our consultants, contractors, 
and supply chain to ensure that they also observe 
their OHS responsibilities; and 

x Strive to achieve sustainability and continual 
improvement of OSH in all of our activities. 

x Adequate OSH resources for the continual 
improvement of our OSH performance will be made 
available at all levels;  

x Identification and integration of OSH hazard 
identification and risk management into AGPC’s 
practices;  

x Regular monitoring & reporting of the performance of 
the OSH; and 

x Promotion of awareness among AGPC employees, 
contractors and visitors of their individual and 
collective responsibilities in protecting the 
occupational safety and health of individuals  

x Involvement of and ensure consulting with AGPC 
workers on OSH related matters. 

 هدافاأل
بتطوير نظام إدارة البيئة و الصحة و السالمة و .تلتزم شركة الغربية لالنابيب

 ين و المتعاقدين و الزوار.الموظف و صحة سالمةتطبيقه للتأكد من حماية 
 

 
 اإللتزامات

x  و بالصحة الخاصة اإللتزام الدائم بكل التشريعاتالتأكيد على 
و  اإلمارات العربية المتحدةفي دولة  للتطبيق القابلة المهنية السالمة

والتماشي مع أي  متطلبات مركز ابوظبي للصحة و السالمة المهنية
 .تاألوقا كل ىيف أخرى عالمية متطلبات

x  موارد الصحة و السالمة المهنية  توفيرتوفير بيئة عمل آمنة من خالل
 ورفاه لمنع اإلصابات المهنية و األمراض و الحفاظ على سالمة المناسبة

 رعايتهم. حسنالمتعاقدين و الزوار و و الموظفين 

x اتيجيات الصحة و السالمة المهنية و المبادرات و األهداف استر وضع
تها و متابعتها بالتشاور مراجع و تهامراقب وف المرحلية العامة و األهدا

 و األطراف ذات الصلة..شركة الغربية لالنابيب مع موظفي

x و المتعاقدين و مزودي الخدمات للتأكد  االرشاد والمتابعة مع االستشاريين
 من مراعاتهم لمسؤولياتهم المتعلقة بالصحة و السالمة المهنية.

x فيما يتعلق بالصحة و  السعي لتحقيق اإلستدامة و التطوير المستمر
 في كل نشاطاتنا. السالمة المهنية

x و الصحةب المتعلق ألدائنا المستمر للتطوير المناسبة الموارد توفير 
 .المستويات كل علىالمهنية  السالمة

x المتعلقة بالصحة و السالمة "المخاطر إدارة" و" األخطار تحديد" إدراج
 .شركة الغربية لالنابيب نشاطات في المهنية

x و الصحة إدارة بنظام الخاصة األداء تقارير رفع و الدورية المتابعة 
 .المهنية السالمة

x و الزوار و المتعاقدين و.شركة الغربية لالنابيب موظفي بين الوعي رفع 
 و الصحة حماية في الجماعية و الفردية بمسؤولياتهم يتعلق فيما ذلك

  العامة مةالسال

x  و الحرص على التشاور معهم  شركة الغربية لالنابيبإشراك موظفي
 .فيما يتعلق باألمور الخاصة بالصحة و السالمة المهنية

 
Signature / التوقيع 

–General Manager-المدير العام 
               Mitsuru Anezaki 
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Objectives 
Al Gharbia Pipe Company (AGPC) is committed to the development and 
implementation of an Environment, Health & Safety Management 
System (HSEMS) to ensure the protection of the health and safety of 
our employees, contractors and visitors. 
 

Commitments 
x Be self-regulating while ensuring that we comply with all applicable 

Environment UAE Regulations, any other relevant international 
requirements at all times; 

x Minimize or prevent environmental pollution as a result of our day-
to-day activities, plans & developments;  

x Establish, monitor and review environmental strategies, initiatives, 
targets, and objectives in consultation with AGPC employees and 
relevant interested parties. 

x Be a guiding influence to our consultants, contractors, and supply 
chain to ensure that they also observe their environmental 
responsibilities; and 

x Strive to achieve sustainability and continual improvement in all of 
our activities. 

x Adequate environmental resources for the continual improvement of 
our environment performance will be made available at all levels;  

x Identification and integration of environment impacts identification 
and risk management into AGPC’s practices 

x Encourage environmental protection among AGPC employees, 
contractors and subcontractors.  

x Regular monitoring & reporting of the performance of the HSEMS; 
and 

x Promotion of awareness among AGPC employees, contractors and 
visitors of their individual and collective responsibilities in protecting 
the health and safety of individuals and the environment 

 هدافاأل
بتطوير نظام إدارة البيئة و الصحة و  تلتزم شركة الغربية لألنابيب

و الموظفين  من قبلالسالمة و تطبيقه للتأكد من حماية البيئة 
 المتعاقدين و الزوار

 اإللتزامات
x اإللتزام الدائم بكل التشريعات الخاصة بالبيئة القابلة  على لتأكيدا

والتماشي مع أي للتطبيق في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 عالمية أخرى فى كل األوقات.  متطلبات

x  التقليل من التلوث البيئي الناتج عن أنشطتنا اليومية و خطط
 التطوير أو منعه تماماً.

x  وضع االستيراتيجيات البيئبة و المبادرات و األهداف العامة و
األهداف المرحلية و مراقبتها و مراجعتها و متابعتها بالتشاور 

 و األطراف ذات الصلة.شركة الغربية لألنابيب  يمع موظف
x و المتعاقدين و مزودي  االرشاد والمتابعة مع االستشاريين

 الخدمات للتأكد من مراعاتهم لمسؤولياتهم المتعلقة بالبيئة.
x .السعي لتحقيق اإلستدامة و التطوير المستمر في كل نشاطاتنا 
x الموارد المناسبة للتطوير المستمر ألدائنا المتعلق بالبيئة  توفير

 على كل المستويات.
x فيالمتعلقة بالبيئة "المخاطر إدارة" و" األخطار تحديد" إدراج 

 .شركة الغربية لألنابيب نشاطات
x  المتابعة الدورية و رفع تقارير األداء الخاصة بنظام إدارة البيئة 
x  و المتعاقدين و شركة الغربية لألنابيب رفع الوعي بين موظفي

الزوار و ذلك فيما يتعلق بمسؤولياتهم الفردية و الجماعية في 
 حماية البيئة.

Communication 
This Policy shall be communicated to all AGPC employees, contractors 
and visitors, and shall be made publically available to all interested 
parties. 

Review 
This Policy will be reviewed on an annual basis to ensure continual 
improvement. 

 التواصل
 ستُعلَن كما الزوار و المتعاقدين و الموظفين لجميع السياسة هذهستُنَشر 

 .الصلة ذات األطراف لكل
 المراجعة

 .للتأكد من التطوير المستمرستُراَجع هذه السياسة على نحو سنوي 

 

x  

 
              Signature / التوقيع 

–General Manager-المدير العام  
 


