شركه نون للطباعه والتغليف
Quality, OHS, Environmentall & Food Safety Policy

سياسة الجودة والبيئة والسالمة والصحة المهنية واألمن الغذائى

Noon for Printing and Packing, a leading company in the field of Manufacturing and
painting of packing material, is aimed to extend offer its various services to their clients
by applying a high level of quality which depends on the commitment
and workers commitment to fulfill the clients requirements and maintain the clients
property and to insure their integrity and satisfy permanently and continuously to achieve
the company desired goals.

تهدف شركة نون للطباعه والتغليف والرائدة فى مجالها أن تقدم خدماتها المختلفة لعمالئها بمستوى عالى من

To reach these goals the company pursued a scientific approach through the development
of quality, occupational Health and safety , Environmental and food safety management
systems consistent with the requirements of standards specifications ISO 9001:2015, ISO
45000:2018, ISO 14001:2015 and ISO 22000:2005 in terms of coordinating work, raise
efficiency, the provision of human and technical resources, and training systems necessary
to achieve he development and continuous improvement of the quality performed
services.

وللوصول إلى هذه األهداف أنتهجت الشركة المنهج العالمى من خالل تطوير نظام إدارة الجودة والبيئة والسالمة
ISO 9001:2015 والصحة المهنية واألمن الغذائى بها والذى يتفق مع متطلبات المواصفات القياسسية العالمية
 من حيث تنسيق العمل ورفع كفاءةISO 22000:2005  وISO 45000:2018  وISO 14001:2015 و
األداء وتوفير الموارد البشرية والتقنية وأنظمة التدريب الالزمة لتحقيق التطوير المستمر لجودة الخدمة المؤداة
.مع متابعة وتحسين هذه األنظمة

The company developed targets to measure the effectiveness of quality, occupational
Health and safety, Environmental and food safety system to reviewed and updated
annually with the Policy to ensure the professionally of implementation the operations for
the clients as a result of accurate and long experience of the company in the field of
printing and packing by creating a suitable environment for the development
and achievement of the company objectives.

وقد وضعت الشركة أهداف لقياس فاعلية نظم الجودة والسالمة والصحة المهنية والغذاء األمن على أن يتم
مراجعتها وتحديثها سنويا مع سياسة الجودة والسالمة والصحة المهنية للتأكد من تنفيذ العمليات للعمالء بإحتراف
نتيجة الخبرات الدقيقة والطويلة للشركة فى مجال الطباعة والتغليف وعن طريق خلق مناخ مناسب لوضع
.وتحقيق أهداف الشركة

It is also committed to follow the OHS, Env, food safety procedures for
1- The OHS of workers and clients
2- Commitment to legislation and laws of the OHS, Env, and food
3- Secure the means of OHS, Env, and food for all activities of the Company.
To review periodically to create a healthy working environment and security for the
Company workers.

كما إنها تلتزم بإتباع اإلجراءات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية للعاملين والعمالء واالتزام بالتشريعات
والقوانين والمتطلبات األخرى واالشتراطات الصحية والحكومية ومتطلبات العمالء لكافة أنشطة الشركة
.ومراجعتها دوريا لخلق مناخ عمل صحى وأمن للعاملين بالشركة

So, Noon ' top management asking all employees to apply the company policy and
objectives and put the full customer satisfaction in mind and make every effort to achieve
Noon goals and for continual improvement for the quality, environment, health and safety
and food safety systems .

و لما تقدم تهيب اإلدارة العليا للشركة بجميع العاملين بها بضرورة تطبيق سياسة الشركة وأهدافها ووضع حسن
.االداء والتحسين المستمر واالرضاء الكامل للعميل نصب االعين وبذل كل الجهد لتحقيق ذلك
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الجودة والتى تعتمد على االلتزام بها وإلتزام العاملين بالوفاء بمتطلبات العميل وإرضائه بشكل دائم وذلك لتحقيق
.هدف الشركة وهو أن تظل بمركز الصدارة بما تقدمه من مستويات عالمية لخدماتها

رئيس مجلس اإلدارة
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