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 البيئية  االستدامة   سياسة 
 

ما، وقد ً    عا  125  على  يربوواحدة من كبرى الشركات الرائدة في صناعة العبوات المعدنية وعبوات النقل، وتعمل في هذا المجال منذ ما  «كراون القابضة»  تعد شركة
 األرض كوكب سالمة على والحفاظ مسؤولة بيئي ا، حرصنا على مدار تاريخ شركتنا على البيئة الطبيعية وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها، ونلتزم بإدارة أعمالنا بطريقة

  واستخدام  القيمة لدينا،  في مختلف محاور سلسلة  المناخي  العمل  إلى تشجيع  بشركتنا  الخاصة  البيئية  استراتيجية االستدامة وتهدف   .وموظفينا عمالئنا ونجاح الطويل، المدى على
 ودعم   بكفاءة،  الموارد
 .المنتجات  على  الصارم  اإلشراف   عن   فضال    األخالق،  يراعي  وبما  بمسؤولية  والتوريد  والشمول،  التنوع  وتعزيز  الدائري،  االقتصاد 
 وإجراءاتنا  عملياتنا  في   واالستباقي  المسؤول البيئي اإلشراف  ندمج  وهكذا   الكوكب، على  إيجابي ا  را ً    أث تترك  منتجات   توفير  في هدفنا يتمثل 

 .وممارساتنا 
 

ً    نتع  بشركتنا، الخاصة   «البيئية  االستدامة  سياسة»  وتطبيق باالستدامة  تتسم  بطريقة  بأعمالنا  القيام  على   منا  صا   :يلي  بما  هدً 
 

 والبيئة  وعمالئنا  لموظفينا   وعملياتنا  بمنتجاتنا  األمان  عنصر  توفر  من التأكد  على  العمل   •

 واستخدامها  وتوزيعها  وتصنيعها تصميمها  خالل  من البيئة  على منتجاتنا  أثر تقليل  إلى تهدف  البيئية إللدارة  منظومة  تنفيذ   •
 منها  والتخلص 

 غازات   وانبعاثات   الضارة   االنبعاثات  لتقليل إجراءات  اتخاذ  عن  تنفك   ولن  العلم،  إلى   تستند  مناخية  اأهداف    «كراون »  وضعت   •
 بأعمالنا  القيمة  وسلسلة  المباشرة   وغير  المباشرة   التجارية  العمليات  من  الحراري  االحتباس 

 درجة  ألقصى  النفايات  وتقليل  حد  ألقصى  المواد  من  االستفادة   تعزيز  خالل  من  والطاقة  الطبيعية  الموارد  على  الحفاظ  سبل  دعم   •

 وحر 

 البيئية  أهدافنا  بتحقيق  االرتقاء  في  يساهمون  من مع سنتعاون   كما  التدوير، إعادة  وزيادة

 ونلتزم  بالبيئة،  تضر  ال  ممارسات   نستخدم  إذ عليه؛  تنص  مما بأكثر  االلتزام  أو بها  المعمول  البيئية واللوائح  القوانين  مراعاة    •
 الحكومية   المعايير  غياب  حالة  في  حتى  الداخلية،  والمتطلبات   والمعايير  باإلرشادات 

 البيئية  اآلثار لتفادي البيئية أهدافنا تحقيق  نحو  محرزً    ال التقدم ومراقبة  باستمرار،  وتقييمها  وبرامجنا  وتقنياتنا  عملياتنا  مراقبة   •
 وخدماتنا منتجاتنا حياة  دورة خالل من   حد ألقصى  وتقليلها الضارة 

 بشركتنا  الخاصة  «البيئية  االستدامة  سياسة»  تنفيذ  بهدف  التشغيل  وموارد  وبرامج  بسياسات   االلتزام   •

 قرارات  في  البيئية  االعتبارات  ودمج الحياة   بدورة  والمتعلقة األجل  طويلة  النظر  ووجهات العلوم  أحدث  واستخدام ابتكار   •
 أعمالنا   مختلف   في  االستراتيجية  اإلدارة   وممارسات  وعمليات  وسياسات

 الموظفين   مشاركة  يسانده  والسالمة للصحة  قوي  برنامج  تنفيذ  خالل   من  اإلصابات   من  لً     خا عمل  مكان  توفير  على   الحرص   •
 بيئي ا  ومسؤولة  آمنة  بطريقة  بأنشطتهم  القيام  على  موظفينا  تدريب   على  وسنعمل   بفعالية، 

ً    أ  من  التأكد على  العمل   • ل   ويتحم البيئية االعتبارات  يفهم  موظف  كل  ن ً   ً  وسنشجع  اليومي، عمله  في  دمجها عن  المسؤولية ً  
 .البيئية  االستدامة  لتحسين  ونكافئها   ونقدرها  والجماعية  الفردية  القيادة  جهود 

 أن  على   وسنشجعهم  فيها،   يعملون  التي  والمدن   والمناطق   البلدان   في   بها  المعمول  البيئية   بالقوانين   بااللتزام  ردينا   مو  مطالبة    •
 لعملياتهم   واالجتماعي  البيئي  األثر  لتقليل  ذلك  أمكنهم  حيثما   األساسية  المتطلبات  يفوق  بما  يعملوا 

 

 حول  الصلة  وذات  المالئمة  الواقعية  بالمعلومات  وغيرهم  العام  بالصالح  المعنية  والمؤسسات  ومجتمعاتنا  وموظفينا  عمالئنا  إمداد   •
 باستمرار  أدائنا   عن  تقارير   وإعداد  وعملياتنا، لمنتجاتنا البيئي  األداء 

 االستدامة   أهداف  تحقيق   على  لمساعدتهم  وعملياتنا  لمنتجاتنا   البيئي   األثر   لتقليل  ودعمهم   ردينا  ومو  عمالئنا   مع   التعاون    •
 بهم   الخاصة 

 المستهلكين بين  البيئي  الوعي  لزيادة ودعمهم  اآلخرين والشركاء  ردين   والمو  والعمالء  الصناعية  االتحادات مع   التعاون   •

 االحترازي   النهج  دعم   مع   بمنهجية،  البيئية  المسائل  بشأن   اليقين  وعدم   البيئية  المخاطر  مجاالت  جميع   إدارة   •

 ظهورها   حال  البيئية  القضايا  بشأن  واستشارتهم  البيئية  الموضوعات  بشأن  لدينا  المصلحة  أصحاب  مع   التجاوب   •

 

 كافة الموظفين  وعلى أعماله،  في  وتنفيذها   السياسة بهذه   العمل  عن   الكاملة  المسؤولية  «القابضة كراون »  شركة  أقسام من  قسم  كل  يتحمل 
 .لها  االمتثال 
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 Timothy Donahue دوناهيو  تيموثي 

 President and CEO التنفيذي  والمدير   الرئيس

 .Crown Holdings, Inc القابضة كراون   شركة 
  

 Signature التوقيع

 Dr. John M. Rost روست  .إم  جون   الدكتور 

 Vice President الرئيس   نائب 

 Global Sustainability & Regulatory Affairs العالمية   التنظيمية  والشؤون  اللستدامة 

 .Crown Holdings, Inc القابضة كراون   شركة 

 

 

  تاريخ روست    جون  :السياسة  عن  المسؤول
 28  :المراجعة  2022  تموز/يوليو   28  :النشر 
 2021  تموز/يوليو
 2024  تموز/يوليو  من  األول   :التالية  المراجعة  تاريخ
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