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 ، أول مطار في إفريقيا يحصل علىمطار فاس سايس

 7002 نسخة OHSAS 18001 شهادة
 

 

حذبٍش  ُظىانًخعهقت ب 7002 َغخت "OHSAS 18001" عهى شٓادة حصم يطاس فاط عاٌظ

داخم انصحت ٔانغاليت حعخبش بًثابت أعهى يشجع فً يجال انخً ٔ ،انًٍُٓت ٔانغاليت انصحت

   .يقشاث انعًم، ْٕٔ أٔل يطاس فً إفشٌقٍا ٌحصم عهى ْزِ انشٓادة

  

 او جذٌذ نهًشاقبت ٔحقٍٍىَظ ِ انًٍضة يكُج انٍٕو انًكخب انٕطًُ نهًطاساث يٍ انخٕفش عهىزْ

ٔرنك بخٕافق ٔاَغجاو حاو يع باقً انشٓاداث فً يحٍط انعًم انصحت ٔانغاليت حذبٍش  آنٍاث

 .ٔانًشاجع انذٔنٍت

 

المثذولح مه عزف المكتة  للجهىدِ انشٓادة حخٌٕجا ْز ٌٔأحً حصٕل يطاس فاط عاٌظ عهى
نجًٍع  انغاليتتضمه  صحٍحي ٌحزص على تىفٍز أجىاء عمل الذ ،الىعىً للمغاراخ

قًٍت أعاعٍت أال ٔ ًْ احخشاو عهى حشحكض   نك عهى يُٓجٍتريغخُذا فً  المغارتهذا انًغخخذيٍٍ 

 . ٔ عاليت انشأعًال انبششي

 

ًشة نًُٓجٍت يحكًت نٍعخبش ث "OHSAS 18001"إٌ حصٕل يطاس فاط عاٌظ عهى شٓادة 

المزتثغح  المخاعز وظام ٌستىذ على ضثظ المساعز و تحذٌذاعخًذْا انًكخب يٍ أجم حشعٍخ 
ٌمكه مه تأمٍه مختلف األوشغح الٍىمٍح لكل  ،صارمتىظٍمً  إعار وكذا على وضعتكل وشاط 

 .فعالٍتهااعتها ومستخذم و ضمان وج
 

انًغخخذيٍٍ ٔ  انًبزٔنت يٍ طشف جًٍع لمجهىداخا الىظام إلى اذو ٌزجع الفضل فً وجاح ه

زٌٍ أفضٍا إنى إَجاح عًهٍاث هششكاء بٓزا انًطاس يٍ خالل انخضايٓى ٔحجُذْى انٍٕيً انان

 OHSAS" مساعز صارمح عثقا لمعاٌٍز وضىاتظ شهادجٔاحخشاو  ٔضع اإلفخحاص ٔإنى 

18001" 
 

بًقش انًكخب انٕطًُ نهًطاساث حفم سعًً  5102ياسط  52َظى بخاسٌخ   ،ِ انًُاعبتزٔبٓ

 انعٕفٍش انًذٌش انعاو يحًذ صٍْشانغٍذ  بشئاعتِ انشٓادة زيطاس فاط عاٌظ سعًٍا ْى ٍغهنخ

ٔانطاقى اإلداسي نهًكخب انٕطًُ نهًطاساث  ٔيعأٍَّ عاٌظيطاس فاط يذٌش كم يٍ بحضٕس ٔ

 ."BVQI"نهًكخب انًشخض  انًذٌش انعاو اوكذ
 


