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 سياسة البيئة
 

ضيوف لك للسادة الوذ  "ومعلوماتيــة "ترفيهية اتالفندقة وتقديم خدممتخصصة في  في مصر شركة هي مجموعة جـاز للفنادق

 والنزالء من مصر وكافة أنحاء العالم.

رة تفـي بمتطلبات اإلداام للعمل ولعـطـار االتزاما كامال بمبادئ والتـزامات األداء البيئي والتي تشكل اإل مجموعة جـاز للفنادقزم ــــتلت 

 .داءالعليـا والعاملين والمجتمع مع تطبيق نظـم إدارة للبيئة مما يؤدي إلي التحسين و التقدم المستمر لأل

 : على  شركـةال تعمــلو

 لضمان تجنب  شأة على المنة طبقلما البيئية االلتزام الكامل بالمواصفات القياسـية القومية والعالمية وكافة القوانين والتشـريعات

 وتقليل ومراقبة عناصر التأثير البيئي بغرض منع التلوث.

 عادة وإ البحر لصرف الصحي فيلتصريف أي مياه دون  مياهالجميع مياه الصرف الصحي من خالل محطة لمعالجة  معالجة

  .والمساحات الخضراء حدائقاللري إستخدامها 

   بيئة.ن على التي تمنح األفضلية للسلع والخدمات ذات أقل تأثير ممكبسياسة الشراء البيئية الاإللتزام    

 عليها لضمان  ب العاملينوتدري توفير وسائل الحماية والسالمة واالحتياطات الالزمة لحاالت الطوارئ وتوفير التعليمات المناسبة

 سالمتهم وسالمة البيئة المحيطة. 

 دي إلي عمل مما يؤجال المث األساليب التكنولوجية الحديثة لمواكبة التقدم في االستخدام األمثل للموارد والمعدات مع أحد

 التحسين والتطوير المستمر ألساليب العمل بالشركة وتقليل الفاقد.

 االهتمام بتدريب وتوعية العاملين لتنمية مهاراتهم الشخصية في أداء األعمال ونشر الوعي البيئي . 

 ا ومن ثم ل علي منعهل للعمئية الضارة ووضع الخطط واتخاذ اإلجراءات الالزمة في أماكن العمتحديد المخاطر والتأثيرات البي

 عمل التحليالت الالزمة ألي حادث مهما كان حجمه للتقليل من أثاره ومنع تكراره مستقبال.

  لعاملينومطبقــة لدى ا مفهومة,هذه السياسة معلنة التأكيـد على أن. 

 ات.م إدارة البيئة وذلك من خالل عمليات ونظم الرصد والقياس والمراجعانظ التحسين المستمر في أداء 

  أساسا  ا واتخاذهاف دوريوضع أهداف إيجابية وخلق بيئة عمل مناسبة لتحسين األداء البيئي ومراجعة مدي تحقيق هذه األهدا

 .مع األخـذ في اإلعتبــار أية مخاطـر محتملــة لصياغة أهداف جديدة

 عمالنا المتعلقة بالبيئة لضيوفنا من خالل لوحة المعلومات التي لدينا وكتيب البيئيةعرض جميع أ. 

 شطـة.ف األنتقديــم أعلى مستــوى من الخدمــة للنزالء وقيــاس مستوى رضائهم عنهــا ومدى فاعليــة مختلــ 

  االنترنتعلى  امةلعواللنزالء متاحةتوفير اإلرشادات البيئية االزمة والتأكد من أن هذه السياسة  www.jaz.travel. 

 تنفيذي للشركةالمدير ال                     

 عـــالء عاقــل          

 2011  /  03  /  01   اريخت                                                                                         (1)  رقم تعديل  (1)   إصدار رقم 
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Environment Policy Statement 
  

"JAZ HOTEL GROUP" is a specialized hotels property established in Egypt, that provides 

entertainment & informational activities for customers inside Egypt and tourists from all over the 

world.  

JAZ HOTEL GROUP is fully committed to all environmental performance principles and 

requirements that features the work guideline and fulfills all the top management, staff, and society’s 

needs through implementing Environment management system to grantee continues performance 

improvement.                                             

The Company:                                                                                

 Complies with all applicable Egyptian and international legislations related to environments 

that are applicable to the hotel activities to avoid, reduce, and monitor any significant impacts 

that may affect the environment. 

 Treats all our waste water through a sewage treatment plant. We recycle it to irrigate our 

gardens & don’t discharge any waste water into the sea. 

 Has an environmental purchasing policy which gives preferences to goods & services with least 

possible impact. 

 Ensures the availability of all health & safety equipments nearby in case of any emergency, 

which can impact their safety and environment. 

 Continually improves its use of the available natural resources and infrastructure, and suitable 

methods to manage its wastes. 

 Trains its staff to increase their performance and efficiency and to raise their environmental 

awareness and improve their effectiveness. 

 Defines all hazards and environmental impacts, and setting up the appropriate plans and work 

instructions to prevent it, and taking the necessary action to prevent or reduce any accidents. 

 Communicates this policy to all employees and ensure that each of them applies it to his work. 

 Continually improves the EMS performance through monitoring, measuring, and evaluates its 

compliance.     

 Sets, reviews, and periodically updates the EMS objectives to fulfill commitments in this policy 

and ensure that any possible risks are taken into consideration. 

 Presents all our actions concerning the environment for our guests through our information 

board & environmental booklet. 

 Presents our services to the customer at a high quality and measure customer satisfaction and 

the effectiveness of different processes. 

 

 JAZ HOTEL GROUP seeks to:   

 Provide guidance to its customers and make sure that this policy is available to all external 

parties and to the public and internet www.jaz.travel                                
                                               

 

Chief Executive Officer 

Alaa Akel           
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