
سياسة البيئة والصحة والسالمة
بمسؤولية  عملياتنا  تشغيل  خالل  من  والمجتمع  للمساهمين  القيمة  "تعزيز  في  ألمنيوم  صحار  شركة  رؤية  تتمثل 
واستدامة". وهي رؤية راسخة وعميقة تقودنا نحو تسيير استراتيجية أعمالنا من خالل تحقيق أهداف ا�عمال االستراتيجية.

في  أساًسا  وتمثل  الشركة  في  االستراتيجية  ا�عمال  أهداف  من  يتجزأ  ال  جزء  والسالمة  والصحة  البيئة  سياسة  وتعتبر 
مسيرتنا نحو التميز.

في  تساهم  التي  با�لية  الطاقة  وتوليد  المصهر  عمليات  تشغيل  في  والسالمة  والصحة  للبيئة  الرئيسي  هدفنا  ويتمثل 
ونلتزم  الشركة.  في  العاملين  صحة  على  المحافظة  إلى  إضافًة  ضرر"  "الال  ثقافة  وغرس  البيئة  على  التأثير  من  التقليل 

بتحقيق ذلك من خالل:

إشراك جميع العاملين في برامج البيئة والصحة والسالمة.  •
إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للوقاية من إصابات العمل وا�مراض الصحة ومناسبة للغرض وحجم وتوجه     •

المؤسسة والطبيعة المحددة لمخاطر الصحة والسالمة المهنية وفرص الصحة والسالمة المهنية.  
التزام قادة الشركة بحماية البيئة والحد من التلوث واالستخدام المسؤول للموارد الطبيعية.  •

التزام قادة الشركة بالحد من والقضاء على المخاطر التي تهدد البيئة والصحة والسالمة.  •

عمل  يوم  كل  نهاية  بعد  بيوتهم  إلى  ألمنيوم  صحار  ومتعاقدي  موظفي  جميع  عودة  ضمان  يعني  ضرر"  "الال  مبدأ  إن 
الطبيعية  البيئة  على  السلبي  التأثير  وعدم  اليومية،  عملهم  مهام  أداء  من  تنتج  قد  إصابة  أي  من  ومعافين  سالمين 

والمحيطة، وعدم التأثير على صحة الموظفين والمتعاقدين والزوار.

ر بها أعمالنا في صحار ألمنيوم على التزامنا اليومي  بمبادئ البيئة والصحة والسالمة: وتبرهن الطريقة التي نسيِّ

نحن نلتزم بثقافة تسود فيها معايير عالية للسالمة ونسعى إلى ضمان استدامتها بين الموظفين والمتعاقدين    •
والزوار والمجتمع.  

نحن نلتزم بالتحسين المستمر لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة في سبيل تعزيز أدائنا في في هذه المجاالت.   •
نحن نلتزم باالمتثال للمتطلبات القانونية والمتطلبات ا�خرى التي تخضع لها شركتنا.  •

نهدف إلى المحافظة على المعايير العالمية المطبقة في شركتنا والتحسين المستمر لها عبر المشاركة الفاعلة    •
والتعاون من قبل موظفينا وا�طراف ا�خرى ذات العالقة ضمن نظام إدارة متكامل بأهداف وغايات محددة.   
نحن نؤمن بتحقيق التميز عبر التطبيق الممنهج لممارسات إدارة المخاطر وترسيخ مبدأ السالمة المعتمدة عبر    •

تحسين أساس السالمة السلوكية.  
نحن نلتزم بتنفيذ أنشطتنا باهتمام لحماية البيئة والحد من التلوث وممارسة االستخدام المسؤول للموارد     •

الطبيعية.   

إن سياسة البيئة والصحة والسالمة ُملك لموظفينا. ونحن نلتزم بتعزيز ثقافة فعالة ومترابطة للبيئة والصحة والسالمة 
في الشركة تتناسب مع تطلعات ا�طراف ذات العالقة.

وتتوفر هذه السياسة للجميع داخل الشركة ولكل من يرغب في االطالع عليها بما في ذلك ا�طراف ذات العالقة. 
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