
 سياسة الصحة والسالمة واألمن لدى الشركة

بحماية الصحة والسالمة واألمن لجميع المشاركين في أنشطتها التجارية، وتعد حماية األفراد قيمة أساسية ونطبق معايير    كابريكورنتلتزم شركة  

بما في ذلك عالية من الممارسات من خالل عملية التحسين المستمر ألنظمة اإلدارة واألداء لدينا، بما في ذلك اعتماد القوانين والمعايير الدولية،  

عضًوا فيه.  كابريكورنالتي تعد شركة  لمنتجي النفط والغازلدولي االتحاد ا

 يقوم نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن الموثق لدينا بما يلي: 

 تعزيز ثقافة قوية للصحة والسالمة وتحسينها واستدامتها، مما يدل على القيادة الواضحة على جميع المستويات.  •

 ومعايير الصحة والسالمة واألمن الوطنية والدولية. االمتثال لقوانين ولوائح  •

 تعزيز ودعم البرامج التي تعمل على تحسين الصحة والسالمة النفسية في العمل والحفاظ عليها. •

 تحديد وتقييم ومتابعة مخاطر الصحة والسالمة واألمن التي تنطوي عليها أنشطتنا وتخفيضها إلى أدنى مستوى ممكن عمليًا.  •

 التأكد من التركيز على الحد من مخاطر الحوادث الكبيرة والسيطرة عليها وفقًا لسياسة منع الحوادث الكبيرة لدى الشركة.  •

يفهمون ويتبعون  • العاملين  لدينا، وبأن جميع  الصحة والسالمة واألمن  التزامات  لتحقيق  الالزمة  المختصة  الموارد  امتالك  التأكد من 

 في ذلك تبادل المعرفة وتدريب العاملين لدينا وتحسين وعي أصحاب المصلحة.  ممارسات العمل اآلمن، بما

ر وضع األهداف والغايات لتحسن إدارة وأداء الصحة والسالمة واألمن لدينا، بما في ذلك متابعة تقييم المخاطر والتأثيرات وتقديم التقاري •

 العلنية ذات الصلة بها.

لوقوع وحاالت عدم االمتثال لإلجراءات والتحقيق فيها وتنفيذ الدروس المستفادة في الممارسات التأكد من اإلبالغ عن الحوادث وشيكة ا •

 ومشاركة تأثيرها على السياسات والمعايير واإلجراءات. 

التأكد من الجهوزية لحاالت الطوارئ ووضع خطط حاالت الطوارئ والقدرة على التكيف، وتحديد القدرات المالية والكفاءات المهنية  •

 والتقنية الالزمة للخطط واختبارها بصورة منتظمة، بحيث يمكن االستجابة للحوادث في الوقت المناسب وبطريقة فعالة.

 التأكد من أن المقاولين على دراية بسياساتنا ومعاييرنا ويمتثلون لها، والعمل معهم، عند الضرورة، لرفع معاييرهم لتلبية متطلباتنا.  •

اءاتنا وإمكانياتنا وأداء وكفاءة وإمكانيات المقاولين، وإجراء عمليات المراجعة الدورية للتأكد من فعالية عمليات متابعة وتقييم أداءنا وكف •

 المراقبة لدينا لضمان تحقيق معايير الصحة والسالمة واألمن الخاصة بنا.

الصحة والسالمة واأل • أداء  لشواغلهم بشأن  لدينا واالستجابة  المصلحة  ذلك موظفينا وممثليهم التشاور مع أصحاب  في  بما  لدينا،  من 

 والمجتمعات المحلية.

 استخدام نفوذنا وتأثيرنا على الشركاء التجاريين لتعزيز معايير عالية للصحة والسالمة واألمن.  •

 العمل مع المنظمين والهيئات الصناعية في صياغة أو تحسين السياسات واللوائح والممارسات الجيدة. •

مبادئ األمم المتحدة الطوعية المتعلقة باألمن وحقوق أفراد األمن الذين قمنا باختيارهم وإدارتهم يدعمون ويمتثلون لالتأكد من أن جميع   •

 ، والتأكد من تطبيقهم لهذه المبادئ واإلجراءات بطريقة تضمن تجنب أو تقليل المخاطر التي تتعرض لها المجتمعات المحلية.اإلنسان

سة على عاتق الرئيس التنفيذي ومجلس اإلدارة، وتقع مسؤولية االمتثال لسياسات ومعايير الصحة والسالمة واألمن  تقع المسؤولية عن هذه السيا

على مسؤوليها ومديريها ومديري إداراتها وموظفيها، كما تقع المسؤولية أيًضا على جميع األفراد ليكونوا على دراية    كابريكورنالخاصة بشركة  

 م وسالمتهم وأمنهم واتخاذ التدابير التي تتناسب مع البيئة التي يعيشون ويعملون فيها ويسافرون إليها.  بالمخاطر التي تهدد صحته


