
سياسة الجودة والصحة والسالمة والبيئة

بيرت ريتشاردز
املدير التنفيذي

/   /   سياسة غلفتي�  التعديل رقم    بتاريخ /

 تلتزم رشكة غلفتي� بتعزيز سمعتها وأداء األع�ل كمشغل للموانئ األك� إنتاجية ومزود

 الخدمات اللوجستية كطرف ثالث من خالل التميز يف الجودة والصحة والسالمة واملسائل

 البيئية. ونضمن عىل الدوام تنفيذ نشاطاتنا التجارية بحيث يتم تفادي وتقليل اآلثار السلبية

 .عىل الجودة والصحة والسالمة والبيئة إىل الحد األد§

 ولقد تم وضع هذه السياسة بناء عىل االهت�م والرتكيز عىل جودة عملياتنا وسالمة موظفينا

 وح�ية البيئة والتي تعترب µجملها رضورية للس³ الناجح والنمو املستقبيل لنشاطنا التجاري يف

حº يكون ذلك للمصلحة العليا لكل من أصحاب الشأن/ املساهمº يف املؤسسة

 وندرك يأننا نتحمل املسؤولية االجت�عية للرشكة وهي جزء ال يتجزأ من النمو والتطور

 املستمر للرشكة. ك� أن إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة وأساسيات تقييم املخاطر هي

µجملها جزء ال يتجزأ من جميع عملياتنا التجارية

التقيد باملتطلبات املحلية والقانونية واملتطلبات األخرى النافذة في� يتعلق بالجودة والصحة والسالمة والبيئة

 تحديد وتقييم جميع أخطار الصحة والسالمة والبيئة ووضع الضوابط والتقنيات إلبقاء األخطار املرتبطة بذلك ضمن مستويات مقبولة. ك� يجب تحديث تقيي�ت املخاطر عند

"حدوث أي تغي³ جوهري يف بيئة العمل. وسيتم منح تركيز إضايف وخاص ملراقبة تلك األخطار التي Ìثل االحت�ل األكرب لإلصابة املميتة واملعروفة باسم "املخاطر املميتة

وضع أهداف مناسبة من حيث الجودة والصحة والسالمة والبيئة وتحديد أهداف قابلة للقياس تتعلق بنشاطات املؤسسة يف سبيل إدارة وإظهار التحسن املستمر

تعزيز رضا العميل من خالل ض�ن االستيعاب الواضح والتام ملتطلبات العميل ومراقبة وقياس رضا العميل

 توف³ التدريب لض�ن أن جميع املوظفµ ºا يف ذلك املقاولº من الباطن هم أشخاص أكفاء وذوي خربة للقيام باملهام املوكلة إليهم وبأنهم مرخصº حسب الرضورة وفقا للوائح

املحلية

 طلب االلتزام من قبل مقاولينا وزوارنا بجميع متطلبات الجودة والصحة والسالمة والبيئة يف املوقع والعمل بشكل مشرتك مع رشكائنا لتحقيق معاي³ ممتازة للجودة والصحة

والسالمة والبيئة

اتخاذ اإلجراءات يف الوقت املناسب ملنع حدوث أو تكرار عدم التقيد بااللتزامات

االستمرار يف تحسº جميع مجاالت األع�ل التجارية لفائدة جميع األطراف

تعزيز الوعي حول االستدامة وآثار جميع النشاطات التجارية من خالل مراعاة عوامل الجودة والصحة والسالمة والبيئة يف جميع املهام والوظائف األساسية للرشكة

التشاور والتواصل مع املوظفº واملقاولº والعمالء واألطراف املعنية بخصوص قضايا الجودة والصحة والسالمة والبيئة

 االستمرار يف املبادرة والتطوير والتدوين والقياس واإلبالغ عن التقدم بخصوص أداء الجودة والصحة والسالمة والبيئة عن طريق املؤسسة وأيضاً تقديم املعلومات الكافية عن

املواضيع املتعلقة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة إىل املقاولº من الباطن

 التحسº املستمر للجودة وللصحة والسالمة والبيئة من خالل التقليل من النفايات إىل الحد األد§ وتحسº استخدام املوارد إىل الحد األمثل من خالل مفهوم التقليل وإعادة

االستخدام وإعادة التدوير

سة ث وااللتزامات األخرى املحددة والتي تتعلَّق بإطار عمل املؤسَّ االلتزام بض�ن ح�ية البيئة، µا يف ذلك مكافحة التلوُّ

: وتركِّز هذه السياسة عىل ما ييل
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