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سياسة السالمة والصحة المهنية والبيئة
التاريخ:  22 يوليو  2022

تلتزم اإلدارة التنفيذية والهيئة اإلدارية بشركة أملنيوم البحرين ش.م.ب. )البا( بالتطوير املستدام للسالمة والصحة والبيئة داخل 
وخارج الشركة وجلميع األطراف املعنية. وسوف تتعاون شركة البا مع هذه األطراف بهدف تطبيق معايير وإجــراءات السالمة 
والصحة والبيئة يف مواقع العمل، والسعي لتفادي الضرر الذي قد يلحق باألشخاص أو البيئة. وحتقيقًا لهذه األهداف، قامت 

شركة البا باعتماد السالمة والصحة والبيئة كمؤشر رئيسي لألداء يف خطتها االستراتيجية، حيث حترص إدارة الشركة على:

االلتزامــات . 	 وكذلــك  والقوانــن،  املتطلبــات  بكافــة  االلتــزام 
املتعلقــة بالســامة والصحــة والبيئــة حســب اللوائــح الداخليــة 
مثــل  األخــرى  واملتطلبــات  احملليــة،  واألنظمــة  والقوانــن 
الشــركة  لعمليــات  الضروريــة  الدوليــة  واملعاييــر  االتفاقيــات 

ولتحقيق الرفاه البيئي واالجتماعي لألطراف املعنية.

ــال . 	 ــة وحتســن صحــة وســامة املوظفــن وعم ــزام بحماي االلت
املقاولــن واألطــراف املعنيــة األخــرى مــن خــال: توفيــر املــوارد 
اآلمنــة؛  واملــواد  واملعــدات  واألنظمــة  واملصانــع  الازمــة، 
لفهــم  الازمــة  والكفــاءات  واملهــارات  باملعرفــة  وتزويدهــم 
وإدراك طبيعــة املخاطــر واملمارســات اآلمنــة املرتبطــة مبهامهــم 
إلــى تخويلهــم إليقــاف أي ممارســات  الوظيفيــة؛ باإلضافــة 

وسلوكيات غير آمنة واإلباغ عنها.

وضــع إطــار قانونــي مناســب لتحديــد خطــط وأهداف الســامة . 	
والصحــة والبيئــة التــي تعــزز مبــادئ تقليــل املخاطــر، وتطبيــق 
أفضــل ممارســات الســامة والصحــة والبيئــة، واحلفــاظ علــى 
املــوارد، ومكافحــة التلــوث، وإدارة املخلّفــات واحلفــاظ علــى 
املــوارد املائيــة وإدارتهــا، وإثــراء التنــوع البيئــي والبيولوجــي، 
وتبنــي اســتخدامات الطاقــة املتجــددة، واحلــد مــن انبعاثــات 
عــام  بحلــول  الكربونــي  احليــاد  وحتقيــق  الدفيئــة،  الغــازات 
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والبيئــة . 	 والصحــة  الســامة  مخاطــر  وإدارة  وتقييــم  حتديــد 
واملخاطــر االجتماعيــة املصاحبــة ألنشــطة وعمليــات الشــركة 
يف  التحكــم  ملنظومــة  الصحيــح  التسلســل  اتبــاع  خــال  مــن 

املخاطر واخلطط الفعالة للحد منها.

احلفــاظ علــى األنظمــة اإلداريــة الشــاملة واملتكاملــة يف مجــال . 	
الســامة والصحــة والبيئــة التــي تشــجع التقييــم املنتظــم لــألداء، 
الثقافــة  وتعــزز  املســتمر،  والتطويــر  املتطلبــات،  واســتيفاء 

اإليجابية للسامة والصحة والبيئة.

تعزيــز وتشــجيع املشــاركة اإليجابيــة مــن قبــل موظفــي الشــركة . 	
واألطــراف املعنيــة يف كافــة النواحــي املتعلقة بالســامة والصحة 

والبيئة يف مواقع العمل.

االســتفادة من أحدث التقنيات لتحســن أداء الســامة والصحة . 	
والبيئــة مبــا يدعــم آليــات صنــع القــرار، وتقييــم اآلثــار املترتبــة 

على صنع القرار لتشجيع االستدامة والتحسن املستمر.

حمايــة أصــول وممتلــكات وموظفــي الشــركة مــن كافــة املخاطــر . 	
األمنيــة الداخليــة واخلارجيــة مــن خــال تطبيق أفضــل إجراءات 

اإلدارة األمنية املتكاملة.  

إجــراء مراجعــة دوريــة لهــذه السياســة عنــد احلاجــة، وذلــك . 	
لتلبيــة أي متطلبــات ناجتــة عــن عمليــات التدقيــق، وإتاحــة هــذه 

السياسة لتكون يف متناول اجلميع.


