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التحسين المستمر
ألدائنا البيئي

الجانب االجتماعي –
حماية أفرادنا

تماما بزيادة تقليل استهالك الطاقة وانبعاثات ثاني أ كسيد الكربون في جميع عملياتنا.
نحن ملتزمون
ً
تختلف االنبعاثات من سفينة إلى أخرى ومن رحلة إلى أخرى ألسباب منها عوامل التشغيل وحمولة
السفينة وأوقات االنتظار في الموانئ.

الحفاظ على سالمة موظفينا وعملياتنا مدعومة من قيادتناُ ،تعد السالمة قيمة أساسية ومسؤولية
شخصية لجميع موظفي شركة الخليج للمالحة وشركائها ومقاوليها.

تسعى شركة الخليج للمالحة إلثبات التزامها بحماية البيئة وفاعلية
نظام اإلدارة البيئية لديها وامتثاله لمتطلبات معايير االتفاقية
الدولية لمنع التلوث من السفن و  .ISO 14001وعالوة على ذلك،
نلتزم بالمدونة الدولية لإلدارة من أجل التشغيل اآلمن للسفن
ومنع التلوث.

كي يتسنى مراقبة أداء السفن الفردية وأسطولنا بمرور الوقت
نستخدم ،من بين تدابير أخرى ،أداة المؤشر التشغيلي لكفاءة الطاقة
( ،)EEOIعلى النحو المنصوص عليه في إرشادات المنظمة البحرية
الدولية ،MEPC.1 ،التعميم  ،684و ُتظهر تحليالت المؤشر التشغيلي
لكفاءة الطاقة لدينا أننا قد قللنا بشكل كبير من انبعاثات ثاني أ كسيد
الكربون لكل طن متري من البضائع المنقولة على أساس كل ميل.
وللوفاء باالمتثال لمؤشر كفاءة استخدام الطاقة المرتقب ،نتعاون مع
شركات تصنيع محركات مثل هيونداي وشركة مان لحلول الطاقة
لتعديل أجهزة الحد من قدرة المحرك على سفننا كحل امتثال قصير
المدى ،واختيار المزيد من التقنيات األكثر مراعاة للبيئة لتطوير سفننا
بما يلبي متطلبات المنظمة البحرية الدولية المستقبلية األكثر صرامة.

نظاما لإلدارة البيئية
ولهذا الغرض ،أعدت شركة الخليج للمالحة
ً
وقامت بتوثيقه وتطبيقه ،ويتوافق هذا النظام مع أقصى المتطلبات
الوطنية والدولية.

تلتزم شركة الخليج للمالحة البحرية ،بصفتها شركة حاصلة على
شهادة  ISO 9001: 2015ومعتمدة من شركة بيرو فيرتاس
بمتطلبات المدونة الدولية لإلدارة من أجل التشغيل اآلمن للسفن،
ومنع التلوث والسيطرة البيئية ويشمل ذلك االمتثال لجميع
القوانين واللوائح والمتطلبات الدولية المعمول بها .

بلغت انبعاثات ثاني أ كسيد
الكربون حسب المسافة

تحتفظ سفن الخليج للمالحة بشكل روتيني بالشهادات التالية وف ًقا
لالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن:

طن /ميل بحري

0.290

•الشهادة الدولية لمكافحة القاذورات
•الشهادة الدولية لمنع التلوث النفطي
•الشهادة الدولية إلدارة مياه الصابورة
•الشهادة الدولية لمنع تلوث مياه الصرف الصحي
•الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء
•شهادة مراقبة الصرف الصحي
•شهادة منع التلوث بسبب القاذورات
•شهادة االمتثال لمخزون المواد الخطرة
•تأكيد االمتثال لـنظام جمع البيانات

انبعاثات ثاني أ كسيد الكربون لكل
عمل من أعمال النقل

15.920
جرام /طن * ميل بحري
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إن النجاح المستمر لشركتنا جزء ال يتجزأ من التزامنا فيما يتعلق
بالصحة والسالمة وتفانينا في توفير بيئة عمل يتم فيها معاملة
الجميع بإنصاف وتتاح لهم الفرصة لتحقيق أقصى إمكاناتهم.

نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل خالية من اإلصابات والحفاظ عليها
وتطبيق ممارسات تشغيل وصيانة قوية عبر سفننا وفي أماكن عملنا.

الصحة والسالمة المهنية
•االتفاقية الدولية لسالمة األرواح في البحار– المدونات الدولية
لحاالت الطوارئ والوقاية من الحرائق واألجهزة المنقذة للحياة
وأمن المالحة ونقل البضائع وإدارة السالمة الدولية والمدونة
الدولية ألمن السفق والمرافق المرفئية.
•االتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن  -البيئة والكيماويات
والنفايات والهواء
•معايير التدريب واالعتماد والمراقبة  -معايير تأهيل الربان
والضباط والطاقم على السفن التجارية البحرية
•اتفاقية العمل البحري – أوضاع العمل على السفن  ،بما في
ذلك أوضاع العمل والحماية الصحية والرعاية الطبية وحماية
الضمان االجتماعي

تهدف شركة الخليج للمالحة إلى منع أي خسائر في األرواح ومخاطر
غير ضرورية على صحة اإلنسان في عملياتها ،فضال ً عن ضمان
السالمة البيئية والتعامل السليم مع البضائع وإدارتها.
وكي يتسنى تحقيق ذلك ،يتوفر لدى شركة الخليج للمالحة
سياستها الخاصة بالجودة والصحة والسالمة واألمن والبيئة والتي
تتماشى مع المتطلبات المعمول بها المحددة للشحن الدولي:

الحفاظ على سالمة موظفينا وعملياتنا
إن عودة موظفينا إلى منازلهم سالمين وبصحة جيدة في نهاية كل يوم
عمل وتمكينهم من إنهاء حياتهم العملية بشكل الئق وصحي هو أمر
أساسي في كافة أعمالنا .وبغض النظر عن مكان وجود موظفينا أو
نوع العمل الذي يقومون به ،فإننا نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل
خالية من األمراض واإلصابات المهنية.

وموثوقة ومتوافقة جز ًءا من سياسة الجودة والصحة والسالمة
واألمن والبيئة لدينا والتي يتعين على جميع عمليات شركة الخليج
للمالحة التوافق معها .تتطلب عملياتنا ً
أيضا وجود أنظمة لتحديد
األزمات وحاالت الطوارئ المتوقعة وإدارتها واالستجابة لها بشكل
فعال .تم تصميم هذه المتطلبات ،بشكل مجمل ،كي يتسنى
لعملياتنا العودة بأمان إلى التشغيل الكامل في أقرب وقت ممكن.

ينعكس هذا في العمليات والضوابط المطبقة لدينا في جميع أنحاء
مؤسستنا .تعتبر مبادئنا ومتطلباتنا المتعلقة بتوفير عمليات آمنة
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