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كونها الوحيدة التي تملك أسطول من سفن الطاقة ،فإن كارادنيز أينيرجي كروب (مجموعة كارادينيز للطاقة)
هي من رواد قطاع الطاقة العالمية .تهدف شركة كارباورشيب لبنان ،والتي هي احدى شركات المجموعة و
العاملة في لبنان وفق الرؤيا و الرسالة و األستراتيجية و القيم االتي وفقها أنشأنا نظام االدارة المتكامل على
اساس أولوية التزاماتنا القانونية وإمتثاال لنظم ومعايير أيزو  9001للجودة و أيزو  14001للبيئة و أيزو
 18001للصحة و السالمة المهنية و آي إف سي 2008:لمعايير األداء التي نقوم بتوليد الكهرباء و عمليات
اإلتجار وفقها  ،و نهدف لخلق قيم لجميع مساهمينا والمساهمة في التنمية المستديمة.
تماشيا مع هذا األهداف فإننا:
 نخطط اهدافنا السنوية وفق اطار سياسة نظام االدارة المتكامل ،نقيّم أدائنا المالي والتشغيلي و
السالمة المهنية وأدائنا البيئي وتحسينها باستمرار.
 في جميع منشأتنا نقوم بتطبيق تحاليل الصحة و السالمة ،تحليالت المخاطر البيئية و اإلجتماعية ،و
وضع خطط عمل للتحسين المستمر لعملياتنا.
 وفق تحليالت المخاطر نط ّور انظمة الصحة والسالمة المهنية لتوفير الوقاية من الحوادث وتطوير
النظم المهنية لغرض منع وقوع الحوادث المهنية،
 حماية بيئتنا الطبيعية و التنوع البيولوجي عن طريق التحكم في حجم بيئتنا  ،إحتراما الناس والبيئة
والمساهمة في التنمية المستدامة.
 من دون اإلضرار بالسكان و البيئة اثناء اداء عملياتنا ولضمان الفائدة القصوئ لعمالئنا نوفر دورات
سعة ،متطورة ومهنية لجميع موظفينا والمقاولين الثانويين الذين يعملون معنا في
تدريبية مو ّ
المراحل التنفيذية.
 اتخاذ اإلحتياطات الالزمة لمنع التلوث وتقليل النفايات وإعادة استغاللها على نطاق واسع والح ّد من
استخدام المصادر الطبيعية.
 استخدام كافة المواد و السبل والخدمات لزيادة كفاءة الطاقة و توفيرها.
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 تأسيس وزيادة التعاون مع المؤسسات المجاورة واإلدارات المحلية المخ ّولة في مجاالت الجودة
والسالمة المهنية والوقاية والجوانب البيئية ،والتواصل على أعلى مستوى مع جميع مساهمينا.
 تلبية احتياجات العمالء في الوقت المح ّدد وبشكل كامل واتخاذ التدابير من أجل تحقيق زيادة رضا
العمالء ضمن مواردنا.
 تنظيم وهيكلة كوادرنا لإلستجابة لحاالت الطوارئ و بشكل يؤمن موظفيننا و مقاوليننا و الس ّكان
المحليين و تأمين المنطقة و دمج الس ّكان المحليين في عمليات السالمة .
 مواكبة قطاع الطاقة العالمية و تغير ظروف الدول التي نعمل فيها ،و متابعة التط ّورات العلمية
والتكنولوجية  ،إلستخدام اإلبتكارات ذات الصلة بمجاالت عملنا وتشجيع شركائنا إلستخدامها.
 دمج موردينا و شركاءنا التجاريين في نظام عملنا لقياس و تحسين جودة الخدمات والسلع الموفرة
من قبلهم.
 تقديم امتياز العمل في منظمة شفافة وموثوق بها لحملة األسهم لدينا.
 نتعهد بتطبيق و تحسين اداء مستخدمينا و مقاوليننا و موردينا و زبائننا و مساهميننا وفق انظمة
أيزو  9001وأيزو  14001ونظام تي أس . 18001
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