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البرتولية، املنتجات  من  الوطنية  الّسوق  إحتياجات  تلبية  مهّمة  إليها  ُولّيت  والتي  ومشتّقاتها  البرتولية  املواد  وتوزيع  تسويق  يف  وطنيا  الّرائدة  نفطال، 
البيئة. وح�ية  واألمن  الجودة  أحسن رشوط  مراعاة  مع 

عىل قا�ة  إسرتاتيجية  باعت�دها  والتسويق  التسي�  م�رسات  أجود  نفطال  تبّنت  باستمرار،  متغّ�  وإقتصادي  إجت�عي  وسط  يف  و  تنافسّية  سوق  ظل  يف 
التسي�. يف  أنظمتها  ورقمنة  عرصنة  جانب  إىل  مهّيكلة  مشاريع  عرب  لنشاطاتها  املستمّر  الّتطوير 

وإرساء وعّ�لها  لعامالتها  الّرفاهية  تحقيق  شأنها  من  مواتية  ظروف  وبض�ن  ومتمّيزة  مبتكرة  وخدمات  منتجات  بتوف�  سيسمح  اإلسرتاتيجي،  الّتوّجه  هذا 
املعنّية. واألطراف  الّزبائن  مع  ودائم  شفاف  تواصل 

العّ�ل.  لكل  الفعلية  واملشاركة  نجاعته  لض�ن  املدمج،  اإلدارة  لنظام  الفعيل  للتطبيق  الرشكة  موارد  كاّفة  بتجنيد  أتعهد  املسعى،  هذا  ألهمية  نظرا 
العمل. يف  لزمالئهم  إبالغها  يتم  أهداف  اىل  السياسة  هذه  وإلتزامات  اإلسرتاتيجية  املحاور  تحويل  عىل  عمله،  موقع  كان  ما  أين  مسؤول  كل  أدعو  ك� 

الّنظام. هذا   Åتحس يف  واملساهمة  الواقع  يف  تجسيدها  عىل  فاعلة  و  تامة  بصفة  املساهمة  عىل  عامل  كل  أيضا،  أحّث  ك�   

األنابيب؛  والّنقل عرب  والتوزيع  التخزين  إستع�ل منشآت  عرصنة وترشيد   
الرشكة؛ تسي�  نظم  رقمنة   

الوقود؛ األنشطة خارج  والدويل، وبالخصوص يف مجال  الوطني  الصعيدين  الجانبيّة عىل  الرّئيسية واملحوريّة للرشكة وتطوير نشاطاتها  املهن  تعزيز   
البحري؛ البرتول املميّع  البرتول املميّع والغاز الطبيعي املضغوط وغاز  النظيف عىل غرار غاز  الوقود  توطيد ©وقع الرشكة، يف مجال   

وضع أسس إلرساء ثقافة مؤسسية قويّة عرب تبّني قيم مشرتكة وم�رسات متميّزة؛  
عليها. الحفاظ  والج�عية مع  الفردية  مهاراتها  تطوير  بغرض  البرشيّة  املوارد  تثم·   

عامليّا؛  بها  املعمول  امل�رسات  إعت�د  وجودها،  عدم  حالة  ويف  واملعيارية  والتنظيمية  القانونية  للمتطلبات  اإلمتثال   
التحّكم يف الجوانب البيئية الناجمة عن نشاطات الرشكة ال سي� تلك املتعلقة بالنشاط البحري ونشاط املخابر، عرب مكافحة التلوث واستع�ل املوارد املستدامة والتّقليص من إستهالك  

         الطاقة وكذا ح�ية النظم البيئية؛ 
توف� ظروف عمل آمنة وصحيّة للوقاية من الصدمات واألمراض املهنية، بهدف ض�ن الرّفاهيّة لفائدة العّ�ل وض�ن إستمرارية خلق الÆوة؛  

املهني و©ديد تطبيقه الوسط  الّصحة واألمن يف  املعلومات،  بأمن  املرتبطة  تلك  فيها، عىل غرار  التشغيل واألنشطة والتحّكم  املتعلّقة بعمليات  املخاطر والفرص  تحديد وتحليل   
         اىل الطاقم البحري؛

وضع نظام معلوماÕ مؤّمن يحفظ رسية وسالمة وتوافر املعلومات، Òا فيها تلك املستعملة عىل مÑ السفن؛   
إستشارة وإرشاك العّ�ل وممثليهم يف كل ما يخص مجاالت التخطيط والتطبيق وتقييم األداء وكذا اإلجراءات املتعلقة بتحس· نظام اإلدارة املدمج يف الشؤون التي لها صلة بالّصحة  

         واألمن املهني·؛
ض�ن حيادية ورسيّة نشاطات املخابر؛  

املجتمع عىل  الرشكة  ونشاطات  قرارات  بتأث�  ونزاهة  وإنصاف  وصدق  شفافية  بكل  وإعالمهم  املعنيّة  األطراف  مع  املستدامة  التّنمية  تحقيق  يف  مسؤولة  بطريقة  املساهمة   
       والبيئة واإلقتصاد الوطني؛ 

مهامهم؛  أداء  يف  للمؤسّسة  التنظيمي  الهيكل  مستويات  كل  عىل  بإرشاكهم  وذلك  العّ�ل  ومسؤوليات  أدوار  تحديد   
املدمج؛  اإلدارة  نظام  أداء  داخليا وخارجيا حول  املعلومات  تبادل   

املدمج. اإلدارة  نظام  ألداء  املتواصل  التّحس·  قصد  فّعال  منهج  إعت�د   

ييل: في�  لنفطال  الّرئيسية  اإلسرتاتيجية  املحاور  وتتمّثل 

قصد: الرشكة  نطاق  عىل  مدمج  إدارة  نظام  بإرساء  مرتبط  االسرتاتيجية  املحاور  هذه  تنفيذ 

فعالیة و  فاعلیّة  نفطال،   SMI  


