شركة السويس لتصنيع البترول

Suez Oil Processing Company

االدًيقانذاخلاصذبدابؼةذتأهقلذاملؼاولنيذفقؿاذوًعؾقذبالدالمةذوالصحةذاملفـقةذومحاوةذاليقىة

ذ

ذ

تعليمات خاصة باستيفاء استبيان سابقة التأهيل للمقاولين فيما يتعلق
بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
 -1اهلدف ذمن ذهذا ذاالدًيقان ذرفع ذمدًوى ذأداء ذاملؼاولني ذالدالمة ذوالصحة ذاملفـقةذ
ومحاوةذاليقىة،ذوكذلكذتؼرورذمَنذفقفمذتًوفرذلدوهذاخلربةذوالؼدرةذالالزمةذعؾىذتـػقذذ
األعؿال ذاملطؾوبة ذبصورة ذآمـة ذوبطروؼة ذدؾقؿة ،ذووًعامل ذبػعالقة ذمع ذاملخارر ذاملصاحيةذ
هلذهذاألعؿال.
 -2وًمذمؾؤذاالدًيقانذاخلاصذبًأهقلذاملؼاولنيذبالـديةذلؾدالمةذوالصحةذاملفـقةذومحاوةذ
اليقىةذوإعادةذتؼدميهذإىلذذركةذالدووسذلًصـقعذاليرتول.
 -3وؽًػىذباإلجابةذبإحدىذالؾغًني:ذالعربقةذأوذاإلرؾقزوة.
 -4وًم ذالرجوع ذإلدارة ذالدالمة ذوالصحة ذاملفـقة ذبشركة ذالدووس ذلًصـقع ذاليرتول ذيفذ
حالةذوجودذأيذادًػدارذخاصةذباالدًيقان.
 -5جيبذأنذتؽونذاإلجابةذكامؾةذومدعؿةذباملدًـدات.
 -6دقًمذإجراءذمـاقشاتذمعذإدارةذاملؼاولذ(إذاذدعتذالضرورة).
 -7منذاألمورذاإلجيابقة:ذتؼدومذذركةذاملؼاولذمبًطؾياتذتػوقذمًطؾياتذبشركةذالدووسذ
لًصـقعذاليرتول.
 -8هذا ذاالدًيقان ذوغطي ذاألنشطة ذذات ذالعالقة ،ذولقس ذفؼط ذتؾك ذاليت ذوًم ذتـػقذها ذيفذ
مواقعذالشركة.ذ
 -9جيبذاعًؿادذاالدًيقانذواملدًـداتذاملؼدمةذمنذاملدورذاملدىولذلدىذذركةذاملؼاولذقيلذ
تؼدميفا،ذوكذلكذخًؿفا.ذ
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االستبيبن اخلبص بسببقة تأهيل املقبولني فيمب يتعلق ببلسالمة
والصحة املهنية ومحبية البيئة

Contractor HSE Pre-qualification Questionnaire

اسم المقاول

Contractor's Name

التارٌخ

Date
رقم كود المقاول

(ٌكتب بواسطة شركة السوٌس لتصنٌع البترول)
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م

Questions

Answers

األسئلة

اإلجابة

القسم األول :القيادة وااللتزام

Section1: Leadership and Commitment

(أ) كٌف ٌشارك مدٌرو اإلدارة العلٌا شخص ًٌّا فً
1

إدارة السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة؟
managers

senior

are

How

)a

?personally in HSE management
ب) قدم دلٌل على االلتزام بالسالمة والصحة
المهنٌة على جمٌع مستوٌات اإلدارة
2

HSE

evidence

of

Provide

)b

commitment at all levels of the
management.
ج) كٌف تنمً شركتك ثقافة إٌجابٌة تجاه المسائل
3

المتعلقة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة؟
c) How do you promote a positive
?culture toward HSE matters

القسم الثاني :السياسة واألهداف اإلستراتيجية

Section 2: Policy and strategic objectives

 2.1الوثائق المتعلقة بالسياسة الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة ()2.1 HSE Policy Documents
أ) هل شركتك لدٌها وثٌقة تتضمن السٌاسة
الخاصة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة،
وتكون معتمدة ومختومة؟
4

[إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء إرفاق نسخة
منها]
an

have

company

your

Does

?approved HSE policy document
ب) من الذي تقع علٌه المسئولٌة المحاسبٌة والكلٌة
للسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة فى
مؤسستك؟
5

& a) Who has overall Accountability
final responsibility for HSE in
?your organization
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ج) من هو الشخص األعلى منصبًّا فً المؤسسة
المسئول عن تنفٌذ هذه السٌاسة فى المقرات
 وفً المواقع التً ٌعمل فٌها الموظفٌن،اإلدارٌة
التابعٌن له؟
][اذكر االسم والمنصب والخبرة
c) Who is the most senior person in

6

the organization responsible for this
policy being carried out at the
premises and on site where his
employees are working?
(Provide name, title and experience)
2.2 Availability of policy statement to employees

 مدى إتاحة البيان الخاص بالسياسة للعاملين2-2
أ) اذكر بالتفصٌل الوسائل التى استخدمتها إلخطار
 مع،العاملٌن بسٌاسة السالمة والصحة المهنٌة
 نسخ واضحة، ًإرفاق أمثلة فعلٌة ( تعرٌف أول
) إلخ...  لوحات،معلنة
a) Itemize the methods by which you

7

have drawn your policy statement to
the attention of all your employees?
wish actual examples (orientation,
obvious clear copies, boards .etc)
ب) ما هً الترتٌبات المتبعة إلبالغ الموظفٌن
بالتغٌٌرات التً تطرأ على السٌاسة؟
b) What are your arrangements for

8

advising employees of changes in the
policy?
 المعايير و الوثائق- التنظيم – المسئوليات – الموارد: القسم الثالث
Section 3: Organization, Responsibilities, Resources, standards and Documents
3.1 Organization – commitment and communication
: التنظيم – االلتزام والتعريف2-3
أ) كٌف تشارك اإلدارة فً األنشطة المتعلقة
 وكٌف ٌتم،بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة
تحدٌد أهدافها ومراقبتها؟
a) How are management involved in
HSE activities, objective setting and
monitoring?
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ب) كٌف تم هٌكلة مؤسستك إلدارة متطلبات
السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة والتعرٌف
بها بصورة فعالة؟
11

[مطلوب إرفاق الهٌكل التوظٌفً]
b) How is your company structured
to manage and communicate HSE
?effectively
)(organization chart Required
ج) كٌف تدعم وتوفر شركتك طرق لعقد اجتماعات
لتوصٌل متطلبات السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة

11

البٌئة؟
c) What provision does your company
communication

HSE

for

make

?meetings
 1-3كفاءة المديرين والمشرفين وكبار العاملين في المواقع ومشرفى السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
3.2 Competence and training of managers /supervisors/senior site staff/HSE advisors
أ) هل تلقى المدٌرون والمشرفون على جمٌع
المستوٌات الذٌن سٌقومون بتخطٌط ومراقبة
ًّ
رسمٌا على
واإلشراف على تنفٌذ العمل تدرٌبًّا
السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة فٌما ٌتصل
بمسئولٌاتهم عن تنفٌذ العمل؛ وف ًّقا لمتطلبات السالمة
والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة؟
وإذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى ذكر التفاصٌل.
وفً حالة تقدٌم التدرٌب فً مقر العملٌ :رجى
وصف محتوى الدورات ومدتها.
12

a) Have the managers and supervisors
at all levels who will plan, oversee and
carry out the work received formal HSE
training in their responsibilities work to
?HSE requirements
IF YES: please give details.
Where the training is given in house,
please describe the content and
duration of courses.
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 3-3الكفاءة والتدريب العام المتعلق بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة 3.3 Competence and general HSE training

13

14

15

16

أ) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك للتأكد من
معرفة الموظفٌن الجدد بالقواعد األساسٌة للصحة
والسالمة المهنٌة والبٌئة ولتحدٌث هذه المعلومات
أول بأول؟
a) What arrangements does your
company have to ensure new
employees have knowledge of basic
industrial HSE, and keep this
?knowledge up to date
ب) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك للتأكد من
معرفة الموظفٌن الجدد بسٌاساتك واألنظمة الخاصة
بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة؟
b) What arrangements does your
company have to ensure new
employees have knowledge of your
?HSE policies and practices
ج) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك للتأكد من
أن موظفٌك الجدد قد تلقوا تعلٌمات ومعلومات
باألخطار الناتجة عن طبٌعة العمل؟
وما هو التدرٌب الذي تقدمه للتأكد من أن جمٌع
الموظفٌن على دراٌة بمتطلبات الشركة؟
b) What arrangements does your
company have to ensure new
employees have been instructed and
have received information on any
specific hazards arising out of nature of
?the activities
What training do you provide to ensure
that all employees are aware of
?company requirements
د) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك للتأكد من
أن المعلومات التً لدى الموظفٌن الحالٌٌن فٌما
ٌتعلق بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة هً
األحدث؟
(إذا كان التدرٌب ٌقدم داخل الشركة :برجاء ذكر
مضمونه بالتفصٌل)
d) What arrangements does your
company have to ensure existing HSE
?staff knowledge is up to date
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17

هـ ) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك للتأكد من
معرفة المقاول من الباطن والعمالء الجدد بمتطلبات
السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة والسٌاسة
واإلجراءات الخاصة بهذا الشان؟
e) What arrangements does your
– company have to ensure new sub
contractor have knowledge of industry
HSE and the client HSE policy and
?procedure

 4-3التدريب المتخصص

3.4 Specialized training

أ) كٌف تم تحدٌد المجاالت واألماكن المطلوب تقدٌم
تدرٌب متخصص فٌها فً عملٌات شركتك للتعامل
مع المخاطر المحتملة؟
[برجاء بٌان بنود التدرٌب المقدم بالتفصٌل]
18

a) How have you identified areas of
your company's operations where
specialized training is required to deal
with potential hazards? (Please itemize
and provide details of training given).
ًّ
عمال متخص ًّ
صا  /معٌ ًّنا ٌتضمن
ب) إذا كان هناك
التعامل مع مخاطر تتعلق بمواد مشعة أو إزالة
أسبستوس أو مخاطر كٌماوٌة أو مخاطر أخرى
على الصحة المهنٌة ،كٌف ٌتم تحدٌد المخاطر
وتقٌٌمها والتحكم فٌه ؟

19

b) IF the specialized work involves
removal,

asbestos

radioactive,

chemical or other occupational health
hazards, how are hazards identified,
?assessed and controlled
 5-3العاملون المؤهلون في مجال السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة – التدريب اإلضافي
3.5 HSE Qualified staff-additional training
أ) هل تستخدم شركتك أي موظفٌن لدٌهم مؤهالت
21

فً مجال السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة
لدٌهم االستعداد لتقدٌم تدرٌبات على أكثر من
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المتطلبات الرئٌسٌة؟
][ٌرجى إرفاق السٌرة الذاتٌة لهم
a) Does your company employ any staff
who possesses HSE qualifications that
aim to provide training in more than
the basic requirements?
(please provide CV'S)
 الشركات األخرى/  تقييم مدى مالئمة المقاولين من الباطن6-3
3.6 Assessment of suitability of Subcontractors / other companies
:ًأ) كٌف ٌتم تقٌٌم ما ٌل
 الكفاءة فى مجال السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة-1
.البٌئة
 سجل المقاولٌن من الباطن والشركات المتعاقد-3
معها فً مجال السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة
.البٌئة
: مثل، هل توفر شركتك المتطلبات الضرورٌة-2
العاملٌن المتخصصٌن أو النظم المتخصصة؛
للحصول على الموافقات والتصارٌح والتراخٌص
التً قد تكون مطلوبة ألي عمل ٌتعٌن القٌام به؟
a) How do you assess:

21

i. HSE competence
ii. HSE record of the subcontractors and
companies whom you have contract?
iii. Does your company make provision
(e.g. specialized staff or procedures) for
obtaining approvals, permits and licenses
as may be required for any work to be
undertaken?
ب) أٌن توجد نصوص المعاٌٌر التى ٌشترط على
 المقاولٌن من الباطن تلبٌتها؟/ المقاولٌن
][ارفق أدلة
b) Where do you spell out the standards

22

you require contractors / subcontractors
to meet? provide evidence
ج) كٌف لك أن تضمن وتتأكد من تلبٌة هذه الشروط
 وكٌف تتحقق من ذلك؟،والمعاٌٌر
c) How do you ensure these standards
are met and verified?
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 قبل،د) هل تجرى مراجعة على مقاولٌك من الباطن
وأثناء التعاقد؟
d) Do you audit your sub-contractors

24

before, during engagement?

 المعاٌٌر7-3

3.7 Standards

أ) أٌن توجد نصوص معاٌٌر األداء فً مجال السالمة
والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة المطلوب تلبٌتها؟
a) Where do you spell out the HSE
performance standards you require to
meet?
 وكٌف تتحقق،ب) كٌف تضمن تلبٌة هذه الشروط
من ذلك؟
b) How do you ensure these are met and
verified?
ج) كٌف تعرف المعاٌٌر الجدٌدة فً الصناعة التً قد
تكون واجبة التطبٌق على األنشطة التً تقوم بها؟
c) How do you identify new industry or
regulatory standards that may be
applicable to your activities?
د) هل ٌوجد هٌكل شامل لوضع وتحدٌث ونشر
المعاٌٌر؟
d) Is there an overall structure for
producing, updating and disseminating
standards?

25

26

27

28

 إدارة المخاطر وآثارها: القسم الرابع

Section 4: Hazard and Effects Management

 تقيم المخاطر وآثارها2-4

4.1 Hazard and effect Assessment

أ) ما هً األسباب المستخدمة داخل شركتك لتحدٌد
وتقٌٌم والتحكم فً المخاطر وآثارها؟
a) What techniques are used within your
company

for

the

identification,

29

assessment, control and mitigation of
hazard and effects?
ب) هل ٌوجد فً شركتك نظام تفصٌلً لتحدٌد
المخاطر وتقٌٌم أخطار العمل الذي تقوم به؟
. ٌرجى إرفاق صورة منه:إذا كانت اإلجابة بنعم
b) Dose your company have a detailed
procedure for hazard identification and
risk assessment for the work you
undertake? IF YES, attach a copy.
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ًج) ما هو المنهج اإلٌجابى الذي تسلكه شركتك ف
 مالحظات السالمة:التحكم فً المخاطر واألخطار مثل
؟STOP  بطاقات الـ:القائمة على أساس سلوكً أو مثل
c) What proactive approach dose your

31

company undertake the control of hazard
and risk such as Behavioral Based safety
observations?

 تعرض قوة العمل1-4

4.2 Exposure of the workforce

ما هً النظم المعمول بها لمراقبة تعرض القوة العاملة
للعناصر الكٌماوٌة أو الفٌزٌائٌة؟
What systems are in place to monitor the
exposure of your workforce to chemical
or physical agents?

32

 التعامل مع الكيماويات3-4

4.3 Handling of chemicals

كٌف تقدم المشورة للعاملٌن لدٌك بشأن المخاطر
المحتملة (المواد الكٌماوٌة – الضوضاء – المواد
 الخ ) التً ٌواجهونها أثناء أدائهم لعمالهم؟.. المشعة
How is your workforce advised on
potential

hazards

(chemicals,

33

noise,

radiation, etc.) encountered in the
course of their work?

 معدات الحماية الشخصية4-4

4.4 personal protective equipment

أ) ما هً الترتٌبات الموجودة فً شركتك لتوفٌر
،وصٌانة معدات ومالبس الحماٌة الشخصٌة ومعاٌٌرها
وطرق صرفها التً تتناسب مع األنشطة المتخصصة؟
a) What arrangements dose your
company has for provision and upkeep of
protective

equipment

and

34

clothing,

standards, issue and that required for
specialized activities?
ب) هل تحتفظ شركتك بمخزون إضافً من معدات
الحماٌة الشخصٌة لحاالت الطوارئ؟
b) Dose your company maintain a

35

contingency spare stock of PPE?

4.5 Environment Protection and Waste Management

 حماية البيئة وإدارة المخلفات5-4
أ) ما هً النظم المعمول بها لتحدٌد وتصنٌف والتقلبل
 وإدارتها؟،إلى أقل حد أدنى ممكن من المخلفات
a) What systems are in place for
identification, classification, minimization
and management of waste?
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ذ

ذ

ب) هل تطبق شركتك معاٌٌر األٌزو  14111كنظام
لإلدارة البٌئٌة؟
[إذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى التوضٌح مع بٌان المدى
الذي ٌتم استخدامها فٌه]

37

b) Dose your company implement ISO
?14001 as the environmental system
narration

a

give

please

yes,

(IF

highlighting to what extent its being
)used
ج) هل تسجل شركتك أداءها البٌئً؟
[إذا كانت اإلجابة بنعم ،برجاء إرفاق نسخة]

38

c) Dose your company record its
?environmental performance
)(If yes, attach copy

 6-4المخدرات و الكحوليات

4.6 Drugs and alcohol

هل ٌوجد فً مؤسستك سٌاسة فٌما ٌتعلق بالمخدرات
والكحولٌات؟
إذا كانت اإلجابة بنعم :هل تضمن القٌام بإجراءات
تحالٌل قبل التعٌٌن والتحالٌل العشوائٌة؟ (ارفق نسخة)

39

Do you have a drugs and alcohol policy in
?your organization
pre-

the

?testing

include
random

it
and

does

yes,

If

employment
)(Attach copy

 7-4الصحة المهنية

4.7 Occupational health

أ) ما هً الطرٌقة االستباقٌة (ما قبل الحادث) التً
تتخذها شركتك للتحكم فً جمٌع المخاطر واألخطار
المصاحبة لها ،مثل :نظام مالحظات السالمة المعتمد

41

على السلوك؟
a) What proactive approach dose your
company undertake to the control of
hazard and risk, such as Behavioral Based
?Safety Observations
ب) ما النظام الذي تطبقه شركتك فً إدارة المسائل
المتعلقة بالصحة المهنٌة والتحكم فٌها ومراقبتها؟

41

b) What system does your company have
to manage control and monitor the
?occupational health issues
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ذ

ذ

ج) هل ٌشترط على موظفً شركتك أن تجرى علٌهم

42

فحوص لتقرٌر صالحٌتهم للعمل؟
c) Are your company employees required
?to undertake fitness to work checks
د) هل ٌطلب من أي من موظفً شركتك إجراء
فحوص طبٌة متخصصة علٌه فٌما ٌتعلق بالعمل الذي
ٌقومون به؟

43

d) Are any of your company employees
specialized

undertake

to

required

they

the

for

medicals

will

work

?undertake
هـ) هل تحتفظ شركتك بسجل للمخاطر تقٌد فٌه جمٌع
المخاطر المهنٌة؟

44

[إذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى إرفاق صورة]
e) Dose your company has a risk register
listing all occupational risk? (IF YES,
)Please attach a copy

القسم الخامس :التخطيط واإلجراءات

Section 5: planning and procedures

 2-5المراجع الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة أو بالعمليات
ا) هل لدى شركتك مرجع خاص بالسالمة والصحة
المهنٌة وحماٌة البٌئة (أو مرجع للعملٌات ٌتضمن
أقسا ًّما عن السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة)
ٌبٌن بالتفصٌل أسالٌب العمل المعتمدة فٌما ٌتعلق
بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة المعمول بها
فً شركتك؟
[إذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى إرفاق صورة من

45

المستندات]
a) Do You have a company HSE manual
(or operations Manual with relevant
sections on HSE) that describes in details
your company approved HSE working
?practices to your work activities
IF YES, please attach a copy supporting
documentations.

46

ب) كٌف تضمن توافق أسالٌب وإجراءات العمل التً
ٌستخدمها موظفوك فى الموقع مع أهدافك وترتٌباتك
Page 12 of 21
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ذ

الخاصة بسٌاسة السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة
البٌئة؟
b) How do you ensure that the working
practices and procedures used by your
employees on site are consistently in
accordance

with

your

HSE

policy

objectives and arrangements?

 مراقبة المعدات وصيانتها1-5

5.2 Equipment control and maintenance

أ) كٌف تضمن أن األدوات والمعدات التً ٌستخدمها
موظفوك داخل مقرك أو فً المواقع األخرى قد تم
 وأنه ٌتم مراقبتها،تسجٌلها بالطرٌقة الصحٌح
وصٌانتها والحفاظ علٌها فً حالة تشغٌل آمنة؟
a) How do you ensure that plant and
equipment used within your premises,

47

onsite, or at other locations by your
employees

are

correctly

registered,

controlled, and maintained in a safe
working condition?

 إدارة السالمة على الطريق3-5

5.3 Road safety management

أ) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك لمكافحة
حوادث الطرٌق والسٌارات؟
a)

What

arrangements

dose

your

48

company have for combating road and
vehicle incidents?
ب) ما هً جوانب إدارة السالمة على الطرٌق لدى
شركتك؟
b) What sort of aspects does your
company

have

for

road

49

safety

management?
ج) ما هً المعاٌٌر التً تطبقها شركتك على السائقٌن
قبل السماح لهم بالعمل؟
c) What criteria does your company have
for drivers before they can start work?
Page 13 of 21
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ذ

ذ

د) ما هً المعدات التى تمتكها أو تقدمها شركتك
لتوفٌر السالمة فً المركبات ،مثل :أحزمة األمان أو
األقفاص الحامٌة للركاب أو أدوات اإلسعاف األولً
...الخ؟

51

d) What safety equipment does your
company have to provide safety in its
vehicles? (e.g. seat belts, roll over cages,
)first aid kits ..etc.
هـ) ما هً النظام الذي تطبقه شركتك للحفاظ على
مركباتها فً حالة صالحٌة عالٌة للسٌر على الطرٌق؟

52

e) What system does your company have
to maintain its vehicles at a high
?roadworthy standard

 4-5التخطيط للطوارئ

5.4 Emergency planning

أ) اذكر الترتٌبات التً تتخذها شركتك لمواجهة حاالت
الطوارئ؟

53

a) Outline your company's arrangements
?for responding to emergency situations
ب) هل لدى شركتك خطة عامة أو محددة لمواجهة
الطوارئ بالنسبة لألعمال التً ستقوم بها؟
[إذا كانت االجابة بنعم :يرجى تقديم صورة]

54

b) Does your company have a genetic or
specific emergency response plan for the
?work they will undertake
)(IF YES, provide a copy
ج) هل لدى شركتك برنامج  /تدرٌب خاص بالطوارئ
وخطة لإلخالء الطبً؟
[إذا كانت اإلجابة بنعم :يرجى إرفاق صورة]

55

c) Does your company have emergency
exercise program / training and a medical
?evacuation plan
)(IF YES, please attach a copy
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القسم السادس :مراقبة التنفيذ واألداء

section 6: Implementation and performance monitoring

 2-6إدارة ومراقبة األداء في أنشطة العمل

6.1 Management and performance monitoring of work activities

أ) ما هً الترتٌبات التً تتخذها شركتك لإلشراف
على األداء ومراقبته؟

56

your

arrangement

dose

What

)a

company have for supervision and
?monitoring of performance
ب) ما نوع معاٌٌر األداء المستخدمة فً شركتك؟

57

اذكر أمثلة.
b) What type of performance criteria are
used in your company? give examples

ج) ما هى الترتٌبات التً تتخذها شركتك لتمرٌر أي
نتائج تسفر عنها عملٌة اإلشراف والمراقبة الى:
( )iإدارتك
( )iiموظفٌك فً الموقع
c) What arrangements does your
58
company have for passing on any results
and findings of this supervision and
monitoring to your:
(i) Base management
(ii) Site employees
 1-6جوائز التميز في األداء فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة

6.2 HSE Performance achievement awards

أ) هل حصلت شركتك على أي جوائز فً تمٌز
األداء فً مجال السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة
59

البٌئة؟
Has your company received any
Performance

HSE

for

awards

?achievement
 3-6الحوادث/االحداث االخيرة التي يفترض القانون ضرورة اإلبالغ عنها 6.3 Statutory modifiable incidents/dangerous occurrences

هل وقع لشركتك أي حوادث ٌفرض القانون ضرورة
اإلبالغ عنها خالل السنوات الخمس األخٌرة ،تتعلق

61

بالسالمة أو الصحة المهنٌة أو البٌئة؟
[ٌرجى اإلجابة بالتفصٌل متضمنة التارٌخ والبلد
والنوع األكثر تكرارًّ ا واألسباب والمتابعة واالجراءات
الوقائٌة التً تم اتخاذها]
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Has your company suffered any statutory
modifiable incidents in the last five years
and

health

occupational

(safety,

?)environmental
(Answers with details dates, country,
most frequent type, causes and follow
up, preventative measures taken).

 4-6متطلبات التحسين واإلنذارات الخاصة بالحظر

6.4 Improvement requirements and prohibition notices

هل تلقت شركتك أي إنذارات من جهة قومٌة أو
جهة تنظٌمٌة ذات صلة بالسالمة والصحة المهنٌة
وحماٌة البٌئة أو أي سلطة تنفٌذٌة أخرى بشأن أي
متطلبات خاصة بالتحسٌن أو حظر ،أو هل تمت
مقاضاتها وف ًّقا ألي تشرٌعات بالسالمة وحماٌة
البٌئة خالل السنوات الخمس األخٌرة؟
[إذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى ذكر التفاصٌل]
61

Has your company suffered any
or

requirements

improvements

prohibition notices by the relevant
national body, regulatory body for
HSE or other enforcing or been
HSE

any

under

prosecuted

Legislations in last five years? (IF
answer is YES, please give details).
 5-6التقاير عن األداء في مجال السالمة والصحة المهنية

62

6.5 HSE performance reports

أ) هل تحتفظ بسجالت للحوادث التً وقعت لك
واألداء فً مجال السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة
البٌئة خالل السنوات الخمس األخٌرة؟
[إذا كانت اإلجابة بنعمٌ :رجى ذكر اآلتى :عدد
حاالت الوفاة  -اإلصابات التً تسببت فً فقد وقت
 حاالت التً أدت إلى فقد أٌام العمل  -الحاالتالتً تلقت عالجًّ ا طبًٌّا  -الحاالت التً ترتب علٌها
قٌود فً العمل.
ضا معدل الحوادث التً ٌنتج عنها وفٌات -
اذكر أي ً
معدل تكرار اإلصابات التً تؤدي فقد وقت -
المعدل اإلجمالى للحوادث التً ٌمكن تسجٌلها
سنوًٌّا.
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ً ٌرجى ذكر التعرٌفات المعمول بها ف:ملحوظة
شركتك لأللفاظ أعاله – لالستٌضاح راجع تقرٌر
 (االتحاد الدولً لمنتجات النفط والغاز) بشأنOGP
.بٌانات الحوادث المتعلقة باألداء الخاص بالسالمة
a) Have you maintained records of your
incidents and HSE performance for the
last five years? (IF YES ,Please provide
the following: number of fatalities, lost
time injuries, lost workday cases,
medical treatment cases and restricted
workday cases, also include the fatal
incident

rate,

lost

frequency

and

total

time

injury

recordable

incident for each year. (NOTE: please
include your company definitions of
the

above

mentioned

terms

-

clarification refer to the OGP Safety
performance incidents data report).
ب) كٌف ٌتم تسجٌل األداء فً مجال الصحة المهنٌة
لدى شركتك؟
b)

How

is

health

performance

63

recorded?
ج) كٌف ٌتم تسجٌل األداء المتعلق بالبٌئة؟
c) How is environmental performance

64

recorded?
د) ما معدل مراجعة األداء المتعلق بالسالمة
والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة ومن الذي ٌقوم بها؟
d) How often is HSE performance

65

reviewed and by whom?

هـ) ما هً مؤشرات األداء الرئٌسٌة التً تستخدمها
لقٌاس األداء فً شركتك؟
e) What leading KPIs do you use to
measure your performance?
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 6-6التحقيق في الحوادث واإلبالغ عنها

6.6 Incident investigation and reporting

أ) من الذي ٌقوم بالتحقٌق فً الحوادث؟
67

conducts

incident

)a

Who

?investigations
ب) كٌف ٌتم تعرٌف الموظفٌن بالنتائج التً ٌسفر
عنها تحقٌق ما ،أو حادث ذي صلة حدث فً مكان
آخر؟
68

b) How are the findings following an
investigation, or a relevant incident
occurring elsewhere, communicated
?your employs
ج) هل ٌتم االبالغ عن الدروس المستفادة من
حوادث السالمة التً كانت وشٌكة الوقوع؟

69

learning

safety

miss

near

Is

)c

?reported
القسم السابع :المراجعة
71

71

72

73

Section 7: Auditing and Review

أ) هل لدٌك سٌاسة مكتوبة خاصة بالمراجعة فٌما ٌتعلق
بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة؟
a) Do you have a written policy on HSE
?auditing
ب) كٌف تحدد هذه السٌاسة معاٌٌر المراجعة (بما فً
ذلك مراجعة التصرفات غٌر اآلمنة) ومؤهالت
المراجعٌن؟
b) How does this policy specify the
standards for auditing (including unsafe
act auditing) and the qualifications of
?auditors
ج) هل تتضمن خطط السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة
البٌئة فً شركتك جداول زمنٌة للمراجعة ،والمدى الذي
تغطٌه المراجعة؟
لو نعم ،ارفق صورة من النماذج
c) Do your company HSE plans include
?schedules for auditing is covered
IF YES, provide a copy
د) كٌف ٌتم التحقق من فاعلٌة المراجعة؟ وكٌف تقوم
اإلدارة باإلبالغ عن المراجعات ومتابعتها؟
d) How the effectiveness of auditing is
verified and how management report and
?follow –up audits
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القسم الثامن :المالمح واإلجراءات اإلضافية إلدارة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة
Section 8: HSE Management Additional features
 2-8عضوية االتحادات

74

8.1 Memberships of associations

أ) صف طبٌعة ومدى مشاركة شركتك فً الصناعات /
النقابات ذات الصلة ،وفً التنظٌمات الحكومٌة.
a) Describe the nature and extent of your
company participation in relevant industry
?/ trade, and governmental organization

 1-8اإلجراءات والمالمح اإلضافية إلدارة السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة في شركتك
8.2 Additional features of your HSE management
أ) هل لدى شركتك أي مالمح أو إجراءات إضافٌة أو
ترتٌبات أخرى للصحة والسالمة المهنٌة والبٌئة لم
تذكر باالستبٌان؟

75

a) Dose your company have any other
not

HSE features or arrangements

described elsewhere in your response to
?questionnaire
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مستندات يجب إرفاقها باالستبيان
Documents that should be attached with the Questionnaire
القسم التاسع :معلومات محددة عن شركة المقاول
الوثائق التي يجب إرفاقها باالستبيان

الوثائقذ/ذاملعؾومات ذ

رقمذاليـد ذ
 )1(2أ

صورة من بٌان (بٌانات) سٌاسة الشركه بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة

)6(4

صورة من سٌاسة الشركة فٌما ٌتعلق بالمخدرات والكحولٌات

)1(1أ

نظرة عامه على سٌاسة إدارة السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة فً الشركة
صورة من أي نظم تغطً:
 -إدارة المخاطر المتصلة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة

)1(4ب
)1(7أ
)6(6
 )4(5ج

 مراجعه المسائل المتعلقة بالسالمة والصحة وحماٌة البٌئة اإلبالغ عن الحوادث والتحقٌق فٌها التدرٌب على األمور المتعلقة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة -مواجهة الطوارئ

 )1(7ج

صورة من أحدث خطة عمل ،وخطة مراجعة خاصة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة فً
شركتك

---

صورة من توصٌف الوظائف للعاملٌن الرئٌسٌٌن فً مشروعك
صورة من توصٌف الوظائف لمسئولً اإلدارة العلٌا الذٌن تقع علٌهم مسئولٌات خاصة بالسالمة

 )1(2ب ،ج
 )1(2ج
)5(6
---- )5(4ج )6(4،د
---

والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة
صورة من الخرٌطة التنظٌمٌة لشركتك
صورة من اإلحصاءات الخاصة بالحوادث التً وقعت فً شركتك خالل العامٌن األخٌرٌن
صورة من آخر تقرٌر مراجعة عن السالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة ،أو تقرٌر عن السالمة والصحة
المهنٌة وحماٌة البٌئة
صورة من تقرٌر مراجعة حدٌث للمسائل المتعلقة بالسالمة والصحة المهنٌة وحماٌة البٌئة الخاصة بالمقاول

صورة من سجل المخاطر فً الشركة
أي معلومات أخرى تشعر أنها ٌمكن أن تدعم العرض المقدم منك
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مرفؼة ذ
(نعمذ/ذال) ذ

شركة السويس لتصنيع البترول

Suez Oil Processing Company
ذ

االدًيقانذاخلاصذبدابؼةذتأهقلذاملؼاولنيذفقؿاذوًعؾقذبالدالمةذوالصحةذاملفـقةذومحاوةذاليقىة
ذ

Section9: Company Specific Information
Documents that should be attached With the questionnaire
Documentation / Information
2(i) a

Copy of your Company's HSE policy Statement (s)

4(vi )

Copy of your Company's drug and alcohol policy

1(i)a

Overview of your Company's HSE Management System
Copies of any Key procedures covering

4(i)b
7(i)a
6(vi)
5(iv)c
7(i)c
---------2(i)b,c
2(I)b,c
6(v)

HSE RISK management
HSE Audit
Accident Reporting and Investigation
HSE Training
Emergency Response
Copy of your most recent Company HSE Action plan and Audit plan
Copy jop description for Key personnel for this project
Copy of the jop description for senior management with HSE
responsibilities
Copy of your organization chart
Copy of your accident statistics for the past two years

----------

Copy of your latest internal HSE audit report or HSE report

----------

Copy of recent contractor HSE audit report

4(v)c, 4(vii)d
-----------

Copy of the company risk register
Any other information you feel may support your proposal
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Attached
) Y/N)

