
 
 

POLICY ON OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT 

The National Petroleum Construction Company (NPCC) maintains Health, Safety & Environment (HSE) as a core 

value by the prevention & protection of injury, ill health, environment, assets and promotion of related stakeholder’s 

wellbeing. NPCC provides support on HSE matters as they relate to our business activities. Safeguarding these 

primary values is an intrinsic part of NPCC corporate culture when carrying out all Company activities with 100% 

HSE as our ultimate goal. We believe that incidents are preventable and injuries are not acceptable. In practice, this 

means adopting and maintaining an Integrated Occupational Health, Safety and Environment Management System, 

with a firm commitment to: 

 Comply with applicable Laws & Regulations and apply internationally recognized standards, code of practices 

and guidance where local laws and regulations do not exist.  

 Ensure all levels of management and staff understand through effective communication means, their HSE 

responsibilities and accountability for working safely and complying with NPCC rules and regulations. 

 Demonstrate effective engagement in HSE through visible site leadership visits to assess effectiveness of 

the HSE Management Systems and reiterate safety expectations. 

 Consult and communicate with stakeholders in matters related to health, safety, environment & wellbeing 

and maintain suitable forums for the intended purpose.   

 Provide adequate information, instructions and resources to all departments in every aspect to execute their 

jobs safely & shall ensure that HSE matters will not be compromised to achieve other business objectives. 

 Ensure that all NPCC staff and subcontractor personnel are adequately trained in performing their HSE 

responsibilities, in line with the necessary international standards (i.e. OPITO, NEBOSH, IOSH, etc.). 

 Ensure individuals’ acceptance of their HSE responsibilities for protecting themselves, their co-workers, 

visitors and members of the public who may be affected by their activities. 

 Ensure that risk assessments of new and existing facilities as well as routine and non-routine operations are 

conducted and that proper controls and mitigation measures are applied under competent supervision to 

render risks to acceptable levels or as low as reasonably practicable. 

 Focus on environmental concerns by ensuring that the environmental impacts are minimized through the 

prevention of pollution, emission, discharges and reduction of wastes, as well as, rationalization of 

economical consumption of materials and resources on all work sites. 

 Ensure Emergency Response and Crisis Management Plans are developed and maintained in coordination, 

where necessary, with local authorities to assure business continuity.   

 Ensure subcontractors are committed to health, safety and protection of the environment to an equal 

standard of that implemented by NPCC. 

 Continually improve HSE performance by conducting regular performance reviews and setting clear and 

measurable objectives/targets. 

 Empower employees and subcontractor employees to start work only when conditions are safe and to stop 

working when it is unsafe. 

 Promote and encourage transparent reporting of incidents, near misses and observations, support 

investigation and identification of root causes and steward the effective implementation of preventive actions 

and dissemination of lessons learnt. 

NPCC promotes the dissemination of this policy concept among its staff, subcontractors, suppliers and customers. 

NPCC upholds its commitment to further development by continually improving the effectiveness of our HSE 

programs through setting and reviewing objectives and communicating performance metrics to our clients, personnel 

and other concerned parties. 

This policy will be the constant point of reference and will be documented, communicated, implemented and 

reviewed annually or whenever deemed necessary to remain relevant and appropriate. 
 

 

 

 

 

 ةـــــلبيئوا المةـــلسوا حةـــلصاة ـاســسي

وحماية  لمهنيةا اضالمروا تالصابااساسية لحماية موظفيها من أة كقيمة ـلبيئوالسالمة والصحة م الوطنية نظاالية ولبترءات ااـإلنشاتتبنى شركة 

 محليا للمجاا اهذ في لمتبعةا لمعاييرا كبةالمو ئمالدا سعيها رطاإ في لبيئةا حماية جلأ منو الممتلكات والعمل على ضمان وتعزيز رفاهية الموظفين

 لسالمةوا لصحةل النظم في مجات واسارلمماالكامل ألفضل اكما تصبو للتطبيق ب لمطلوالدعم الشركة بتوفير م اتقوس ألساا اهذ علىو .لياودو

 فقط ليس امإللتزا اهذ إن .لعملا عن لناتجةا تإلصاباا لقبو معدو ادثلحوا كل ديتفا بإمكانية لشركةا تؤمنو اهذ .عمالهاأ تنفيذ لخال لبيئةا حمايةو

إن  .مناطق عملياتهاوعمالها ألبيئة في كافة اعلى ظ للحفا بل فحسب عملياتها اءجر من لمتأثرينا أو معها لمتعاملينوا ممتلكاتهاو موظفيها لحماية

 :ملشركة تلتزا

  ومدونة الممارسات  بها فلمعترالية ولداظم ـلنابتطبيق  ملقياالى إلصلة باإلضافة ا ذاتلمحلية ا تلتشريعاوانين القواتطبيق كافة

 .لمحليةت التشريعاوانين القوب اغيال حا في واإلرشادات ذات الصلة

 في لياتهمولمسؤ كينرمد و مؤهلين مستوياتهم كافة على لشركةا موظفي أن للفعاا صلالتوا لخال من لتأكدا 

 .لبيئةاحماية و لسالمة و الصحة اتطبيق سياسة 

 حماية ولسالمة وا لصحةا إدارة نظم فعالية لتقييم ىلمستوا فيعةر داتللقيا نيةاميد راتياز لخال من لفعا بشكل للعماا اكشرإ

 .دةلمنشوافها اهدأتحقيق ولبيئة ا

 وعقد منتديات مخصصة لهذا  التشاور والتواصل مع الموظفين والعمال في األمور المتعلقة بالصحة والسالمة والبيئه والرفاهية

 الغرض.

 لرئيسيةا لنشاطاتها لشركةا يهاـتول لتيا لويةوألوا مإلهتماا من رلقدا بنفس لبيئةا حمايةو لسالمةوا لصحةا ونشؤ مع لتعاملا 

مة زلالارد المواتوفير و .متابعتهاو لبيئةا حمايةو لسالمةوا لصحةا لمجا في لموضوعةا افألهدا فاعلية من لتحققوا ىألخرا

 .دةلمنشوافها اهدأتحقيق ولبيئة احماية ولسالمة والصحة إدارة التطبيق نظم 

 مع لك تماشياوذ يةدور يبرتد مجابر تنفيذ لخال من لعاملينوا لعملا سالمةو ءةكفا دةلزيا لعاملينوا لموظفينا جميع تطويرو يبرتد 

 ,IOSH NEBOSH, .OPITO مثل ،مةزلالا ليةولدا لمعاييرا

 اءجر من تنشأ لتي قدالمخاطر المجتمع من اد افروار وألزوامالئهم وزنفسهم أفي حماية اد لشخصية لألفرالية ولمسؤالتركيز على ا 

 .ةـمزلالالوقائية ا للحلوا ضعوو عملياتها تنفيذ ءثناوأ قبل لمحتملةا رألخطاا تقييمو سةرابد ملقياا طريق عن نشطتهمأ

  تحت اشراف مختص لخفض التأكد من إجراء تقييم المخاطر للمرافق والعمليات الروتينية وغير الروتينية وتطبيق اإلجراءات المناسبة

 المخاطر إلى مستويات مقبولة.

 كستهالا ترشيدو تلنفاياا تقليل طريق عن لمعقو عملي بشكل عملياتها كافة تنفيذو مخاطرها من لتقليلوا لبيئةا حماية على لتركيزا 

خنة دألر والغباامثل درة لصاا تالنبعاثاا ديتفا على صلحروا معا بشكل لبيئةا على ةلمؤثرا اردلموا من غيرهاو لطاقةا اردمو

 .شكالهاأبمختلف ى ألخررة الضااد الموزات والغاوا

 قتضى إذا المحلية ا تلسلطاوا ىألخرا لعاملةا تلشركاا مع ونلتعاوا بالتنسيق ارثلكووا تمازألا جهةامو خطط تطويرو جعةابمر ملقياا

  .لضمان استمرارية العمل رألما

 لشركةاقبل  من لموضوعةا لبيئةا حمايةو لسالمةوا لصحةا اءاتجروإ بأسس تاما ماالتزا نملتزمو لباطنا ليومقا أن من لتأكدا. 

 كذلك داء ولأل يةدور جعةامر تعمليا اءجرإ لخال من لبيئةا حماية و لسالمةا و لصحةا لمجا في داءألا على ةمستمر تتحسينا لخاإد

 .سقابلة للقياو ضحة اف واهدأضع و

 لتوقف عنه في حالة وا به لمحيطةا لعملا وفظر سالمة من لتأكدا بعد فقط لعملا ءببد لحقا لباطنا ليومقا موظفيو لموظفينا ءعطاإ

 .لخطرا

 دةلمستفاروس الدا تعميمو نشرو لوقائيةا اءاتإلجرا تنفيذ على لعملوا بها لمتعلقةا تلتحقيقاا عمود ادثلحوا عن غإلبالا تشجيع. 

 لمن ةمتوفر لوثيقةا ههذ أنكما  .املكراعمالئها ولعاملين معها الين ولمقاواموظفيها ى لسياسة لده الوعي بهذاتعزيز ولنشر ة لشركة جاهداتسعى 

 افهدأ جعةامر لخال من لبيئةا حمايةو لسالمةوا لصحةا مجابر لفعالية لمستمرا لتحسينوا بالتطوير لشركةا متلتز و .عليها عباإلطال يرغب

منو داءألا مقاييسو
.

 .لمعنيةا تلجهاوا لموظفينوا ،عمالئنا مع ئمالدا صلالتوا لخال

ا   جعتهاامرو ومشاركتها تطبيقها سيتمو لبيئةا حمايةو لسالمةوا لصحةا ونلشؤ للشركة سألساا لمرجعا تعتبر لوثيقةا ههذ إن  سنوي

 .لكورة ذلضراقتضت إمة عليها متى زلالت التعديالا لخاوإدأ
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