السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى

النبذة مختصرة والغرض
( ) 1من التركيبات البحرية (تعليمات السالمة البحرية) والئحة (حالة السالمة وما إلى ذلك) لسنة ( 2015منظم تعليمات السالمة
البحرية لسنة )2015؛ وقد تم تصميم ترتيبات كايرن وهيكلتها لضمان إدارة السالمة واملخاطر البيئية التي قد تنشأ عن الحوادث
الكبرى بطريقة متكاملة؛ ويلزم على نظام إدارة املسئولية املؤسسية الوفاء بالتزامات السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث
الكبرى.
وتعرف الحوادث الكبرى ألغراض السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى على أنها ما يلي:
▪ أي حدث ينطوي على حرائق أو انفجارات أو فقدان السيطرة على البئر أو إصدار املواد الخطرة التي قد تسبب في الوفاة أو
اإلصابات الشخصية الخطيرة لألشخاص املعنيين بعمليات التركيب أو األشخاص املشتركين في أي نشاط يرتبط بذلك أو
يتعلق بذلك أو من املحتمل بصورة كبيرة أن تتسبب في ذلك.
▪ أي حدث ينطوي على أضرار كبرى بهيكل التركيب أو اآلالت املحيطة به أو أي خسارة في تتعلق باستقرار التركيب مما
يتسبب في اإلصابات الشخصية الخطيرة لألشخاص املعنيين بعمليات التركيب أو األشخاص املشتركين في أي نشاط يرتبط
بذلك أو يتعلق بذلك أو من املحتمل بصورة كبيرة أن تتسبب في ذلك.
▪ إخفاق أنظمة دعم الحياة مما يتعلق بعمليات الغوص ذات الصلة بالتركيب أو فصل جرس الغوص املستخدم فيما يتعلق
بالعمليات ذات الصلة أو فصل جرس الغوص املستخدم في العمليات أو احتباس أي غواض في جرس الغطس أو غير ذلك من
الغرف الغمرية املستخدمة بشأن العمليات املذكورة.
▪ أي حدث آخر مما ينشأ عن أي نشاط من أنشطة العمل وينطوي عن الوفاة أو اإلصابات الشخصية الخطيرة لعدد خمس أشخاص
أو أكثر مما يتعلق باألشخاص املعنيين بعمليات التركيب أو األشخاص املشتركين في أي نشاط يرتبط بذلك أو يتعلق بذلك أو
من املحتمل بصورة كبيرة أن تتسبب في ذلك.
▪ الحوادث البيئية الكبرى مما ينشأ عن أي حدث من األحداث املبينة أعاله.
التطبيق
تسري السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى على جميع أشكال أنشطة املجموعة على مستوى العالم ،بما في ذلك األنشطة
الخاصة بالشركات التابعة؛ وتنطبق السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى على كل شخص ينفذ األعمال باسم شركة
كايرن أو نيابة عنها أو يقدم الخدمات إلى كايرن ،بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة واملسئولين واملوظفين واملقاولين .ويلتزم
جميع األفراد باستعراض السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى باعتبار ذلك جزءا من استنباط املذكور .ويقر جميع
األفراد أنهم قد قاموا بقراءة املذكور وفهمه واملوافقة عليه .ويلتزم مزودو الخدمات بشروط السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث
الكبرى في إطار العقود املبرمة بينهم وبين شركة كايرن.
إدارة السالمة وثقافة السالمة
يوافق مجلس إدارة كايرن وفريق اإلدارة العليا بالسياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى ويتحمل املسئولية عن ضمان أن
السياسة املذكورة مالئمة ومنفذة ومشغلة حسبما هو مستهدف؛ وتتم عملية مراجعة فاعلية السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث
الكبرى وتنفيذ ترتيبات فاعلية فيما يتعلق بإدارة الصحة والسالمة والبيئة والحفاظ عليها لتحقيق التزامات السياسة املذكورة بانتظام
باعتبار ذلك جزء من عملية استعراض اإلدارة املؤسسية .وتقر كايرن بأن قيادة الصحة والسالمة والبيئة والسلوكيات ذات الصلة
الخاصة باملجلس وكبار املديرين أمرا أساسيا لنجاح األعمال والتنفيذ الناجح واملستمر للسياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث
الكبرى .ويلتزم مجلس اإلدارة وكبار املديرين بتعزيز وتحسين وتحقيق استدامة وجود ثقافة صحة وسالمة قوية وتنفيذ إجراءات
تساعد في الحفاظ على السالمة والحماية البيئية والرقابة على األخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى باعتبار املذكور قيم مؤسسة
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▪ استعراض وتحديث فهمنا للتعرض لألخطار الناتجة عن الحوادث الكبرى ،بما في ذلك التغييرات في األفراد األساسين
واألنشطة التشغيلية.
▪ زيادة فرص إدارة األخطار الناتجة عن الحوادث الكبرى املرئية في إطار املحادثات واملناقشات والتفاعل مع العمالة
واملقاولين.
▪ ضمان فهم جميع األفراد ملتطلبات نظام إدارة املسئولية املؤسسية مما يتعلق بمجاالتهم ذات الصلة ومتابعتها.
▪ تعزيز وجود خطوط اتصال مفتوحة من خالل العمل مع ممثلي السالمة والبيئة املختارين واملشاركة في مشاركات ثالثية
بخصوص الصناعة.
▪ تعزيز عملية تطوير أفضل املمارسات من خالل مبادرات التحسين املتوافقة واملخططة.
▪ تعزيز عملية اإلبالغ عن املخالفات بين العمال متى كان اإلبالغ املباشر أو غيرها من املشاورات األخرى أمرا غير مناسب.
وتعتبر مسألة اإلبالغ بفاعلية عن القيم األساسية لشركة كايرن لجميع الجهات املعنية ،ومن بينهم القوة العاملة أمرا أساسية لبناء
هوية وثقافة قوية.
وفيما يلي بيان باملستندات الداعمة:
▪ مدونة األخالقيات الصادرة عن شركة كايرن بي إل س ي.
▪ إطار العمل املتعلق بثقافة شركة كايرن بي إل س ي.
▪ املعايير التشغيلية الخاصة بشركة كايرن  OS-01بشأن االلتزام واملساءلة.
▪ املعايير التشغيلية الخاصة بشركة كايرن  OS-02بشأن السياسات واملعايير واألهداف.
▪ املعايير التشغيلية الخاصة بشركة كايرن  OS-04بشأن التواصل مع الجهات املعنية ومشاركة الجهات املعنية.
اإلجراءات التشغيلية املعيارية الخاصة بشركة كايرن
▪ اإلجراء التشغيلي  S-01الصادر عن شركة كايرن بشأن السالمة العامة والسالمة التشغيلية.
▪ اإلجراء التشغيلي  E-01الصادر عن شركة كايرن بشأن الحماية البيئية العامة.
▪ اإلجراء التشغيلي  P-01الصادر عن شركة كايرن بشأن املسئولية االجتماعية املؤسسية العامة.
القيادة والرقابة
تمتلك كايرن أنظمة إدارة ورقابة رسمية لضمان أن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا لديها رؤية وتقم بالرقابة على العمليات مما قد
يؤثر على إدارة األخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى فيما يتعلق بالعمليات املعتادة وغير املعتادة؛ وقد تم تحديد األدوار
واملسئوليات الواقعة على املوظفين املشتركين في إدارة املخاطر الكبرى.
وتوضح املعايير التشغيلية لشركة كايرن عملياتنا األساسية بحيث يمكن للعمالة واملقاولين تم مشروعتنا بأمان ونجاح في إطار
جميع مراحل العمليات املذكورة؛ كما توضح املعايير املذكور مستويات املساءلة واملسئولية املنوطة باألفراد من أصحاب
املناصب الرئيسية لدى كايرن وتميز بين املتطلبات ذات الصلة باملشروعات التي تشغلها كايرن واملشروعات التي ال تشغلها
كايرن.
وتشغل شركة كايرن استراتيجية قيادة وتحكم قوية حسبما هو مبين في كتيب فريق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ التابع لنا
وذلك لتغطية أي حوادث أو حاالت طوارئ مما قد يؤثر على األفراد أو البيئة أو األصول أو السمعة ويتضمن ذلك اإلدراك املحتمل
لألخطار ذات الصلة بالحوادث الكبرى .ويرتبط ذلك بالوثائق الداعمة األخرى الخاصة باملشروع ،مما يكون متاحا على مستوى
مؤسس ي أو مستوى تشغيلي ،مثل :خطة استمرارية األعمال وخطط حاالت الطوارئ املرتبطة بتسرب النفط /خطط حاالت
الطوارئ املرتبطة بالتلوث النفطي وخطة األمن وخطط االستجابة لحاالت الطوارئ؛ ويحدد الكتيب املذكور الترتيبات التنظيمية
وخطوط التواصل واستراتيجية التصعيد لكبار املديرين ومجلس اإلدارة لضمان االستجابة فعالة ومزودة باملوارد الكاملة.
املستندات الداعمة:

املعايير التشغيلية الخاصة بشركة كايرن.
كتيب فريق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ الصادر عن شركة كايرن.
املعايير التشغيلية الخاصة بشركة كايرن رقم  OS-05بشأن إدارة األزمات وحاالت الطوارئ.
اإلجراءات التشغيلية القياسية املرتبطة السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى والصادرة عن شركة كايرن بي إل س ي.
▪ معيار  SOP S01الصادر عن كايرن بخصوص السالمة العامة والتشغيلية.
▪ معيار  SOP S02الصادر عن كايرن بخصوص العمليات الخطرة املحددة.
▪ معيار  SOP S03الصادر عن كايرن بخصوص سالمة األصول واملعدات.
▪ معيار  SOP S05الصادر عن كايرن بخصوص إدارة األزمات وحاالت الطوارئ.
▪ معيار  SOP S05.1الصادر عن كايرن بخصوص فريق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ لدى كايرن :كتيب الحشد
والواجبات.
هندسة وإنشاء آبار كايرن – كتيب الرقابة على اآلبار.
السالمة والحماية البيئية
تلتزم كايرن بتحديد جميع سيناريوهات الحوادث الكبرى التي يمكن توقعها بصورة معقولة ويتعلق بجميع األنشطة الخطيرة مما قد
يقع فيما يتعلق بأي من عملياتنا تحديدا شامال ونظاميا؛ وتطبق السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى ونظام إدارة هندسة
وإنشاء آبار كايرن للحفاظ على االلتزام بمعايير السالمة والحماية البيئة؛ وتضمن هذه األنظمة ما يلي:
▪ إجراء التقييمات ذات الصلة بمخاطر الحوادث الكبرى بصورة قوية وتنفيذ تدابير الوقاية من املخاطر املذكورة والرقابة عليها
وتخفيفها إلى أقل قدر ممكن بصورة معقولة من الناحية العملية.
▪ إعداد خطط تصميم وتشغيل مفصل .إنجاز عمليات التقييم التشغيلي للمخاطر وفقا لإلجراءات الكتابية املتاحة.
▪ االنتهاء من عمليات تقييم املخاطر التشغيلية وفقا لإلجراءات املكتوبة.
▪ تقييم التغييرات الناشئة عن تعديل الحالة الحالية للعمليات أو االنحراف عنها بصورة شاملة أو اعتمادها أو رفضها والرقابة
على آليات تطبيق املذكور.
▪ املوثوقية في االحتفاظ بجميع عناصر السالمة والعناصر الحيوية من الناحية البيئية والتحقق من سالمتها وضمان تطبيق
معايير األداء املقبولة فيما يتعلق بكل عنصر من عناصر السالمة والعناصر الحيوية من الناحية البيئية من خالل االختبار
املنتظم لتصميمها وإنشائها وتشغيلها في مقابل معايير األداء املذكورة.
▪ ضمان التحقق املستمر من معايير األداء ومعايير الحماية من جانب اإلدارة العليا ومتى لزم األمر في إطار عملية التحقق
واالختبار املستقل.
املستندات الداعمة:
املعيار التشغيلي الخاص بشركة كايرن  OS-06بشأن تصميم األصول والنزاهة وإدارة املقاول.
اإلجراءات التشغيلية القياسية املرتبطة السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى والصادرة عن شركة كايرن بي إل س ي.
▪ معيار  SOP S01الصادر عن كايرن بخصوص السالمة العامة والتشغيلية.
▪ معيار  SOP S02الصادر عن كايرن بخصوص العمليات الخطرة املحددة.
▪ معيار  SOP S03الصادر عن كايرن بخصوص سالمة األصول واملعدات.
معايير هندسة وإنشاء آبار كايرن الصادرة عن شركة كايرن إنرجي بي إل س ي:
▪ معايير عمليات تسليم املشروعات.
▪ معايير إدارة املخاطر.
▪ ممارسات التصميم والتنفيذ املتعلقة بتخطيط املجموعة.
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معايير تصميم اآلبار وحواجز اآلبار.
معايير اختبار اآلبار.
معايير تصميم التكسية.
كتيب الرقابة على اآلبار.
معايير قبول الحفارات.
إدارة التغيير.
معايير كفاءة هندسة اآلبار.

تلتزم كايرن بضمان كفاءة املوظفين ألداء الواجبات املنوطة بهم بفاعلية وبما يتماش ى مع السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث
الكبرى ونظام إدارة املسئولية املؤسسية .الصادر عن كايرن وعمليات التعيين واالختيار ونظام إدارة هندسة وإنشاء آبار كايرن؛
وتركز كايرن بصورة بالغة على كفاءة موظفيها ومقاوليها ممن تعينهم؛ ويجب أن يتمتع األفراد ممن يتولون أدوار وظيفية تسبب
فيها تصرفاتهم أو امتناعهم عن التصرف في التأثير على أداء الصحة والسالمة والبيئة والسيما األفراد ممن يتولون القيام بأدوار
وظ يفية تحملهم املسئولية عن السالمة واملهام املهمة من الناحية البيئية بالكفاء في أداء واجباتهم الوظيفية؛ ومن ثم تم حددت جميع
املناصب السالمة واملناصب املهمة من الناحية البيئية الكفاءات الالزمة ومن املقرر االحتفاظ بالكفاءات املذكورة باإلضافة إلى
السجالت ذات الصلة؛ وتنفذ عملية اختيار املقاولين الختيار املقاولين وإدارتهم بفاعلية وتأكيد كفاءة األفراد التابعين لهم واستدامة
أنظمة اإلدارة التابعة لهم.
املستندات الداعمة:
عملية تعيين واختيار املوارد البشرية الخاصة بشركة كايرن.
عملية إدارة األداء لدى كايرن.
معايير كفاءة هندسة اآلبار لدى كايرن.
املعايير التشغيلية لدى كايرن.
استراتيجية مقاوالت املشروعات واملشتريات.
التقديرواملكافآت
تعتبر عملية إدارة أداء كايرن عملية مستمرة وأساسية تعمل على تقييم وفهم السمات السلوكية املهمة التي تعمل على تعزيز األداء
عالي املستوى؛ وتطبق هذه السمات السلوكية على أفراد كايرن حسبما يلي:
▪ تحدد مؤشرات األداء الرئيسية السنوية للمجموعة التي تعكس األهداف االستراتيجية والتي تجمع بين أهداف املسئولية
املؤسسية واألهداف اإلقليمية والوظيفية واألهداف التالية لألهداف على مستوى اإلدارات واألهداف الفردية.
▪ يوفر فريق اإلدارة لدى كايرن الدعم والتوجيه لتشجيع ومكافأة السلوكيات اآلمنة والسلوكيات التي تتسم بالوعي البيئي.
ونشجع كايرن واألفراد املتعاقدون على املساهمة في االقتراحات واملالحظات ذات الصلة باملبادرات وااللتزام بتدابير الوقاية
من مخاطر السالمة واملخاطر البيئية والرقابة على األخطار ذات الصلة بالحوادث الكبرى؛ ونستعرض املذكور بانتظام لتحقيق
أفضل املساهمات ،كما ينفذ املذكور ،متى كان ذلك مالئما .ونقدر املقاولين واملوظفين مما يلتزمون باملسئوليات املنوطة بهم
باستمرار فيما يتعلق بإدارة األخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى ونشجع جميع األفراد ونقدم لهم املكافآت بشأن اإلبالغ عن
الحوادث أو األحداث الوشيكة أو أي حاالت غير مرغوب فيها.
املستندات الداعمة
عملية إدارة أداء كايرن
إطار العمل املتعلق بثقافة شركة كايرن بي إل س ي.

مؤشرات األداء الرئيسية السنوية للمجموعة الخاصة بشركة كايرن.
أهدا املسئولية املؤسسية لدى كايرن.
سياسة خطة  CAVAلدى كايرن (.)HR-10-RB-02
خطط املسئولية املؤسسة املحددة الخاصة باملشروع.
تقييم القدرات والتدقيق
تقيم كايرن قدرتها من خالل الضوابط الداخلية وإطار العمل املتعلق بالضمان؛ ويقدم اإلطار املذكور نهج رسمي للضمان الداخلي
واملستقل؛ ويتضمن اإلطار الترتيبات املتعلقة بتغطية كفاءة املدققين وتسجيل نتائج التدقيق وتتبع اإلجراءات واإلبالغ عن النتائج
لإلدارة العليا .وتعتمد برامج الضمان على معدل تكرار عملية التدقيق التي تعكس املستوى املتوقع للتعرض للمخاطر ذات الصلة
باألخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى ومستواها .وتميل البرامج نحو الوقاية من األخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى وتشتمل
على ترتيبات نظام السالمة والنظام البيئي واملمارسات الفنية والتشغيلية.
وتشمل عمليات التدقيق واملراجعة املنفذة على ما يلي:
▪ عمليات االستعراض السنوية لفاعلية ومالئمة السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى ونظام إدارة املسئولية
املؤسسية.
▪ عمليات االستعراض املؤقتة حيث تقترح التجربة التشغيلية أو مؤشرات األداء الرئيسية أو تأثيرات الصناعة الخارجية
وجود احتمالية لتحسين إدارة األخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى.
▪ املراقبة وضمان االلتزام في مواجهة األحكام القانونية ذات الصلة.
▪ التنفيذ املسبق لعمليات تدقيق الجاهزية لضمان التزام املقاولين بأنظمة اإلدارة الخاصة بهم وحاالت السالمة قبل بداية
العمليات امليدانية.
▪ تنفيذ عملية التدقيق على النظام التشغيلي من خالل أفراد كايرن باعتبار ذلك جزءا من أي مشروع ،بما في ذلك التقييم
املستمر إلدارة املقاول لألخطار املرتبطة بالحوادث الكبرى.
املستندات الداعمة:
إطار الرقابة والضمان الداخلي لدى كايرن.
اإلجراءات التشغيلية املعيارية لدى كايرن.
▪ املعايير التشغيلي الخاص بشركة كايرن رقم  OS-10بشأن الضمان واالستعراض والتحسين.
▪ كتيب ضمان السياسة املؤسسية للوقاية من الحوادث الكبرى املرتبطة بعملية تسليم املشروعات.
▪ خطط تدقيق املشروعات لدى كايرن.

سيمون تومسون
الرئيس التنفيذي
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