
 

 

 

 السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى    

 النبذة مختصرة والغرض  

(منظم تعلیمات    2015) من التركیبات البحریة (تعلیمات السالمة البحریة) والئحة (حالة السالمة وما إلى ذلك) لسنة  1( 

وھیكلتھا لضمان إدارة السالمة والمخاطر البیئیة التي قد    كابریكورن)؛ وقد تم تصمیم ترتیبات  2015السالمة البحریة لسنة  

املة؛ ویلزم على نظام إدارة المسئولیة المؤسسیة الوفاء بالتزامات السیاسة المؤسسیة  تنشأ عن الحوادث الكبرى بطریقة متك

 للوقایة من الحوادث الكبرى. 

 وتعرف الحوادث الكبرى ألغراض السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى على أنھا ما یلي:  

 ئر أو إصدار المواد الخطرة التي قد تسبب في الوفاة أي حدث ینطوي على حرائق أو انفجارات أو فقدان السیطرة على الب

أو اإلصابات الشخصیة الخطیرة لألشخاص المعنیین بعملیات التركیب أو األشخاص المشتركین في أي نشاط یرتبط بذلك 

 أو یتعلق بذلك أو من المحتمل بصورة كبیرة أن تتسبب في ذلك.  

   اآلالت المحیطة بھ أو أي خسارة في تتعلق باستقرار التركیب أي حدث ینطوي على أضرار كبرى بھیكل التركیب أو

مما یتسبب في اإلصابات الشخصیة الخطیرة لألشخاص المعنیین بعملیات التركیب أو األشخاص المشتركین في أي نشاط 

 یرتبط بذلك أو یتعلق بذلك أو من المحتمل بصورة كبیرة أن تتسبب في ذلك.  

   إخفاق أنظمة دعم الحیاة مما یتعلق بعملیات الغوص ذات الصلة بالتركیب أو فصل جرس الغوص المستخدم فیما یتعلق

بالعملیات ذات الصلة أو فصل جرس الغوص المستخدم في العملیات أو احتباس أي غواض في جرس الغطس أو غیر  

 ذلك من الغرف الغمریة المستخدمة بشأن العملیات المذكورة.   

  أي حدث آخر مما ینشأ عن أي نشاط من أنشطة العمل وینطوي عن الوفاة أو اإلصابات الشخصیة الخطیرة لعدد خمس

أشخاص أو أكثر مما یتعلق باألشخاص المعنیین بعملیات التركیب أو األشخاص المشتركین في أي نشاط یرتبط بذلك أو 

 ك.  یتعلق بذلك أو من المحتمل بصورة كبیرة أن تتسبب في ذل

    .الحوادث البیئیة الكبرى مما ینشأ عن أي حدث من األحداث المبینة أعاله 

 

 التطبیق  

تسري السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى على جمیع أشكال أنشطة المجموعة على مستوى العالم، بما في ذلك 

من الحوادث الكبرى على كل شخص ینفذ األعمال  األنشطة الخاصة بالشركات التابعة؛ وتنطبق السیاسة المؤسسیة للوقایة  

إلى    كابریكورنباسم شركة   الخدمات  یقدم  أو  نیابة عنھا  والمسئولین  كابریكورنأو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذلك  في  بما   ،

ءا  والموظفین والمقاولین. ویلتزم جمیع األفراد باستعراض السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى باعتبار ذلك جز

من استنباط المذكور. ویقر جمیع األفراد أنھم قد قاموا بقراءة المذكور وفھمھ والموافقة علیھ. ویلتزم مزودو الخدمات بشروط  

 . كابریكورنالسیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى في إطار العقود المبرمة بینھم وبین شركة 

   



 
 
 
 

 إدارة السالمة وثقافة السالمة 

وفریق اإلدارة العلیا بالسیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى ویتحمل المسئولیة عن    كابریكورنإدارة    یوافق مجلس

ضمان أن السیاسة المذكورة مالئمة ومنفذة ومشغلة حسبما ھو مستھدف؛ وتتم عملیة مراجعة فاعلیة السیاسة المؤسسیة للوقایة  

یما یتعلق بإدارة الصحة والسالمة والبیئة والحفاظ علیھا لتحقیق التزامات السیاسة من الحوادث الكبرى وتنفیذ ترتیبات فاعلیة ف

بأن قیادة الصحة والسالمة   كابریكورنالمذكورة بانتظام باعتبار ذلك جزء من عملیة استعراض اإلدارة المؤسسیة. وتقر  

أساسیا أمرا  المدیرین  وكبار  بالمجلس  الخاصة  الصلة  ذات  والسلوكیات  والمستمر    والبیئة  الناجح  والتنفیذ  األعمال  لنجاح 

للسیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى. ویلتزم مجلس اإلدارة وكبار المدیرین بتعزیز وتحسین وتحقیق استدامة وجود 

المرتبطة  ثقافة صحة وسالمة قویة وتنفیذ إجراءات تساعد في الحفاظ على السالمة والحمایة البیئیة والرقابة على األخطار  

 بالحوادث الكبرى باعتبار المذكور قیم مؤسسة جوھریة؛ كما تكون التدابیر المذكورة ضروریة فیما یتعلق بما یلي:  

 .تحقیق التحسین المستمر من خالل التحدید الدوري لألھداف والتدقیق واستعراض األداء 

  استعراض وتحدیث فھمنا للتعرض لألخطار الناتجة عن الحوادث الكبرى، بما في ذلك التغییرات في األفراد األساسین

 واألنشطة التشغیلیة.  

  زیادة فرص إدارة األخطار الناتجة عن الحوادث الكبرى المرئیة في إطار المحادثات والمناقشات والتفاعل مع العمالة

 والمقاولین.  

  یع األفراد لمتطلبات نظام إدارة المسئولیة المؤسسیة مما یتعلق بمجاالتھم ذات الصلة ومتابعتھا.  ضمان فھم جم 

   تعزیز وجود خطوط اتصال مفتوحة من خالل العمل مع ممثلي السالمة والبیئة المختارین والمشاركة في مشاركات ثالثیة

 بخصوص الصناعة.  

 بادرات التحسین المتوافقة والمخططة. تعزیز عملیة تطویر أفضل الممارسات من خالل م 

   تعزیز عملیة اإلبالغ عن المخالفات بین العمال متى كان اإلبالغ المباشر أو غیرھا من المشاورات األخرى أمرا غیر

 مناسب. 

القیم األساسیة لشركة   بفاعلیة عن  العام  كابریكورنوتعتبر مسألة اإلبالغ  القوة  بینھم  المعنیة، ومن  لة أمرا لجمیع الجھات 

 أساسیة لبناء ھویة وثقافة قویة. 

 

 وفیما یلي بیان بالمستندات الداعمة:  

  بي إل سي. كابریكورنمدونة األخالقیات الصادرة عن شركة 

  بي إل سي.  كابریكورنإطار العمل المتعلق بثقافة شركة 

  المعاییر التشغیلیة الخاصةOS-01   .بشأن االلتزام والمساءلة 

  المعاییر التشغیلیة الخاصةOS-02   .بشأن السیاسات والمعاییر واألھداف 

  المعاییر التشغیلیة الخاصةOS-04   .بشأن التواصل مع الجھات المعنیة ومشاركة الجھات المعنیة 

  كابریكورناإلجراءات التشغیلیة المعیاریة الخاصة بشركة 



 
 
 
 

  اإلجراء التشغیليS-01 SOP   .بشأن السالمة العامة والسالمة التشغیلیة 

   اإلجراء التشغیليE-01 SOP  .بشأن الحمایة البیئیة العامة 

  اإلجراء التشغیليP-01 SOP   .بشأن المسئولیة االجتماعیة المؤسسیة العامة 

 

 القیادة والرقابة 

أنظمة إدارة ورقابة رسمیة لضمان أن مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا لدیھا رؤیة وتقم بالرقابة على العملیات   كابریكورن تمتلك  

تحدید  تم  وقد  المعتادة؛  المعتادة وغیر  بالعملیات  یتعلق  فیما  الكبرى  بالحوادث  المرتبطة  األخطار  إدارة  یؤثر على  قد  مما 

 المشتركین في إدارة المخاطر الكبرى. األدوار والمسئولیات الواقعة على الموظفین 

عملیاتنا األساسیة بحیث یمكن للعمالة والمقاولین تم مشروعتنا بأمان ونجاح   كابریكورنوتوضح المعاییر التشغیلیة لشركة  

من    في إطار جمیع مراحل العملیات المذكورة؛ كما توضح المعاییر المذكور مستویات المساءلة والمسئولیة المنوطة باألفراد 

لدى   الرئیسیة  المناصب  تشغلھا    كابریكورنأصحاب  التي  بالمشروعات  الصلة  ذات  المتطلبات  بین    كابریكورن وتمیز 

 .  كابریكورنوالمشروعات التي ال تشغلھا 

استراتیجیة قیادة وتحكم قویة حسبما ھو مبین في كتیب فریق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ    كابریكورن وتشغل شركة  

ع لنا وذلك لتغطیة أي حوادث أو حاالت طوارئ مما قد یؤثر على األفراد أو البیئة أو األصول أو السمعة ویتضمن ذلك التاب

اإلدراك المحتمل لألخطار ذات الصلة بالحوادث الكبرى. ویرتبط ذلك بالوثائق الداعمة األخرى الخاصة بالمشروع، مما  

، مثل: خطة استمراریة األعمال وخطط حاالت الطوارئ المرتبطة  یكون متاحا على مستوى مؤسسي أو مستوى تشغیلي

بتسرب النفط/ خطط حاالت الطوارئ المرتبطة بالتلوث النفطي وخطة األمن وخطط االستجابة لحاالت الطوارئ؛ ویحدد 

اإلدار ومجلس  المدیرین  لكبار  التصعید  واستراتیجیة  التواصل  وخطوط  التنظیمیة  الترتیبات  المذكور  لضمان  الكتیب  ة 

 االستجابة فعالة ومزودة بالموارد الكاملة. 

 المستندات الداعمة: 

 . كابریكورنالمعاییر التشغیلیة الخاصة بشركة 

 . كابریكورنكتیب فریق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ الصادر عن شركة 

 بشأن إدارة األزمات وحاالت الطوارئ.    OS-05المعاییر التشغیلیة الخاصة 

 .  )CR SOPs(اإلجراءات التشغیلیة القیاسیة المرتبطة السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى 

  معیارSOP S01   .بخصوص السالمة العامة والتشغیلیة 

  معیارSOP S02  .بخصوص العملیات الخطرة المحددة 

  معیارSOP S03   .بخصوص سالمة األصول والمعدات 

  معیارSOP S05  .بخصوص إدارة األزمات وحاالت الطوارئ 

  معیارSOP S05.1    .بخصوص فریق االستجابة لألزمات وحاالت الطوارئ: كتیب الحشد والواجبات 

 كتیب الرقابة على اآلبار.  –بار اآل وعملیات ھندسة 



 
 
 
 

 السالمة والحمایة البیئیة 

األنشطة   كابریكورنتلتزم   بجمیع  ویتعلق  معقولة  بصورة  توقعھا  یمكن  التي  الكبرى  الحوادث  سیناریوھات  بتحدید جمیع 

الخطیرة مما قد یقع فیما یتعلق بأي من عملیاتنا تحدیدا شامال ونظامیا؛ وتطبق السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى 

 ام بمعاییر السالمة والحمایة البیئة؛ وتضمن ھذه األنظمة ما یلي:  للحفاظ على االلتزالھندسة والتشغیل ونظام 

   إجراء التقییمات ذات الصلة بمخاطر الحوادث الكبرى بصورة قویة وتنفیذ تدابیر الوقایة من المخاطر المذكورة والرقابة

 علیھا وتخفیفھا إلى أقل قدر ممكن بصورة معقولة من الناحیة العملیة.  

  تشغیل مفصل. إنجاز عملیات التقییم التشغیلي للمخاطر وفقا لإلجراءات الكتابیة المتاحة. إعداد خطط تصمیم و 

   .االنتھاء من عملیات تقییم المخاطر التشغیلیة وفقا لإلجراءات المكتوبة 

 رف أو  اعتمادھا  أو  شاملة  بصورة  عنھا  االنحراف  أو  للعملیات  الحالیة  الحالة  تعدیل  الناشئة عن  التغییرات  ضھا تقییم 

 والرقابة على آلیات تطبیق المذكور. 

   الموثوقیة في االحتفاظ بجمیع عناصر السالمة والعناصر الحیویة من الناحیة البیئیة والتحقق من سالمتھا وضمان تطبیق

تبار  معاییر األداء المقبولة فیما یتعلق بكل عنصر من عناصر السالمة والعناصر الحیویة من الناحیة البیئیة من خالل االخ

 المنتظم لتصمیمھا وإنشائھا وتشغیلھا في مقابل معاییر األداء المذكورة.  

   ضمان التحقق المستمر من معاییر األداء ومعاییر الحمایة من جانب اإلدارة العلیا ومتى لزم األمر في إطار عملیة التحقق

 واالختبار المستقل. 

 المستندات الداعمة:     

 بشأن تصمیم األصول والنزاھة وإدارة المقاول.   OS-06 كابریكورنكة المعیار التشغیلي الخاص بشر

بي    كابریكورناإلجراءات التشغیلیة القیاسیة المرتبطة السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى والصادرة عن شركة  

 إل سي. 

  معیارSOP S01   .بخصوص السالمة العامة والتشغیلیة 

  معیارSOP S02  .بخصوص العملیات الخطرة المحددة 

  معیارSOP S03   .بخصوص سالمة األصول والمعدات 

 إنرجي بي إل سي:   كابریكورنعن شركة وتشیید اآلبار  الصادرة  والعملیات ة یھندسال اإلجراءات 

 إجراء إدارة المشروع . 

 إدارة المخاطر.  إجراء 

 تخطیط. ال ممارسات التصمیم والتنفیذ المتعلقة ب 

  تصمیم اآلبار وحواجز اآلبار.   إجراءات 

 اختبار اآلبار.  إجراء 

 أنابیب الحفر المدعمةتصمیم  إجراء . 

  .كتیب الرقابة على اآلبار 



 
 
 
 

 قبول الحفارات.  إجراء 

  إدارة التغییر.  إجراء 

  لمجموعةكفاءة اإجراء  . 

 

بضمان كفاءة الموظفین ألداء الواجبات المنوطة بھم بفاعلیة وبما یتماشى مع السیاسة المؤسسیة للوقایة من    كابریكورنتلتزم  

الھندسیة دارة  اإلالتعیین واالختیار ونظام    وسیاسة  كابریكورنالحوادث الكبرى ونظام إدارة المسئولیة المؤسسیة. الصادر عن  

بصورة بالغة على كفاءة موظفیھا ومقاولیھا ممن تعینھم؛ ویجب أن یتمتع األفراد ممن یتولون    كابریكورن؛ وتركز    والعملیات 

أدوار وظیفیة تسبب فیھا تصرفاتھم أو امتناعھم عن التصرف في التأثیر على أداء الصحة والسالمة والبیئة والسیما األفراد 

المسئولیة عن السالمة والمھام المھمة من الناحیة البیئیة بالكفاء في أداء واجباتھم  ممن یتولون القیام بأدوار وظیفیة تحملھم  

المقرر   الالزمة ومن  الكفاءات  البیئیة  الناحیة  المھمة من  والمناصب  السالمة  المناصب  ثم تم حددت جمیع  الوظیفیة؛ ومن 

ملیة اختیار المقاولین الختیار المقاولین وإدارتھم  االحتفاظ بالكفاءات المذكورة باإلضافة إلى السجالت ذات الصلة؛ وتنفذ ع

 بفاعلیة وتأكید كفاءة األفراد التابعین لھم واستدامة أنظمة اإلدارة التابعة لھم.  

 

 المستندات الداعمة: 

 تعیین واختیار الموارد البشریة.  سیاسة

 إدارة األداء.  سیاسة

 إجراء تقییم األداء.

 .  كورنكابری المعاییر التشغیلیة لدى 

 استراتیجیة مقاوالت المشروعات والمشتریات. 

 

 التقدیر والمكافآت 

عملیة مستمرة وأساسیة تعمل على تقییم وفھم السمات السلوكیة المھمة التي تعمل على    كابریكورنإدارة أداء    سیاسةتعتبر  

 حسبما یلي:   كابریكورنتعزیز األداء عالي المستوى؛ وتطبق ھذه السمات السلوكیة على أفراد 

  تحدد مؤشرات األداء الرئیسیة السنویة للمجموعة التي تعكس األھداف االستراتیجیة والتي تجمع بین أھداف المسئولیة

 المؤسسیة واألھداف اإلقلیمیة والوظیفیة واألھداف التالیة لألھداف على مستوى اإلدارات واألھداف الفردیة. 

   تشجیع ومكافأة السلوكیات اآلمنة والسلوكیات التي تتسم بالوعي  الدعم والتوجیھ ل  كابریكورنیوفر فریق اإلدارة لدى

 البیئي. 

واألفراد المتعاقدون على المساھمة في االقتراحات والمالحظات ذات الصلة بالمبادرات وااللتزام بتدابیر    كابریكورنونشجع  

با الصلة  ذات  البیئیة والرقابة على األخطار  السالمة والمخاطر  المذكور الوقایة من مخاطر  الكبرى؛ ونستعرض  لحوادث 

یلتزمون  مما  والموظفین  المقاولین  ونقدر  مالئما.  ذلك  كان  متى  المذكور،  ینفذ  كما  المساھمات،  أفضل  لتحقیق  بانتظام 



 
 
 
 

بالمسئولیات المنوطة بھم باستمرار فیما یتعلق بإدارة األخطار المرتبطة بالحوادث الكبرى ونشجع جمیع األفراد ونقدم لھم  

 فآت بشأن اإلبالغ عن الحوادث أو األحداث الوشیكة أو أي حاالت غیر مرغوب فیھا. المكا

 المستندات الداعمة 

 داء األإدارة  سیاسة

 .  )CRMS(  بالثقافةإطار العمل المتعلق 

 .  )KPIs( السنویةمؤشرات األداء الرئیسیة السنویة للمجموعة 

 .  )CRMS(  التعاونیةالمسئولیة  فأھدا

 ). CAVA  )HR-10-RB-02 البرنامجسیاسة 

 خطط المسئولیة المؤسسة المحددة الخاصة بالمشروع. 

 

    تقییم القدرات والتدقیق

نھج رسمي    كابریكورنتقیم   المذكور  اإلطار  ویقدم  بالضمان؛  المتعلق  العمل  وإطار  الداخلیة  الضوابط  من خالل  قدرتھا 

وتسجیل نتائج التدقیق وتتبع اإلجراءات   للضمان الداخلي والمستقل؛ ویتضمن اإلطار الترتیبات المتعلقة بتغطیة كفاءة المدققین 

برام العلیا. وتعتمد  النتائج لإلدارة  المتوقع  واإلبالغ عن  المستوى  تعكس  التي  التدقیق  تكرار عملیة  الضمان على معدل  ج 

الوقایة من األخطار  البرامج نحو  الكبرى ومستواھا. وتمیل  بالحوادث  المرتبطة  باألخطار  الصلة  ذات  للمخاطر  للتعرض 

 نیة والتشغیلیة.   المرتبطة بالحوادث الكبرى وتشتمل على ترتیبات نظام السالمة والنظام البیئي والممارسات الف

 وتشمل عملیات التدقیق والمراجعة المنفذة على ما یلي:  

  عملیات االستعراض السنویة لفاعلیة ومالئمة السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى ونظام إدارة المسئولیة

 المؤسسیة.  

 األدا مؤشرات  أو  التشغیلیة  التجربة  تقترح  حیث  المؤقتة  االستعراض  الصناعة  عملیات  تأثیرات  أو  الرئیسیة  ء 

 الخارجیة وجود احتمالیة لتحسین إدارة األخطار المرتبطة بالحوادث الكبرى.  

   .المراقبة وضمان االلتزام في مواجھة األحكام القانونیة ذات الصلة 

 ت السالمة قبل التنفیذ المسبق لعملیات تدقیق الجاھزیة لضمان التزام المقاولین بأنظمة اإلدارة الخاصة بھم وحاال

 بدایة العملیات المیدانیة.  

   باعتبار ذلك جزءا من أي مشروع، بما في ذلك   كابریكورنتنفیذ عملیة التدقیق على النظام التشغیلي من خالل أفراد

 التقییم المستمر إلدارة المقاول لألخطار المرتبطة بالحوادث الكبرى. 

 

 المستندات الداعمة: 

  .الجودة الداخلیةضمان الرقابة و  إطار عمل

 اإلجراءات التشغیلیة المعیاریة. 



 
 
 
 

  ةالمعاییر التشغیلی ضمان ومراجعة وتحسین OS-10 . 

  .كتیب ضمان السیاسة المؤسسیة للوقایة من الحوادث الكبرى المرتبطة بعملیة تسلیم المشروعات 

  كابریكورنخطط تدقیق المشروعات لدى  . 

 

 

 سیمون تومسون 

 الرئیس التنفیذي  
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