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 القائمة على املخاطرالتشغيلية سالمة العمليات  نبذة مختصرة عن 

 بسالمة العمليات التشغيليةالحزمة األساسية: االلتزام  .1

  التشررررررغيلية   بيئة إيجابية يلتزم فيها املوظفون على جميع املسررررررتويات اسررررررالمة العملياتخلق  :  العمليات التشررررررغيليةسررررررالمة ثقافة   –( 1العنصررررررر  

 بمن هم أقل منهيبدأ هذا من أعلى مستويات  حيث  
ً
 هذه العملية.التشغيلية على تعزيز  قادة سالمة العمليات    يعمل . الهيكل التنظيمي مرورا

املتطلبرررات الصرررررررررررررررادرة عن الحكومرررات الوطنيرررة وحكومرررات غيرهرررا من  اللوائح واملعرررايير والقواعرررد املعمول  هرررا و :  االمتثرررال للمعرررايير  –(  2العنصرررررررررررررر  

أنشررررررررررررطة التطوير    يتضررررررررررررمن. تفسررررررررررررير وتنفيذ هذه املتطلبات.  واملؤسررررررررررررسرررررررررررراتالواليات / املقاطعات والحكومات املحلية ومنظمات معايير اإلجماع  

 اإلجماع واملعايير الحكومية.عايير  للمعايير املؤسسية وم

.  التشرغيلية العمليات  املهارات واملوارد التي تحتاجها الشرركة في األماكن املناسربة إلدارة مطاطر  :  سرالمة العمليات التشرغيليةكفاءة   –(  3العنصرر  

 هذه املهارات واملوارد. تطبيق هذه املعلومات في تططيط التعاقب وإدارة التغيير التنظيمي.  تمتلكالتحقق من أن الشركة 

  للتأكد من التشرررررغيليةملوظفي التشرررررغيل والصرررررياةة في أنشرررررطة سرررررالمة العمليات    النطاق  واسرررررع : اإلشرررررراكالقوى العاملةإشرررررراك   –( 4العنصرررررر  

 .التشغيليةاألقرب إلى العملية  الدروس املستفادة من قبل األشخاص   ةومعالجمراعاة  

والجمهور على فهم مطاطر املصررررررررررررنع   ةالخارجي   العناصرررررررررررررأنشررررررررررررطة مع املجتمع ملسرررررررررررراعدة  : تنفيذ  مع األطراف املعنيةالتواصررررررررررررل   –(  5العنصررررررررررررر  

 وسيناريوهات الطوارئ املحتملة وكيفية معالجة هذه السيناريوهات.

 املخاطر واألخطارفهم  الحزمة األساسية:   .2

. التحقق من التشررغيلية  تجميع وإدارة جميع املعلومات الالزمة ألداء أنشررطة سررالمة العمليات:  املعرفة بالعمليات التشررغيليةإدارة   –( 6العنصررر  

ئفهم دقة هذه املعلومات. التأكيد على صررررحة هذه املعلومات وحداث ها. يجب أن تكون هذه املعلومات متاحة اسررررهولة ملن يحتاجون إليها ألداء وظا

 بأمان.

املخاطر التي   تحديدها املحتملة.  وعواقبالتشررررررررررررغيلية  سررررررررررررالمة العملية  املتعلقة ا  األخطارتحديد  :  األخطار وتحليل املخاطرتحديد   –( 7العنصررررررررررررر  

العواقب املحتملة وتقليل تكرار حدوثها. قد يكون    وتطفيفتوصرريات لتقليل املخاطر أو القضرراء عليها  إصرردار  هذه.   األخطارتشرركلها سرريناريوهات  

 التحليل ةوعًيا أو كمًيا اعتماًدا على مستوى املخاطر.

 املخاطر  إدارة الحزمة األساسية:   .3

كيفية تنفيذ العملية بأمان وتشرررررررر  عواقب    توضررررررر عملية التصررررررر يع  بطصررررررروص    خطيةتعليمات  إصررررررردار :  اإلجراءات التشرررررررغيلية –( 8العنصرررررررر  

 املواقف الخاصة وحاالت الطوارئ. وتتعامل مع  وتصف الضماةات الرئيسية عن اإلجراءات  الحيود

 lineتصرررررررراريح اةقطاع الخطو   إجراءات صررررررررياةة وإصررررررررال  املعدات بأمان مثل تصرررررررراريح العمل و وضررررررررع  :ممارسررررررررات العمل اآلمن –(  9العنصررررررررر  

breaking  )الساخن.على  ل  اعمريح األ وتصا 

وجودها في للغرض املقصرررررررررود مفها طوال فترة   مالئمةأنشرررررررررطة لضرررررررررمان بقاء املعدات املهمة  القيام ب   :سرررررررررالمة وموثوقية األصرررررررررول  –( 10العنصرررررررررر  

 .لصياةةسهلة اميم  اتصوضع ال التفتيش واالختبار والصياةة الوقائية و و االختيار السليم ملواد البناء    تتضمن. ةخدمال



 

 

مارسرررررات لضرررررمان قدرة العاملين املتعاقدين على أداء وظائفهم بأمان وأن الخدمات املتعاقد  وضرررررع امل   :املقاولينالعالقة مع إدارة   –( 11العنصرررررر  

 .عليها ال تزيد من مطاطر تشغيل امل شأة

تعليمات عملية في متطلبات وأسرررررررررراليب العمل واملهام لعمال التشررررررررررغيل والصررررررررررياةة واملشرررررررررررفين  وضررررررررررع   :التدريب وضررررررررررمان األداء –( 12العنصررررررررررر  

 .بكفاءة  التي جرى التدريب عليهااملهارات  ممارسة. التحقق من التشغيلية  سالمة العمليات  وموظفيواملهندسين والقادة  

قبل تنفيذها      هاأو أنشرررط  هاأو تنظيم  هاالتغييرات املقترحة على تصرررميم امل شرررأة أو عمليا   واعتمادعملية مراجعة  :  إدارة التغيير –( 13العنصرررر  

 وفًقا لذلك.التشغيلية    اتوأن يتم تحديث معلومات سالمة العملي 

بأمان.  لتشررغيلية  ا  اتالعملي قبل بدء التشررغيل أو إعادة التشررغيل لضررمان بدء  التشررغيلية    اتالعملي تقييم  :  الجاهزية التشررغيلية –(  14العنصررر  

والصررررياةة.  التشررررغيلية    اتالعملي املنفذة على  تغييرات  ال اعد إيقاف تشررررغيلها أو توقفها عن العمل وكذلك اعد    امل شرررر تتنطبق على إعادة تشررررغيل  

 الجديدة.  امل ش تنطبق أيًضا على بدء تشغيل  ت 

بطريقة  التشرررررغيلية  الوسرررررائل التي يتم من خاللها تنفيذ املهام اإلدارية والتشرررررغيلية املطلولة لسرررررالمة العمليات    :تنفيذ العمليات  –( 15العنصرررررر  

 عن األداء املتوقع.حاالت الحيود  ومنظمة. يضمن املديرون قيام العمال باملهام املطلولة ومنع   وأمينةمدروسة 

خطط لحاالت الطوارئ املحتملة التي تحدد اإلجراءات في حالة الطوارئ واملوارد الالزمة لتنفيذ تلك  وضررع   :إدارة حاالت الطوارئ  –( 16العنصررر  

والسررررررررررلطات املحلية والتواصررررررررررل مع امل شرررررررررر ت املجاورة اإلجراءات والتدريبات العملية والتحسررررررررررين املسررررررررررتمر وتدريب أو إبالو املوظفين واملقاولين و 

 في حالة وقوع حادث.  ملعنيةاألطراف ا

 التعلم من التجارب السابقةالحزمة األساسية:   .4

وتتبعها والتحقيق فيها لتحديد األسرررررررباب الجذرية الوقوع   ةوشررررررريكعملية اإلبالو عن الحوادث والحوادث    :التحقيق في الحوادث –( 71العنصرررررررر  

 الدروس املستفادة. ومعرفةواتطاذ اإلجراءات التصحيحية وتقييم اتجاهات الحوادث  

معدالت   هابما فيالتشررررررغيلية  أداء سررررررالمة العمليات  للحدث املتعلقة ب  والالحقة السررررررابقةاملؤشرررررررات   :القياس واملعايير القياسررررررية –( 81العنصررررررر  

سرررتطدم  التشرررغيلية  التي توضررر  مدى جودة تنفيذ عناصرررر سرررالمة العمليات    املعايير القياسررريةالوقوع باإلضرررافة إلى    ةالحوادث وشررريك
خ
الرئيسرررية. ت

 .التشغيليةفي سالمة العمليات  قدًما  التحسين  عملية  هذه املعلومات لدفع  

من قبرل مردققين غير مكلفين  التشرررررررررررررغيليرة  ألداء ةظرام إدارة سرررررررررررررالمرة العمليرات    الجوهريرةاملراجعرة الردوريرة   :املراجعرة والتردقيق –(  91العنصرررررررررررررر  

 املوقع لتحديد الثغرات في األداء وتحديد فرص التحسين وتتبع إغالق هذه الثغرات حتى اكتمالها.الذهاب إلى ب 

ممارسررررررررررررة املديرين على جميع املسررررررررررررتويات لتحديد توقعات وأهداف سررررررررررررالمة العمليات    :مراجعة اإلدارة والتحسررررررررررررين املسررررررررررررتمر –( 20العنصررررررررررررر  

"فريق  اجتمرراع  اجتمرراع للموظفين أو  صرررررررررررررورة  في    ورلمررا تتمتلررك األهررداف.  تحقيق  ةحو  املحرز  مع موظفيهم ومراجعررة األداء والتقرردم  التشرررررررررررررغيليررة  

 ملدير املباشر.تقع ضمن مسؤوليات اولكفها  التشغيلية  العمليات  قد يتم تسهيلها من قبل قائد سالمة و .  مقابالت شخصية فرديةالقيادة" أو 


