
سيــاسة الصحــة والسالمــة والبيئة

Health, Safety and Environment (HSE) Policy

(ساتورب) والبرتوكيامويات  للتكرير  توتال  السعودية  أرامكو  رشكة   تلتزم 
 بتشغيل مرافقها بأمان ومسؤولية مع األخذ يف اإلعتبار جميع تدابري منع
التنمية وتحقيق  الطبيعية  املوارد  عىل  والحفاظ  البيئة  وحامية   التلوث 
والبيئة والسالمة  الصحة  تعزيز  لربامج  املستمر  والتحسني   املستدامة 
وأفراد واملقاولني  ملوظفيها  املهنية  واإلصابات  الحوادث  من   والوقاية 

املجتمع

Saudi Aramco Total Refining & Petrochemical Company (SATORP) is 
commi�ed to operate its facili�es safely, responsibly, taking into 
considera�on all pollu�on preven�on, environment protec�on 
measures, conserva�on of the natural resources, achieving sustainable 
development, con�nuously promote HSE programs and preven�on of 
HSE incidents to its employees, contractors and members of public 
society. 

 تسعى ساتورب إىل تلبية توقعات أصحاب املصلحة من خالل جعل الصحة
 والسالمة والبيئة  قيمة أساسية وجزًءا ال يتجزأ من إسرتاتيجية أعاملها و

وأنشطتها

 SATORP’s quest is to meet stakeholders’ expecta�ons by making Health, 
Safety and Environment (HSE) a core value and integral part of its 
Business Strategy and ac�vi�es. 

Comply with all laws and regula�ons in addi�on to applicable HSE 
obliga�ons.
Provide leadership and resources to eliminate hazards and manage 
HSE risk.
Set HSE Objec�ves, targets and programs and have them reviewed 
periodically, and carry out performance measurements and audits.  
Assign clear Health, Safety and Environment responsibili�es to 
workers and provide necessary training for effec�ve HSE 
implementa�on. 
Design and maintain safe and healthy work places; equipment; safe 
opera�ng systems; and methods of work.
Adhere to the crisis management and business con�nuity programs 
to protect plant, equipment, employees, customers, public and 
environment in the event of incident.
Use best available environmental technology and prac�ces to protect 
environment, improve energy efficiency. And conserve natural 
resources.
Encourage the op�mal use of sustainable resources, mi�ga�on of 
climate change, and protec�on for the ecosystem.
Report, inves�gate and analyze all HSE incidents to prevent 
reoccurrence. 
Hold all levels of company employees accountable for HSE 
performance by introducing appropriate performance appraisal 
elements.
Incorporate prac�cal HSE technologies and programs aiming at 
con�nual improvement of SATORP’S HSE Management systems to 
enhance HSE performance. 
Develop and implement process safety programs to manage process 
safety risks.
Encourage openness, transparency and con�nuous dialogue with 
stakeholders.
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:To achieve this, SATORP willولتحقيق ذلك، تقوم ساتورب مبا ييل:
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الصحة التزامات  إىل  باإلضافة  واللوائح  القوانني  لجميع   االمتثال 
والسالمة والبيئة املعمول بها

 توفري القيادة واملوارد إلدارة مخاطر الصحة والسالمة والبيئة
تتم والبيئة  والصحة  السالمة  عىل  للمحافظة  وبرامج  أهداف   وضع 

مراجعتها بصورة دورية والقيام بقياس األداء ومراجعته
للعاملني واضحة  بصورة  والبيئة  والسالمة  الصحة  مسؤوليات   تحديد 
 وتوفري التدريب الالزم  من أجل تحقيق التنفيذ الفعال إلجراءات الصحة

والسالمة والبيئة
صحية عمل  وأساليب  تشغيل  وأنظمة  ومعدات  عمل  أماكن   توفري 

وآمنة واملحافظة عليها
املصنع لحامية  األعامل  واستمرارية  األزمات  ادارة  بربامج   التقيد 
وقوع حال  يف  والبيئة  واملجتمع  والعمالء  واملوظفني   واملعدات 

الحوادث
البيئة لحامية  املتاحة  البيئية  واملامرسات  التقنيات  أفضل   استخدام 
وتحسني كفاءة استخدام الطاقة واملحافظة عىل املوارد الطبيعية

أثر تغري للموارد املستدامة والتخفيف من   تشجيع اإلستخدام األمثل 
املناخ وحامية النظام البيئي

 اإلبالغ والتحقيق والتحليل لجميع الحوادث املتعلقة بالسالمة والصحة
والبيئة لتفادي تكرار حدوثها

 تحميل جميع مستويات موظفي الرشكة ومقاوليها املسؤولية يف
أداء  السالمة  والصحة والبيئة وإدراجها يف نظام التقييم

والبيئة والسالمة  الصحة  مجال  يف  عملية  وبرامج  تقنيات   استيعاب 
والبيئة والسالمة  الصحة  إدارة  لنظم  املستمر  التحسني   بغرض 

بساتورب من أجل تحسني اآلداء
التي املخاطر  إدارة  بغرض  العمليات  سالمة  برامج  وتنفيذ   تطوير 

 تهددها
مع و  الرشكة  داخل  املستمر  والحوار  والشفافية  االنفتاح   تشجيع 

أصحاب املصلحة
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