
  وزارة النفط والثروة المعدنیة 
  الشركة العامة لمصفاة حمص

  مدیریة الجودة والسالمة المهنیة والبیئة 
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 للشركة العامة ملصفاة محص نؤمن بان  الصحة والسالمة املهنية والبيئة هي         عامة             إننا كإدارة
           عدم التميز     إىل                                                                      جزء ال يتجزأ من حياتنا املهنية ونعترب عدم األداء املتميز يف هذا اال سيؤدي

    سرية  مب      ساهمة                                                                    يف اإلنتاج أو إدارة األصول وبالتايل لن حنقق ما هو مطلوب منا كمواطنني يف امل
                                                                           ء والتطوير لذلك يطلب من كافة العاملني لدينا وعمال املتعهـدين واملـراجعني االلتـزام      البنا

     حتقيـق                                                                           باألسلوب الذي ندير فيه نظام الصحة والسالمة املهنية والبيئة يف الشـركة وذلـك الن  
                                                                                  الريادة يف الصناعة هو أن نقوم بأداء عملنا بشكل امن وسليم مما يستدعي أن تكون  السالمة 

                                                                      والبيئة مسؤولية مجاعية تستدعي العمل كفريق واحد وعلى كل موظف بالشـركة أو         والصحة
                                           لدى املتعهدين  أن يلتزم بهذه املسؤولية .   
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 رسالة اإلدارة



 
 

  
                        السـوق المحلیـة بالمنتجـات                                                                                 إن الشركة العامة لمصـفاة حمـص هـي شـركة عملهـا األساسـي صـناعة تكریـر الـنفط الخـام وتزویـد 

                                                                                                              البترولیـة فـي ســوریا  وبمـا أننــا جـزء ال یتجــزأ مـن المجتمــع السـوري فإننــا فـي هــذه الشـركة  نــؤمن بـان مــن أوائـل مســؤولیاتنا 
                                                                                                             المحافظة على سالمة وصحة أفراد هذا المجتمع وكذلك حمایة بیئتنا وللنهوض بهذه المسـؤولیات فـان علینـا أن نعمـل جاهـدین 

                                                                                                قع الریادة في مجاالت السالمة والصحة واألداء البیئـي فـي الصـناعة النفطیـة ونحـن ملتزمـون بـان نمـارس ونـدیر             لكي نحتل مو 
                                                                                                            عملنـا واضـعین فـي مقدمـة أهـدافنا حمایـة بیئتنـا وسـالمة وصـحة موظفینـا وعمـال المتعهـدین  لـدینا والوسـط المحـیط بمنشــاتنا 

                                                                  تحدید األخطار الكامنة ومحاولة إزالتها أو وضعها تحت السیطرة الكاملة                                                 ونسعى لتحقیق هذا الهدف عن طریق القیام باستمرار ب
                                                                   و بالجاهزیة الدائمة للتعامل معها حال ظهورها بغیة الحد من أثارها .

                                                                            وللوفاء بالتزامنا هذا فإننا في الشركة العامة لمصفاة حمص  مطالبین بما یلي :
تبـاع القـوانین واألنظمــة                                                 أن نـؤدي جمیـع أعمالنـا بطریقـة آمنـه متمسـكین بتطبیـق  - ١                              ٕ                       قواعـد السـالمة والصـحة والبیئـة وإ

                             المرعیة والمعاییر الصناعیة 
                                                         تحدید المخاطر وفهم حقیقتها ثم العمل على الحد من أثارها  - ٢
                                                         السیطرة على المخاطر التي تؤثر على الصحة والسالمة المهنیة  - ٣

                      لزوار وأفراد المجتمع                                          الالزمة لحمایة العاملین وعمال المتعهدین وا   ت               اتخاذ االحتیاطیا - ٤

                                                                  الحد من االنبعاثات التي تضر بالبیئة وااللتزام بمنع التلوث من مصادره - ٥

                                                      تحري جمیع الحوادث واستخالص الدروس منها لتفادي تكرارها  - ٦

                                                                                                 تحدید مسؤولیات واضحة لكل وظیفة في مجاالت السالمة والصحة والبیئة وتوفیر التدریب المناسب لمن یشغلها  - ٧

                                                             د الكافیة والقیادة الكفوءة إلدارة أمور السالمة والصحة والبیئة              توفیر الموار  - ٨

ظهار التقدیر  - ٩                                                                                             ٕ              القیام بجوالت للتحقق والمراقبة المتواصلة لقیاس ومراجعة األداء في مجاالت السالمة والصحة والبیئة وإ
                               للتمیز وتشجیع التحسن المتواصل 

       هدافنا                                                   التطبیق الفعال لنظام السالمة والصحة والبیئة لتحقیق أ-  ١٠

                                                                                                           ومن اجل ذلك فإننا نشجع على التواصل المستمر سواء" داخل الشركة الواحدة أو مع الشـركات األخـرى ضـمن المؤسسـة أو مـع 
                                                                                                        المجتمــع ونحــرص علــى إشــراك موظفینــا وعمــال المتعهــدین فــي فعالیــات الســالمة والصــحة والبیئــة بهــدف الحیلولــة دون وقــوع 

                                   الحوادث واألمراض المهنیة والتلوث .
                                                                                                         إن تحقیق الریـادة فـي الصـناعة فـي أداء السـالمة والصـحة والبیئـة مسـؤولیة جماعیـة تسـتدعي العمـل كفریـق واحـد وعلـى كـل 

                                                            موظف بالشركة أو لدى المتعهدین  أن یلتزم بهذه المسؤولیة .  
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HSE  POLICY 
 Of   

Homs Refinery Company   
  

HRC is in the business of refining  activities and supply of petroleum products  for 
the local market in  the country . as an integral part of Syrian society we at HRC want 
to be considered as the leaders in safety, health and environmental  performance in 
the petroleum industry . we are committed to operate our business with the safety and 
health our employees , contractors, and surrounding community as well as  protection 
of our environment as our prime objective. we do these by continual identification of 
risks ,eliminating/controlling them and being well prepared to  deal with them at 
early stages  to minimize their impact                                                                             
     
To Meet Our Commitment , All Of Us in HRC are Expected To : 
1-  Perform our works in a safe and environmentally manner   , adhering to rules and 
regulations  with all statutory and other applicable requirements. 
2- Identify , understand and minimize all risks . 
3- Control occupational health and industrial hygiene hazards. 
4- Take measure to protect our workforce , contractors, visitors and the community. 
5- minimize our environmental emissions / and commit to prevention of pollution. 
6- Investigate and learn from incidents . 
7- Assign clear personal safety , health and environment (SH&E) responsibilities and 
provide necessary training . 
8- Provide adequate resources and leadership to the (SH&E) issues. 
9- Constantly monitor , measure and review (SH&E) performance , recognizing 
excellence and driving for continual improvement . 
10- Effectively implement our (SH&E) management system to achieve our goals. 

 
In Doing This , we encourage open communication within the company . we involve 
our employees and contractors in (SH&E) activities , with the aim to prevent all 
accidents , occupational illnesses and pollution . 
Achieving industry leadership in  (SH&E) performance is a collective responsibility 
requiring team work and every company employee shall be committed to this goal. 

 
Q & HSE  Manager  

Samir khaled Eng :  
 


