
 

 
National Petroleum Service Company-S.A.E                                                                               م .م.ش  الشركة الوطنية للخدمات البترولية  
Com. Reg. 163945 -Tax. Card 279–029–802, F.Z. License 1/2003                                                                        

           
Industrial Area, Zahraa El Maadi, No.107                           Page 1 of 1                                                                             Tel:  (+202) 25218512            
Cairo, Egypt                                                                                                     Fax:  (+202) 27537322 
sami.elnahas@napescoegypt.com                                                                                                                                        www.napescogroup.com 

 

Health, Safety and Environment Policy البيئة وحماية والسالمة الصحة مجال فى الشركة سياسة 
NAPESCO Company recognizes that the protection of the health and safety of its 
employees and others involved in or affected by its activities, and the protection of 
the natural environment, are an integral part of the Company’s business 
performance and a prime responsibility of all our workforce at every level.

 األداء من ال يتجزأ جزءاً  الطبيعية البيئة حماية وكذلك بأنشطتھا يتأثرون الذين لألفراد والسالمة الصحة أن نابسكو شركة تعتبر
  .مستوياتھم كل في بھا العاملين جميع عاتق علي تقع ومسئولية للشركة العام

NAPESCO Company will: يلي بما شركة نابسكو تلتزم: 
• Comply with relevant local legislation, improving on the performance 

standards they specify where it is reasonably practicable. • ذلك أمكنھا كلما األداء مستوي لتحسين وذلك عليھا المتعارف و الصلة ذات المحلية القوانين و التشريعات اتباع كافة.  

• Assess the environmental, industrial hygiene, health and safety impacts of its 
activities and manage the associated risks. 

تحديد  األفراد و وسالمة صحة ، األمن الصناعي ، البيئة من لك علي ةكالشر نشاط طبيعة عن ترتبةالم اآلثار حجم تقييم •
  . األنشطة ھذه تصاحب التي األخطار تلك مع التعامل كيفية

• Provide direction, training and supervision where appropriate to enable its 
employees to meet their obligation to work safely and with consideration for 
the health and safety of others and for the natural environment. 

 البيئية المتطلبات وأخذ ، آمن نحو علي بالعمل بالتزامھم الوفاء من الموظفون يتمكن كي واألشراف والتدريب التوجيه تقديم •
  .بھم المحيطة والبيئة اآلخرين وكذلك يخصھم فيما االعتبار في والسالمة اآلمن واشتراطات

• Aim to make continuous improvements in its safety and environmental 
management so that accidents are reduced, pollution prevented and 
environmental emissions, waste, and use of energy are continually reviewed. 

 التلوث وخفض ومنع الحوادث عدد يقل كي باستمرار البيئة علي والحفاظ والسالمة الصحة مجاالت تطوير نحو السعي •
  . الطاقة استخدام ترشيد وكذلك والنفايات الضارة االنبعاثات

• Require our agents, sister companies and sub-contractors to demonstrate the 
same level of commitment to continuous improvement in standards of care for 
health, safety and the environment as NAPESCO itself applies. 

 من نابسكو شركة تقدمه الذي االلتزام من المستوي نفس بتقديم الباطن من والمقاولين العمالء و الشركات الشقيقة مطالبة •
   البيئة ظروف مراعاة وضرورة والسالمة بالصحة االھتمام ياتلمستو التطوير المستمر حيث

• Foster an understanding of health, safety and environmental issues relating to 
its business amongst staff, suppliers, contractors and communities local to its 
operations; and seek to understand and take account of their concerns. 

 والمقاولين وكذلك والموردين العاملين بين بالعمل المتعلقة والبيئة والسالمة الصحة وقضايا لموضوعات واضح فھم تبني •
  . االعتبار في المحلية المجتمعات أخذ

• Establishing a framework for regular review of HSE objectives and targets. • منھا والعاجل اآلجل والصحة السالمة أھداف وتحديث لمراجعة عمل إطار وضع.  
It is vital that all employees of Napesco are charged with the responsibility of 
working safely and protecting themselves, their colleagues, others and the 
environment. 

 الحماية سبل اتخاذ وضرورة آمن نحو علي العمل حيث من عاتقه علي الملقاة المسئولية حجم فرد كل يعي أن الضروري من •
 . العمل بموقع المحيطة البيئة وكذلك واآلخرين الشخصيه

No work shall be carried without the risks associated with that work being 
identified, without the precautions required to minimize those risks being 
specified, communicated to the workforce and implemented. 

لن يتم البدء بأى عمل بدون تحديد المخاطر المرتبطة بھذا العمل و اتخاذ كافة اإلحتياطات الالزمة للتقليل من المخاطر التى  •
 .لى ھذا العمل قبل القيام بأداءهتم تحديدھا مسبقاً و كذا تنبيه العاملين القائمين ع
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