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 - 1الغرض:
 تحديدددد ععآددد مليدددو لدير دددو عتحديدددد عإدارة الدتطلبدددال الوايعييدددو عالت دددريييو عالدتطلبدددال األخدددركالدعاصفال عالدتطلبال الخاصو الدطبودو للدع لدليدال عي داطال جاديدو الدجديدو عالدعا د التابيدو
لها عدير و دد دطابوتها لهذه الدتطلبال ب كل دائم
 - 2دجال التطبيق:
 يدتد دجال التطبيق لهذا اإلجراء بدءا دن تحديد الحاجو إلع عجعد الدتطلبال الوايعييو عالت ريييوعالدتطلبال األخر (لم يتم تغطيتها بالت رييال دثل الديايير عالدعاصفال عالبحث عغيرها) بدا
يتيلق بالسالدو عالصحو الدهييو عحتع تحديد هذه الدتطلبال عتحديثها عتطبيوها عإدادتها عتطبيوها
حسب الديايير الدحدده بالت رييال عالدعاصفال الخاصو بالسالده عالصحه الدهييه
 - 3دسؤعليو التيفيذ :
 تود دسددؤعليو دتابيددو تطبيدق عتحددديث الت ددرييال عالدتطلبدال للددع ريددق \السدالدو عالصددحو الدهييددوبإ ددرا

دبا ددر دددن رئدديا الفريددق عددثددل اإلدارة عبالتيسدديق د د دكتددب ال ددؤعن الوايعييددو بالجاديددو

عكذلك الجهال الديييو األخر الديييو بالت رييال عالدتطلبال األخر
 - 4الدرجييال :

 -الت رييال عالوعايين الخاصو بالسالدو عالصحو الدهييو دحليا عالدعليو.

 - 5اإلجراءال عالتيفيذ :
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 -يظم إدارة السالدو عالصحو الدهييو . OHSAS 18001:2007
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 : 5- 1تو د للددع رئدديا ريددق السددالدو بالتيسدديق د د دكتددب ال ددؤعن الوايعييددو عالجهددال الديييددو دراجيددو
الت ددرييال عالدتطلبددال عتحديددد الحاجددو إلددع دصدددر دتطلبددال ايعييددو يددتم اسددتخدادها أثيدداء ددارسددو
ي اطال الجاديو
 :5- 2يوعم رئيا ريق السالدو بالتيسيق د دكتب ال ؤعن الوايعييو عبإ را

دن

ددثل اإلدارة بحآعر اجتدالال ديتظدو ديها عد أي جهو ديييو باإلدارة
ع وا للآرعرة عيويم خطعط سير االتصال ب أن الدتطلبال الوايعييو عاألخر الدطلعبو
أليظدو السالدو عالصحو الدهييو عذلك دن خالل العسائل الدتع رة (يسخ عر يو ،يسخ الكترعييو)..،
 :5- 3يوعم رئيا ريق السالدو بالتياعن د دكتب ال ؤعن الوايعييو
بحصر عتع ير جدي الوعايين عالت رييال الالزدو عيوعم بتسجيلها ي يدعذج ر م
MU-HS-FRM-LEG-01
عبيد ذلك يتم حصر الت رييال عالدتطلبال االخر التي تحكم الدخاطر الدهييو الهادو بالجاديو.
 يتم االلتزام بالت رييال عالدتطلبال عالدعاصفال عاالتفا يال عالدبدادرال الخاصدو بالسدالدو عالصدحوالدهييو للحد دن الدخاطر الدهييو.
 :5- 4يوددعم رئدديا ريددق السددالدو بددإجراء تويدديم دعري سيعي/يص د

سدديعي/ربيي عذلددك حسددب الحاجدده

عدد تاثير الدخاطر الدهييده بالجاديدو لددد الحاجدو إلدع تحدديث ائددو الدتطلبدال الوايعييدو حيدث دد
يوعم ددثل اإلدارة بالتع ي للع هذه الوائدو
 :5- 6يتأكد ددثل اإلدارة دن تحديث الوائدو الخاصو بالوعايين ع وا للدتطلبال الجديددة عليدددا يدتم اإللدالن
ليها عالتدادهدا يودعم ددثدل اإلدارة بدإبال جديد الدددراء عالديييدين بالديلعددال الخاصدو بالدتطلبدال
الوايعييو عغيرها دن الدتطلبال األخر .
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تطرأ أي تغيرال للع الدتطلبال الوايعييو الديدعل بها ،ع دي حدال لددم اإللدالن لدن دتطلبدال جديددة

