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Health, Safety & Environment Responsibilities and Obligations of Contractor(s) 

 التزامات وتعهدات مقاول/مقاولي شركة مصر للصيانة تجاه تطبيق اشتراطات السالمة والصحة المهنية والبيئة

1. The contractor(s) and his / their subcontractor(s) shall

strictly implement all legal, statutory and other 

requirements related  Health, Safety and 

Environmental (HSE) and also obey to Egyptian 

maintenance company (EMC)’s HSE regulations and 

standards, in addition to client’s HSE requirements 

inside workplace and its related premises, and in case 

of non-compliance, the financial penalties resulting 

from any violation in this regard shall be deducted 

from the contractor's financial dues directly without 

reference to him, as well as the signing of additional 

penalty of 1% of the contract value. 

من  )مقاوليهم( ومقاوليهالشركة  (مقاوليمقاول ) يلتزم .1

التشريعات المتعلقة بالسالمة القوانين و بتنفيذ الباطن

 يهمإلأثناء تأدية األعمال المسندة  المهنية والبيئةوالصحة 

تطبقها شركة مصر للصيانة وما يطبقه  التيالمعايير كذلك و

حالة توقيع غرامات في . هذا الشأن فيعمالء الشركة 

وجزاءات مالية على الشركة نتيجة أي مخالفة من مقاول 

 الغراماتتلك الشأن، يتم خصم في هذا الشركة أو مقاوليه 

 مباشرا   الماليةالمقاول مستحقات  والجزاءات المالية من

قدرها  أخرى مالية توقيع غرامة دون الرجوع اليه وكذلك

 من قيمة التعاقد. % 1

2. Contractor is obliged to appoint HSE

specialist(s)/supervisor(s) with appropriate experience 

and technically accepted by the company to supervise 

activities related to HSE, and in case of non-

implementation, 3000 Egyptian pounds (LE) will be 

deducted for each day of absence from the work site, 

and is doubled in case of repetition.

حة سالمة وص /مشرفينالمقاول بتعيين أخصائيين يلتزم .2

شركة فنيا  من قبل ال ومقبولينخبرة مناسبة  ذوي وبيئة مهنية

المتعلقة بالسالمة والصحة باإلشراف على األنشطة ليقوموا 

 جنية 3000وفى حالة عدم التنفيذ يتم خصم  ،البيئةوالمهنية 

ويتم مضاعفتها في  العملموقع  عنوم غياب لكل ي مصريا  

  حالة التكرار.

3. The contractor shall perform a security inquiry and

medical check on his employees to ensure that they are 

fit prior to employment and drug test to be negative. 

The company is entitled to ask the contractor or its 

subcontractors to perform a random drug test on those 

suspected of drug abuse, and EMC has the right to 

deduct 0.5% of the contract value in the event of a 

violation of that clause. The company has the right to 

make a random test to any of the contractor's 

employees and its subcontractors, EMC will deduct its 

value and sign the penalty stipulated in that clause in 

a positive case situation. The contractor shall replace 

and exclude the positive cases from the worksite 

“3000 LE will be deducted for each absence day from 

the work site “. 

 وكشف المخدرات الطبيالمقاول بتوقيع الكشف  يلتزم .3

تخضع إلشرافه قبل  العمالة التيعلى  األمنيواالستعالم 

. ستسند إليهم التيلألعمال للتأكد من مالئمتهم  بدء العمل

 من الباطن مقاوليهويحق للشركة أن تطلب من المقاول أو 

 فيمن يشك  على بشكل عشوائي المخدراتتوقيع كشف 

من قيمة التعاقد في حال  % 0.0خصم و تعاطيهم المخدرات

 من ألييحق للشركة عمل كشف عشوائي  البند. ذلكمخالفة 

يمته وخصم ق التابعين للمقاول ومقاوليه من الباطن العاملين

المادية وتوقيع الغرامة المنصوص عليها في ذلك البند في 

على  واالستبعاد الفوري للحالة اإليجابية الحالةحالة إيجابية 

ان يتم استبدالها بشكل فورى من قبل المقاول لتجنب توقيع 

.وم غيابجنيها مصريا عن كل ي 3000غرامة مالية قدرها 

4. The contractor shall be wholly responsible for

providing approved HSE plan to ensure safe and 

healthy work practices and work environment, the 

contractor shall ensure the effective implementation of 

project HSE practices and plan before starting, during 

execution and at the end of any work /activities. In 

case of any violation recorded by the company or the 

client related to the implementation of the works in 

unsafe act/condition, a fine of 3000 Egyptian pounds 

is imposed from the value of the contract and is 

doubled in case of repetition. 

بيئة والالمهنية بتقديم خطة السالمة والصحة  المقاول يلتزم .4

نفيذ تتأمين ل ، وذلكواعتمادها من الشركة قبل البدء باألعمال

اتخاذ و إليه وبيئة العمل،أسندت  التيأنشطة العمل المختلفة 

لبرنامج السالمة  الفعلياإلجراءات المناسبة للتطبيق 

 ءبدقبل ال الخاص بالمشروعوالصحة المهنية وحماية البيئة 

 نوتامين بيئة العمل بعد االنتهاء م ،واثناء التنفيذ العمل في

في حالة رصد اية مخالفة من قبل الشركة او  .االعمال تنفيذ

يع ريقة غير امنة يتم توقالعميل تتعلق بتنفيذ االعمال بط

جنية مصري على ان تخصم من  3000غرامة مالية قيمتها 

 قيمة التعاقد ويتم مضاعفتها في حالة التكرار.
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5. The company has the right to terminate any of the 

contractor’s workers as a result of violating the 

implementation of site HSE instructions; the 

contractor is obligated to replace them immediately 

with other qualified and trained ones to carry out the 

works in a safe manner, 3000 Egyptian pounds (LE) 

will be deducted for each day of absence from the 

work site 

من العمالة التابعة للمقاول نتيجة  ةيأيحق للشركة استبعاد  .0

 المهنية والبيئة والصحة السالمةتنفيذ تعليمات لمخالفة 

ى باستبدالها بشكل فور ؛ كما يلتزم المقاول القيامبالموقع

 يتم على ان بأخرى مؤهلة ومدربة لتنفيذ االعمال بشكل امن

 .لكل يوم غياب عن موقع العمل مصريا   جنية 3000خصم 

6. The Contractor(s) shall, on his own expense and 

ensure that his employees and agents attend 

appropriate training related to HSE to ensure 

competency of his personnel assigned to the project 

and provide the evidence/documentation for 

implementation if required. 

 All Contractors employees at the worksite shall 

attend the safety induction required by EMC & the 

clients. Otherwise, EMC reserves the right to STOP 

those who fail to attend from entering the worksite.  
 

 The company has the right to oblige the contractor 

to train its employees at its own expense on HSE 

topics that serve the need of work, including but not 

limited to (life saving rules, accident investigation 

and report, risk identification and analysis, work 

permit system, basic firefighting course....... Etc.). In 

the event that the contractor does not comply with 

the implementation of that clause, the company has 

the right to deduct and execute the necessary training 

with its own and to add extra 15% to the actual cost 

as administrative cost. 

المقاول بأن يتم على نفقته الخاصة تدريب من سيسند يلتزم  .6

إليهم العمل من موظفيه في المشروع على متطلبات السالمة 

المستندات الدالة على ذلك  والصحة المهنية والبيئة وتقديم

 في حالة طلبها من قبل الشركة.

 

يتعهد المقاول بحضور جميع موظفيه داخل منطقة العمل  -

والصحة المهنية والبيئة المنعقد عن لبرنامج السالمة 

طريق الشركة أو عمالئها، ويحق للشركة وقف من 

 تخلف عن الحضور من دخول الموقع.
 

يحق للشركة أن تُلزم المقاول بتدريب موظفيه على نفقته  -

الخاصة على موضوعات السالمة والصحة المهنية التي 

 دتخدم حاجة العمل، فعلى سبيل المثال ال الحصر )قواع

تقرير الحوادث، تحديد وتحقيق الالحفاظ على الحياة، 

وتحليل المخاطر، نظام تصاريح العمل، البرنامج 

األساسي لمكافحة الحريق .......إلخ(. في حالة عدم 

االلتزام من قبل المقاول بتنفيذ ذلك البند، يحق للشركة 

خصم قيمة التدريبات الالزمة وتنفيذها بمعرفتها مع 

 .كمصاريف ادارية الفعليةلى التكلفة ع % 10إضافة 

7. It is the contractor(s) duties and responsibilities to 

ensure that all machines, tools and equipment used in 

the project meets  the manufacturing and  HSE 

standards, and accepted by EMC and client, and in a 

good condition prior to use.  In the event of failure or 

causing any of the machinery, tools and equipment 

used in any accidents of all kinds which may be 

fatality, injuries or damage to equipment, the 

contractor must bear the amount of damages and all 

necessary repairs, as well as a fine of 0.5 to 2% of the 

contract value according to the severity of the resulted 

damage. 

اآلالت واألدوات والمعدات  جميعبتوفير المقاول  يلتزم .7

تطابق الحد االدنى من بحيث المشروع  فيالمستخدمة 

 المهنية والبيئةالسالمة، والصحة  واشتراطات معايير

 مقبولة فنيا  منكذلك جهة التصنيع و المنصوص عليها من

حالة  فيوبحالة جيدة قبل االستخدام.  قبل الشركة وعمالئها،

اخفاق او فشل او تسبب أي من اآلالت واألدوات والمعدات 

المستخدمة في أية حوادث بكافة أنواعها والتي قد تكون 

حمل ت المقاول علي يتعين؛ تلف معداتوفيات، إصابات او 

 عتوقييتم قيمة التعويضات واإلصالحات الالزمة وكذلك 

من قيمة التعاقد طبقا وشدة  % 2الى  0.0غرامة قيمتها من 

 .الضرر الناتج

8. The company has the right at any time to inspect the 

contractor work locations, residence, tools and 

equipment existed in the work place in addition to all 

HSE documents and records involved in the work to 

ensure that the contractor has complied with the 

statutory requirements stated in clause No. 1. 

 

الة على مواقع العمل والعمالتفتيش  يحق للشركة في اي وقت .8

الوثائق وكذلك شملها بيئة العمل من أدوات ومعدات، توما 

أكد للت والبيئة بالسالمة والصحة المهنية المتعلقةالسجالت و

البند  فينُص َ عليها  التيمن تطابق المقاول مع التشريعات 

 ( من هذه الالئحة.١رقم )



 

 

ــــةـــــــــر للصيانــــركـة مصـــــــشـ  
حدى شركات قطاع البترولإ  

Egyptian Maintenance Co. 

 

 

                                                                                  Page 3 of 6                                                                        (CHM/830/01/02/01) 

9. It is the duties and responsibilities of contractor to 

provide all his employees with appropriate personal 

protective equipment, which satisfies accepted 

industry standards and meets EMC’s HSE 

requirements as per EMC procedure No. 804  for 

Personal Protective Equipment (PPE). 

 يلتزم المقاول بتوفير مهمات ومعدات الوقاية الشخصية .9

توافق ت والتي البد ان للعمالة المنوطة به على نفقته الخاصة

مع المعايير الصناعية القياسية وكذلك متطلبات السالمة 

مصر للصيانة طبقا  والبيئة بشركةوالصحة المهنية 

 .والخاص بمهمات الوقاية الشخصية (804واإلجراء رقم )

 

 In case of the contractor slacken for providing his 

manpower with the proper PPE; EMC reserves the 

right to provide the required PPE and its cost to be 

back charged from his dues at EMC in addition to 

extra 15 %  to the estimated real cost  as 

administrative cost. 

 

همات محالة عدم التزام المقاول بتوفير  فييحق للشركة  -

للعمالة المنوطة  او دون الجودة المطلوبة المناسبة الوقاية

بتوفيرها للمقاول خصما  من الشركة أن تقوم  ،به

 الفعليةعلى التكلفة  % 10مع إضافة  مستحقاته

 .كمصاريف ادارية

 

10. It is the responsibility of the contractor to provide his 

employees with proper, safe and healthy residential 

areas under the supervision of EMC project manager 

and EMC’s HSE rep. at the project. In the event that 

the contractor does not commit to the implementation 

of that clause, the company may provide it and deduct 

it from the contractor's dues with an additional 15% on 

the actual cost as administrative cost. 

ية مناسبة وصحو للسكنآمنة بتوفير أماكن  يتعهد المقاول .10

مدير المشروع التابع  للعمالة المنوطة به تحت إشراف

والصحة المهنية  لشركة مصر للصيانة ومسئول السالمة

يحق للشركة في حالة عدم التزام   التابع للشركة بالمشروع.

مناسب  ةمكان اعاش المقاول بتنفيذ ذلك البند، ان تقوم بتوفير

على التكلفة  % 10ع إضافة خصما  من مستحقات المقاول م

 .كمصاريف ادارية الفعلية

11. The contractor is obliged to immediately inform EMC 

by any incident within the work place or related 

premises, whether it is fatality/injury to persons, 

damage to property/equipment or environmental 

incidents, it is obliged to apply EMC’s procedure 

(828) for investigation and reporting of accidents. In 

case of violation for immediate incident informing, a 

fine of 3000 Egyptian pounds is imposed on the value 

of the contract and is doubled in case of repetition. 

عن  الحال فيالمقاول بإبالغ شركة مصر للصيانة  يلتزم .11

سواء كان  ،حادث داخل منطقة العمل أو ما يلحق بها أي

او  إصابة لألشخاص أو إضرار بالممتلكاتحالة وفيات/

 لشركة )828(إلجراء رقم ا بتطبيق كما يلتزم اضرار بيئية

   .ثمصر للصيانة الخاص بالتحقيق واإلبالغ عن الحواد

في حالة عدم اإلبالغ في الحال عن أي حادث داخل منطقة 

 3000العمل أو ما يلحق بها يتم توقيع غرامة فورية قيمتها 

 جنية على ان يتم مضاعفتها في حالة التكرار.

12. The Contractor shall prepare a preliminary incident 

report not later than twenty four (24) hours 

following the incident. The sub-contractor shall 

participate in the incident investigation, which will 

be carried out by EMC’s incident committee (if 

required(. 

ترة ال ف فيعن الحوادث  مبدئيعمل تقرير بيلتزم المقاول  .12

 كما يتعين علي ،ساعة من وقوع الحادثة٤٢تزيد عن 

تحقيق اللجنة قوم به تس الذيالتحقيق  فيالمشاركة  المقاول

 .)إذا تطلب االمر( بالشركة

13. EMC has the right to deduct any financial penalties 

from the contractor's dues imposed by the client as a 

result of the contractor or one of its subcontractors 

violating the HSE requirements applied within the 

work site or any other related premises. 

 من يحق لشركة مصر للصيانة خصم اية عقوبات مالية .13

ناتجة عن تم فرضها من قبل العميل ي مستحقات المقاول

من الباطن الشتراطات  مخالفة المقاول او أحد مقاوليه

المطبق داخل موقع  والبيئة ونظام السالمة والصحة المهنية

 العمل او ما يلحق به. 

14. The contractor senior management who responsible 

for project execution is obliged to contribute with 

EMC’s HSE rep. to improve the HSE implemented 

system inside the workplace. 

ممثل اإلدارة العليا للمقاول والمفوض بإدارة  يلتزم .14

المشروع المساهمة مع ممثل السالمة والصحة المهنية 

حة برنامج السالمة والص تحسين تطبيقسبيل  في للشركة

 .المهنية والبيئة بالموقع

15. The contractor and its subcontractors are obliged to 

carry out corrective actions for the raised violation 

within a maximum of one week from the date of 

informing in order to avoid registering a recurring 

يلتزم المقاول ومقاوليه من الباطن بتنفيذ اإلجراءات  .10

التصحيحية للمخالفة المرصودة في موعد غايته أسبوع كحد 

اقصى من تاريخ الرصد وذلك لتفادى تسجيلها مخالفة 

 متكررة ان لم يرد في المخالفة المرفوعة والموثقة غير ذلك.
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violation “Otherwise; if another date mentioned in 

the raised violation”. 

16. In the event that the contractor performs any of the 

works assigned to him by the company in an unsafe 

act/condition, or violates any of the commitments 

and obligations mentioned in the above terms, the 

contractor is obliged to comply with the list of 

violations and penalties according to the regulations 

and penalties as stipulated in each item, and the 

company may apply the following schedule 

according to its perceived and the resulting damage, 

which is authorized to be applied by the EMC’s 

operations/ project manager/ contracts general 

manager/  legal affairs department/ HSE general 

manager or as per EMC’s top management 

authority. 
 

ندت أس التيمن األعمال  أليحالة تأديته  فيالمقاول  يلتزم .16

من  أليغير آمنة أو مخالفته  بطريقة الشركةقبل إليه من 

 ،وااللتزامات المذكورة بالبنود الموضحة اعالهالتعهدات 

وما هو  طبقا  باالنصياع لالئحة المخالفات والعقوبات 

 كما يحق للشركة تطبيق ،على حدي منصوص عليه بكل بند

 لذيوا ،طبقا لما يتراءى لها والضرر الناتج التاليالجدول 

مدير عام  او ،مدير العمليات/ المشروع افُوَض بتطبيقه

او اإلدارة العامة الشئون القانونية او االدارة العامة  ،العقود

 لشركة مصر ينالتابع لسالمة والصحة المهنية والبيئةل

 .لسلطة المختصة بالشركةااو  للصيانة

 العقوبة

Penalty 
 المخالفة

Violation ثالث مرة 

3rd. Time 

 المرة الثانية

2nd Time 

 المرة االولى

1st  Time 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

ون دقواعد وسياسات السالمة والصحة المهنية والبيئة للشركة أو للعميل  مخالفة .1

 وقوع حوادث.

Violating HSE policies and rules of the company or the clients, 

but no incident happened. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

 مخالفة تطبيق قواعد الحفاظ على الحياة دون وقوع حوادث. .2

Violation against Life Saving Rules but no incident happened. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

 وصحة مهنية بالموقع/المشروع.عدم توفير أخصائي/مشرف سالمة  .3

Absence of HSE specialist/supervisor at work place/site. 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

 مصري .ج 0000

5000 L.E 

 صالح ومعتمد./العمل دون وجود تصريح عمل ساري .4

Performing work activities without approved and valid permit 

to work. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

 تنفيذ االعمال دون وقوع حادث.قبل البدء واثناء مخالفة تعليمات العمل االمن  .0

Violate the safe system of work, but no incident happened. 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

 مصري .ج 0000

5000 L.E 

او النفايات /مخالفة تعليمات التداول والنقل والتخزين والتخلص االمن للمواد و .6

 الخطرة.

Violation against safe instruction for handling, storage, 

transportation and disposal hazardous materials and/ or wastes. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

 استخدام ألدوات او معدات تالفة او غير مطابقة للحد األدنى من متطلبات السالمة. .7

Using a damaged equipment/tools or does not meet the 

minimum HSE standards. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

معدات استخدام  لوقاية الشخصية وعدماعدم االلتزام بارتداء او توفير مهمات  .8

 .السالمة المطلوبة اثناء التواجد بالموقع او تنفيذ االعمال

Violate wearing/providing the Personal Protected Equipment 

(PPE), and no to use the proper safety equipment during 

existence inside workplace or execution any activities. 
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 العقوبة

Penalty المخالفة 

Violation ثالث مرة 

3rd. Time 

 المرة الثانية

2nd Time 

 المرة االولى

1st  Time 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

 مصري .ج 0000

5000 L.E 

 .اإلبالغ في الحال عن أي حادث داخل منطقة العمل أو ما يلحق بها عدم .9

Violation against immediate informing about any incident 

occurred at worksite or related premises. 

 مصري .ج 40000

40000 L.E 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

 معالجة طبية/انقطاع عن العمل.وقوع إصابة تستدعى  .10

Occurrence of medical treatment/lost time injury case 

يتحمل المقاول قيمة كافة العالجات وكافة االجراءات والتعويضات 

الناتجة عن االصابة واالنقطاع عن العمل على ان تخصم من 

 .مستحقاته المالية من قبل الشركة

The contractor shall bear the cost of all treatments, 

all other procedures and compensation resulting from 

injury(s) and stoppage of work. The total cost will be 

deducted from his financial dues by the company 

 وفسخ العقد مصري .ج 200000

200000 L.E and termination 

 مصري .ج 100000

100000 L.E 
 وقوع حالة وفاة ناتجة عن إصابة عمل الحد العاملين التابعين للمقاول او بسبب .11

 أحد العاملين التابعين له.

Occurrence of fatality case for one of contractor related 

employee or due to act of one of his related employee. 

 

 

 

العالجات وكافة االجراءات والتعويضات يتحمل المقاول قيمة كافة 

الناتجة وما يترتب عليه من توقف لألعمال على ان تخصم من 

 مستحقاته المالية من قبل الشركة.

The contractor shall bear the cost of all treatments, all 

other procedures and compensation, and stoppage of 

work. The total cost will be deducted from his 

financial dues by the company. 

 مصري .ج 12000

12000 L.E 

 مصري .ج 6000

6000 L.E 

 مصري .ج 3000

3000 L.E 

تعليمات القيادة االمنة )مثال وليس للحصر: استخدام مركبة غير  مخالفة .12

امنة/عدم االلتزام بالسرعات المقررة / استعمال الهاتف المحمول اثناء 

االلتزام بحزام األمان/رخص غير سليمة او منتهية/عدم وجود طفاية  مالقيادة/عد

 وصندوق اسعافات اولية(.

Violation of defensive driving rules (E.g. Use of an unsafe 

vehicle/non-compliance with legal speeds/ use of a mobile 

phone while driving/ expired licenses/absence of fire 

extinguisher and/or first aid box). 

 مصري .ج 40000

40000 L.E 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

ع دون وقو حادث سيارة /مركبة ناتج عن مخالفة تعليمات القيادة االمنة وقوع .13

 .اصابات

Occurrence of vehicle accident due to violations of defensive 

driving rules “No injuries happened”. 

 مصري .ج 20000

20000 L.E 

 مصري .ج 10000

10000 L.E 

 مصري .ج 0000

5000 L.E 

 االمتثال لسياسة التدخين المطبقة من قبل الشركة والعميل بالموقع. عد  .14

Violate company/client’s smoking policy and regulation. 

 ويقر بقبوله لها وتطبيقهالتنفيذ االعمال، والالئحة الجزائية تعتبر جزءاً ال يتجزأ من عقد المقاولة مع المقاول  االلتزامات والتعهداتهذه 

من اية اعمال مستقبلية وتوقيع الغرامات  هواستبعاددون الرجوع للمقاول في فسخ العقد  مصر للصيانة شركةعليه باإلضافة الى احقية 

لسالمة في حالة وقوع مخالفات جسيمة من قبل المقاول الشتراطات اوذلك والجزاءات المنصوص عليها طبقا والعقد المبرم وملحقاته 

 والصحة المهنية والبيئة.

EMC has the right to terminate the contract and to sign the fines and penalties stipulated in 

accordance with the contract and its appendices and exclude it from any future activities/works in the 

event of serious violations by the contractor for the HSE requirements and obligations. 
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I declare: …………………………………... ………                            

                     (Name)                                                                           

 

From:………………………………............ 

          (Company Name /Contract No.) 

 

- Hereby declare that I have acknowledged receipt, 

read and understood the above EMC, Health, Safety 

& Environment (HSE) Obligations of Contractors 

and its related Sub-Contractors. and received  copies  

of  the following  HSE documents  that  relate  to  

the  above  Contract / Agreement  No.: 

a- EMC’s HSE management and operational 

manuals. 

b- EMC’s HSE Operating Procedures. 

c- EMC’s HSE Policies. 

d- EMC’s Client HSE related Regulations. 

 

 

 

 أنا:..............................................................                            أقر  

 ( االسم)

 

 من:.............................................................. 

 )اسم الشركة / رقم العقد(                     

 

قد أيقنت وفهمت وتعرفت على لوائح  بأننيبموجب هذا أعلن  -

شركة مصر  لمقاوليالسالمة والصحة والمهنية وحماية البيئة 

المذكورة أعاله. واستلمت نسخ من  من الباطن ومقاوليه للصيانة

 علقةوالمتوثائق السالمة والصحة والمهنية وحماية البيئة اآلتية 

 :برقم العقد المذكور

 

السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة الخاصة بشركة  نظام -ٲ

 مصر للصيانة.

 .مصر للصيانةاإلجراءات العملية لشركة  -ب

السياسات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية وحماية البيئة   -ج

 لشركة مصر للصيانة.

قواعد ومتطلبات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة   -د

 كة.الخاصة بعميل الشر

- I hereby agreed and undertake all necessary 

precautionary measures, provisions, actions to 

ensure that all my employees will comply with all 

EMC’s HSE Obligations of contractors, all 

provisions of EMC’s HSE regulations and rules or 

any modification thereof and ruled made there under 

from time to time, and we shall observe and give 

effect to the provisions of any law for the time being 

in force. 

وعليه فقد اتفقت وقمت باتخاذ كل اإلجراءات واالحتياطات  -

الوقائية الضرورية للتأكد من خضوع جميع العاملين تحت 

اللتزامات السالمة والصحة المهنية وحماية البيئة  إشرافي

قد  لتياشركة مصر للصيانة وكذلك التعديالت  بمقاوليالخاصة 

تطرأ على أيا  من االحتياطات والقواعد الخاصة بالسالمة 

والصحة المهنية وحماية البيئة لشركة مصر للصيانة وكذلك ما 

 من تعديالت. يطرأ على القوانين المتعلقة بهذا الشأن

 

 

Contractor Company Stamp: ………………........  

 

Contractor Co. Rep. Name:………………… …...  

 

Position: ……………………………………………. 

 

Signature: ………………………………………….. 

 

Date:……………………………………… ……….. 

                               

 

 .............المقاول:.........................................ختم شركة 

 

 ...اسم ممثل شركة المقاول:...........................................

 

 ...الوظيفة:...............................................................

 

 ...التوقيع:................................................................

 

 ....التاريخ:................................................................

                            


