
 سالمة منشأتك وصحة موظفيك طريق نجاحك



1

أوش العربية هي شركة رائدة في مجال السالمة

السعودية  العربية  المملكة  في  المهنية  والصحة 

والخدمات  االستشارات  تقديم  في  دورها  يتركز 

لجميع  والتدريب  والتثقيفية  والتوعوية  الفنية 

المختصين والعاملين بالقطاعات المختلفة وذلك 

لتطبيق أفضل الممارسات التي تضمن توفير بيئة 

وفقًا  وذلك  واإلصابات،  االخطار  من  خالية  عمل 

للمعايير الدولية الحديثة للسالمة والصحة المهنية 

التي تساهم في تقليص نفقات وتكاليف الخسائر 

البشرية والمادية الناتجة عن حوادث عدم االلتزام 

المنشآت.   في  المهنية  والصحة  السالمة  بقواعد 

  . . . نحن    من 

تزامنًا مع رؤية المملكة العربية السعودية الجديدة

(٢٠٣٠ )تسعى شركة أوش العربية للمساهمة في          

عمل  بيئة  توفير  من  وتمكينها  الشركات  تأهيل 

مهنية صحية وسليمة لتعزيز ممارسات السالمة

الحكومية  القطاعات  جميع  في  المهنية  والصحة 

والخاصة. 
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أن نساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030 في تحويل المملكة لقوة اقتصادية كبرى،  نسعى لتحقيق ذلك بترسيخ عقيدة
مهمة لتحقيق هذا التحول وهي ضرورة تمكين أنظمة السالمة والصحة المهنية من العمل في مختلف القطاعات. 

  الرسالة ،، 

الرؤية

نعمل على نشر الوعي الالزم إلعطاء السالمة والصحة المهنية أولوية قصوى في جميع المنشآت، واإلسهام في
توفير بيئة عمل آمنة وخالية من جميع األضرار المحتملة لدى الشركات والمؤسسات المختلفة في المملكة عن طريق 

تكريس جهودنا يداً بيد مع صاحب العمل للوصول إلى األمان المستدام من المخاطر. 

أن نكون الخيار األول لجميع الشركات والمشاريع والمصانع و المنشآت في المملكة العربية السعودية فيما يخص
المهنية.  والصحة  السالمة  مجال 

يضم فريقنا مستويات عالية من الخبرات المهنية المدربة والمؤهلة من قبل شركات عالمية معتمدة 
لضمان الجودة والتميز. 

 

االحترافية

نقّدم لعمالئنا نهج شامل ومدروس يضمن النتائج اإليجابية واستمرارية النجاح االقتصادي والمهني   
على المدى القريب والبعيد من خالل رفع مستوى األداء ودعم كفاءة العاملين بكل ما هو صديق للبيئة. 

االستدامة

المسؤولية
مساعدة المشاريع / المنشآت لتطبيق معايير  السالمة والصحة المهنية لضمان سالمة العاملين

والمرافق للوصول إلى بيئة عمل آمنة. 

تطبيق المعايير والقوانين المحلية والدولية لضمان أفضل مستوى سالمة وصحة مهنية للشركة. 
االلتزام



3

  . . .  معاييرنا 

الجهات المحلية و الهيئات العالمية المعتمدة لدى أوش العربية

الجهات المحلية

الهيئات العالمية

سالمة: نظام المديرية العامة للدفاع المدني ولوائحه

األمانة: نظام البلديات والشؤون القروية

:المركز السعودي إلعتماد المنشآت الصحية CBAHI

: إدارة السالمة والصحية المهنية األمريكية OSHA

: المجلس الوطني البريطاني المتحانات السالمة والصحة المهنية NEBOSH

:الهيئة الدولية للمقاييس والجودة ISO

: الهيئة الوطنية للوقاية من الحريق NFPA

: اللجنة الدولية المشتركة األمريكية JCI

: معهد السالمة والصحة المهنية البريطاني IOSH

:وزارة الموارد البشرية والتنمية اإلجتماعية 

: منظمة الصحة العالمية WHO

MLSD
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  . . . العربية  أوش    لماذا 

لتتمكن من الحصول على سمعة تجارية متينة وسهولة في التوسع

التجاري وتسهيالت مصرفية مرنة.

التوسع التجاري

بتطبيق أسس السالمة التي تقدمها أوش العربية ستكون منشأتك

أو مشروعك مؤهل ألن يحصل على تأمين بتكلفة أقل. 

التأمينات 

لك ونقدم  الوقائية،  اإلجراءات  كافة  تطبيق  في  نساعدك  نحن 

الكفاءة  زيادة  في  يساهم  مما  المخاطر،  وتقييم  الكامل  الفحص 

التشغيلية و اإلنتاجية في منشأتك أو مشروعك مما يضمن لكم 

الجودة في العمل وارتقاء األداء وتقديم خدمات مميزة. 

الكفاءة التشغيلية

تطبيق أنظمة الدولة فيما يخص اجراءات السالمة والصحة المهنية

المنصوص عليها في الدوائر الحكومية ذات الصلة بتسهيل استخراج

التراخيص وتجنب العقوبات والغرامات.

تطبيق أنظمة ومعايير الدولة

يتمتع فريق العمل لدينا بخبرات هندسية وفنية وتقنية
عالية إضافة إلى العديد من الشهادات واالعتمادات 

الدولية الالزمة لتدعيم مشروعك/ منشآتك بما يلي: 
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  . . .  خدماتنا 

  . . .  العمالء 

المواقع اإلنشائية وأعمال البناء

المستودعات والمناطق الصناعية

المطارات ومحطات
الموصالت العامة 

المستشفيات والمراكز الصحية

فعاليات الترفيه والمعارض
وصاالت األلعاب 

المباني التعليمية والسكنية

الفنادق

المجمعات التجارية

الطرق والمواصالت والبنى التحتية
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  . . .  خدماتنا 

مراجعة سياسات العمل الخاصة بالمنشأة
للتــأكد مــن الوفــاء بـمـتـطـلبــات الســالمــة 
والصـحـة المـهـنـيـة الكـتـسـاب اإلعـتـمـادات 

المحـليـة والدولـيـة. 

تدريب الموظفين والعاملين عـلى التصـرف
السـليـم وإدارة الكـوارث لتـجـنـب المـخـاطـر 

والتقليل من األضرار الناتجة عنها. 

إجراء الدراسات الميدانية وفحص المنشأة 
ودراسة البيئة الخاصة بها. 

تـوفـيـر المـوظفـيـن بشكل مؤقت لتـكوين
وتشغيل إدارة السـالمة والصـحـة المهنـيـة

خالل فترة تعاقدية محددة. 

إعــداد تـــحليـل شــامل للمخــاطر تقـيـيـمها
وتحليلها وإعداد الدراسات لتجنب الخسائر. 
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الدراسات الميدانية 

إدارة وتحليل المخاطر

شهادات اإلعتماد

اإلدارة الشاملة

تدريب الموظفين

مراجعة التصاميم

مراجعة تصاميم مشروعك/ منشأتك للتأكد
من توافقها مع اشتراطات الدفاع المدني 
وقواعد وتعليمات انظمة السالمة والصحة 

المهنية. 
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  . . . العربية  أوش   خدمات 

الميداينة  الدراسات 

إعداد تحليل المخاطر الشامل للمشاريع/ المنشآت وتقييمه بـناء على شـدة المخـاطـر واحتـمـاليـة حدوث
المخاطر ومن ثم تقديم خطط الطوارئ والحد من المخاطر الالزمة. 

إدارة وتحليل المخاطر3

دراسة وتحليل بيئة العمل والتي من الممكن أن تؤثر على العاملين بشكل مباشر أو غير مباشر بالمرض
أو العدوى على ضوء وجود جراثيم أو فيروسات في محيط العمل. 

إعداد التقارير المتعلقة بسالمة المعدات الميكانيكية والكهربائية والكميائية.

إعداد خطط الوقاية من الحريق للمشاريع/ المنشآت العامة والخاصة، وكذلك التقارير الفنية عن جاهزية
أنظمة الوقاية من الحريق وأنـظمة الكـشف واإلنـذار عـن الحريـق ومـدى فاعليتـها ومطابقتـها للمعاييـر 

المحلية والدولية. 

مراجعة تصاميم المشاريع/ المنشآت وتدقيق واعتماد دراسات نظم السالمة الهندسية بها.

اإلشراف على تنفيذ وتركيب أعمال أنظمة السالمة والوقاية من الحريق بالمشاريع والمنشآت.

تقديم االستشارات الفنية الالزمة للمشاريع / المنشآت فيما يخص أنظمة السالمة والوقاية من الحريق.

التصاميم1 مراجعة 

2
إجراء الدراسات الميدانية والفحوصات للمعدات المشروع / المنشأة دراسة وتقييم بيئة العمل الخاصة بها.

تقديم االستشارات والتعليمات الخاصة بالصيانة الوقائية ألنظمة السالمة والصحة المهنية وأنظمة الوقاية
مـن الحـريـق والتـأكد من مطـابقة لوائـح وسـيـاسـات المشـروع/ المنـشاة الشـتراطات الهـيئات المحـليـة 

ومقاييس الجهات الدولية المختصة. 

تقديم خدمات الفحص واالختبار ألنظمة السالمة والصحة المهنية في مرحل التسليم النهائي للمشاريع.

 تقديم التقارير الفنية الخاصة بالمعدات واألجهزة الميكانيكية والكهربائية والكيمائية.

تقديم تقارير السالمة الخاصة بأعمال اإلنشاءات، البناء والهدم، ودراسة بيئة المخاطر لها، وتقديم الحلول
التعليمات، والتحذيرات الالزمة لتجنب اإلصابات والخسائر. 
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الموظفين6 تدريب 

تقديم المساعدة في العالمات اإلرشادية والتحذيرية التي تحدد مواضع الخطر أو توضح اتجاه مسالك هروب الطوارئ.

تدريب الموظفين والعاملين بمواقع المنشأة المختلفة في مقر عملهم على جميع أنشطة السالمة والصحة المهنية.

تقديم التعليمات الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية كوقاية الرأس، العينين، األذنين، القدمين والجهاز التنفسي حسب
بيئة العمل، أو في حال الحاجة إلى الحزام الواقي وحبل اإلنقاذ. 

تدريب الموظفين والعاملين على التصرف السليم وإدارة الكوارث لتجنب المخاطر، والتقليل من األضرار الناتجة عنها
وذلك من خالل الجلسات التدريبية وإعطاء المحاضرات اإلرشادية. 

 توفير الكوادر البشرية والكفاءات المتخصصة في السالمة والصحة المهنية بنظام اإلعارة عن طريق عقود لفترات
محدودة للقيام بمهام محددة تحت إدارة صاحب العمل.

نوفر المختصين في السالمـة والصـحـة المـهنـية لـمباشرة  أعـمالهم بصفـة يوميـة داخـل المنشـأة لبنـاء إدارة سالمـة
وصحة مهنية بشكل متكامل ومثالي. 

اإلدارة الشاملة 5

عمل دراسة وتحليل لتقليل الفجوة بين الواقع الحالي للمنشأة وبيـن المفـروض طبـقاً للمـعايير الدوليـة واألنـظـمة
المحلية وهو مايمكن الشركات من الحصول على شهادات اإلعتماد المختلفة. 

تقديم الدراسات والتقارير الالزمة لحصول المنشآت على اعتمادات الدفاع المدني والموافقات المختلفة داخل و خارج 
السعودية. 

مراجعة سياسات العمل الخاصة بالمنشأة للتأكد من مطابقتها لمتطلبات إدراة المرافق وسالمة المنشأة.

تقديم التطبيقات والتوصيات التي تساعد الشركات على تنفيذ تعليمات ومعايير الجهات المحلية والمنظمات الدولية
المعنية بالسالمة والصحة المهنية. 

اإلعتماد4 شهادات 

تقديم االستشارات الفنية الالزمة للعاملين بالمشاريع/ المنشآت لمساعدتهم لتطبيق المعايير الضرورية
لتأمين بيئة العمل الخاصة بهم وبعمالهم. 

إعداد خطط الطوارئ الالزمة للتعامل مع الحوادث والكوارث الطبيعية.



رؤية 2030 هي خطة جريئة قابلة للتحقيق ألّمة طموحة

إنها تعبر عن أهدافنا وآمالنا على المدى البعيد، وتستند إلى مكامن القوة والقدرات الفريدة لوطننا.
وهي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع 

المواطنين تحقيق أحالمهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر. 

ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اعـمار سكويـر - بـاب جـده - مـبـنـى٣ - الـدور  ٢
ص.ب ٢٩٠٢-جده ٢٢٢٤١-السعودية
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