صفحة رقم ۲/١

تعليمات عامة و ملزمة لجميع المقاولين
الذين يقومون بتنفيذ مقاوالت أو أعمال
داخل شركة إنرﭽايزر مصر
الشركة المنفذة:
أمر توريد رقم:
على أي مقاول يقوم بتنفيذ أي مقاولة داخل شركة إنرﭽايزر مصر سواء كانت مقاولة بعقد أو بأمر توريد أو بأمر مباشر أن
يلتزم بتنفيذ األوامر و التعليمات اآلتية:
.1

.2
.3
.4

.5
.6

يلتزم المقاول بإتباع جميع القوانين و اللوائح الحكومية و المحلية ذات الصلة بتنفيذ موضوع المقاولة أو العملية
الجارية المسندة إليه داخل إنرﭽايزر بما في ذلك استخراج التصاريح و الرخص المطلوبة من الجهات الحكومية
الرسمية
يكون المقاول مسئول عن حفظ النظام داخل موقع العمل و أن يتم العمل تحت رقابة و إشراف مسئول من شركة
إنرﭽايزر
المقاول وحده مسئول مسئولية كاملة عن االلتزام بتعليمات األمن الصناعي و الصحة و السالمة لعماله و األفراد
التابعين له و الحفاظ على شئون البيئة داخل شركة إنرﭽايزر و كذلك إمدادهم بمهمات الوقاية بمعرفته و على حسابه
يلتزم عمال المقاول بعدم التدخين نهائيا داخل حدود المصنع بما في ذلك سقف  /سطح المصنع و كذلك داخل
حجرات مولدات الكهرباء أو حجرات ضواغط الهواء أو المنافع مع العلم أن مخالفة تعليمات األمن الصناعي من
ناحية التدخين تؤدي إلى إنهاء التعاقد من ناحية الشركة و إلزام المقاول بكل الخسائر المادية عن الحوادث التي قد
تنتج من هذه المخالفة.
يلتزم المقاول باتخاذ كل اإلجراءات التي تكفل حماية العمال التابعين له من األضرار التي قد تحدث لهم من جراء
عدم االلتزام بتعليمات األمن و السالمة.
جميع المواد المشونة و القطع و األدوات و اآلالت التي تكون موردة من قبل المقاول لمنطقة العمل أو على األرض
المشغولة بمعرفة المقاول بقصد استعمالها في تنفيذ العمل و كذلك جميع األعمال و المنشآت الوقتية األخرى تظل كما
هي و ال يجوز نقلها أو التصرف فيها إال بإذن من شركة إنرﭽايزر على أن تبقى في عهدة المقاول و تحت حراسته
و مسئوليته وحده و ال تتحمل شركة إنرﭽايزر في شأنها أية مسئولية بسبب الضياع أو التلف أو السرقة أو غير ذلك

صفحة رقم ۲/۲
 .7يلتزم المقاول بأن يتواجد هو و عماله في حدود المنطقة المكلف بتنفيذ المقاولة بداخلها و أال يتواجد هو و عماله في
أي منطقة أخرى داخل المصنع إال بتصريح رسمي من الشركة و إال سيتعرض للمسئولية في حالة المخالفة
 .8على المقاول بمجرد إتمام العمل أن يخلى الموقع من جميع المواد و األتربة و إال سيكون من حق الشركة إزالة هذه
المخلفات على حسابه
 .9المقاول مسئول مسئولية كاملة عن التأمين على عماله الذين يعملون داخل شركة إنرﭽايزر مصر طبقا لقوانين
التأمينات و المعاشات دون أي التزام من شركة إنرﭽايزر مصر أو مسئولية عليها في هذا الخصوص.
جميع أنواع المقاوالت يتم تنفيذها داخل شركة إنرﭽايزر مصر في مواعيد العمل الرسمية للشركة و هي
.11
يوميا من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة و النصف مساءا ماعدا يومي الجمعة و السبت و العطالت
الرسمية
يلتزم المقاول بمقابلة ممثل المقاول لدى شركة إنرجايزر قبل بدء تنفيذ المقاوله لتلقى برنامج األمن الصناعى
.11
الخاص بتوجيه المقاولين.
سوف يقوم المهندس الذى يقوم بتمثيل المقاول لدى شركة إنرجايزر بعمل تفتيش على عمال المقاول و
.12
طريقة أدائهم للعمل و ذلك أثناء تنفيذ المقاوله.
أى قصور فى تطبيق قواعد األمن الصناعى قد يعرض المقاول لعقوبات ماديه تتحدد بعد التحقيق فى
.13
المخالفه حسب درجة خطورتها أو ما ترتب عنها أو قد يعتبر المقاول غير مؤهل لتنفيذ أعمال فى شركة إنرجايزر
فى المستقبل.
هذه التعليمات ملزمة لكافة المقاولين و أي مخالفة ألي بند من بنودها سيكون لشركة إنرﭽايزر الحق في رفع دعوى
تعويض ضد أي مقاول مخالف أو أي مقاول يتسبب في خسائر مادية أو بشرية من جراء مخالفته لهذه التعليمات على أن
تختص المحاكم التي تقع في دائرتها شركة إنرﭽايزر بالفصل في هذه الدعاوى و القضايا
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