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حنا نجا ر  معيا هي  سالمتكم 

OUR SUCCESS IS YOUR SAFETY

www.sicurcantier i .com



خدمات ، استشارات ، مراقبة وتدريب للسالمة و الصحة يف مكان العمل

HEALTH & SAFETY CONSULTANCY

            هي رشيك مؤهل لضامن مستويات السالمة و الصحة يف أماكن العمل . متخصصة يف سالمة مواقع 

البناء العقارية و مساعدة عمالئها يف كافة مراحل البناء من أجل ضامن تقدم سلس للعمل وفقاً ألعىل معايري السالمة 

و األمان . عمالئنا هم من القطاع العام و الخاص ، أصحاب و مشغيل األصول العقارية الذين يقومون بتطوير و صيانة 

املباين . 

هدفنا إعطاء ضامنات السالمة لعمالئنا .

Sicurcantieri is a leading consultancy company playing in the health, safety and environmental field.. 
We are specialised in construction and our mission is to guarantee that during any building activity on 
customer premises the highest standards of safety are respected. 

We work across the private and public sector for buyers which are investing in renovating, 
maintaining or constructing new buildings. We listen and understand customer needs on each 
specific construction site providing all the guarantees of safety. 

Sicurcantieri



السالمة و الصحة هام من العنارص الرضورية لنجاح العمل

Health & Safety is common patrimony essential for the success of working
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            نشأت من خالل مجموعة من املهندسني املعامريني واملدنيني الذي كان لديهم الشجاعة للتخيل 

عن املهام التقليدية من تصميم و إدارة البناء واضعني خرباتهم يف خدمة سالمة العاملني .

 التنسيق بني إجراءات التصميم ومراحل العمل من العنارص املهمة  لنجاح العمل .

            و بفضل استخدام خربات مهندسيها يف تصميم وإدارة املشاريع يقومون بالتنسيق مع املصمم و 

املسؤول عن العمل  من أجل تحديد تصميم أفضل و استخدام التقنيات األكرث فعالية يف السوق مع الرتكيز عىل السالمة 

واألمان يف العمل و استغالل األمثل للموارد . 

Sicurcantieri was founded by a group of professional engineers and architects, who have had the 
courage to leave the traditional task of construction design and apply their wide experience to the 
safety of workers.

The coordination of the design process with operational and management procedures in building and 
construction works delivers outstanding results.

The safety engineers of Sicurcantieri, use their experience and their project management skills to 
coordinate all the tasks with the professionals involved on construction works. We deliver projects 
using the most effective techniques on the market, focussing on safe working practices and the 
optimisation of resources.

نبذة عن الرشكة

HISTORY

Sicurcantieri

Sicurcantieri
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السالمة هي مفتاح النجاح

Safety is the gateway to success
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                     متخصصة يف مجال تقديم االستشارات ، التدريب ، التنسيق و مراقبة السالمة يف مواقع البناء . 
تتمثل األهداف الرئيسية للرشكة يف :

• إدارة املخاطر و مراقبة أنظمة السالمة يف العمل .	

• تقييم املخاطر و املحافظة عىل سالمة العامل .	

• توفري الخدمات وفقا ألعىل معايري الجودة مع املحافظة عىل البيئة.	

• نظام إدارة	

هذه السياسة هي ضامن لتحقيق أرباح بأقل كلفة مع املحافظة عىل البيئة.

Sicurcantieri specialises in management, consultancy, auditing and training in construction site. 
We are focused on:
•	 Risk management
•	 Risk assessment
•	 Training
•	 SHE management system
•	 Providing services with the highest standard of quality and safety in respect of the environment 

and with the best value

CONSTRUCTION SITE

موقع البناء  

.SHE

Sicurcantieri
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توفري السالمة يف عمليات الهدم للوصول للنتائج املطلوبة 

Raising the standards in safe demolition work
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Sicurcantieri offers a complete range of services that offer competence and support to your production 
process by guaranteeing employee safety and business integrity.

Our consulting services is specialized in construction site, from training of staff to designing and safety 
planning management. All services are performed in accordance with local regulations.

Sicurcantieri تقدم مجموعة كاملة من الخدمات التي تهدف إىل توفري الخربات والدعم لعملية اإلنتاج مع    

ضامن سالمة جميع العامل وسالمة الرشكة . 

خدماتنا االستشارية موجهة إىل رشكات البناء ، الصناعة ، التجارة ، الزراعة و قطاع الخدمات مع تدريب العامل ، تصميم 

وتنفيذ النامذج التنظيمية واإلدارية.

يتم تنفيذ جميع الخدمات وفقا للمعايري املطلوبة يف البلد .

خطة لسالمة املوظفني وحامية الرشكة 

PLAN FOR EMPLOYEE AND ORGANISATIONAL SAFETY
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البناء الضخم ليس بالرضورة أمان أقل

Massive construction does not mean less safety
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       تؤمن يف التخطيط ، تنفيذ و مراقبة مراحل العمل من أجل ضامن سالمة 
املوظفني و الرشكة

Sicurcantieri delivers the planning, implementation and control of specific operating procedures with 
the aim of guaranteeing employee safety and business integrity.

OPERATING PROCEDURES

مراحل العمل

Sicurcantieri
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مراقبة دقيقة ملراحل العمل

نتائج مضمونة

Specific control of operating procedures 
Guaranteeing results
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Specific control of operating procedures  
Guaranteeing results 

مراقبة دقيقة ملراحل العمل

نتائج مضمونة
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Specific control of operating procedures 
Guaranteeing results

مراقبة دقيقة ملراحل العمل

نتائج مضمونة
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Specific control of operating procedures  
Guaranteeing results 

مراقبة دقيقة ملراحل العمل

نتائج مضمونة
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فقدان رشوط السالمة يف العمل معناه الفشل

Working without safety means failure
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العامل غري املؤهل واملدرب بشكل صحيح يشكل خطراً عىل نفسه وعىل غريه من العامل املوجودين يف مكان العمل .  

اإلعداد املهني الصحيح هو السبيل الوحيد للحصول عىل عملية االنتاج األفضل إمتثاالً لقواعد الصحة والسالمة يف مكان 

العمل . 

املعرفة و التدريب  يسهالن كثريًا من عملية التطبيق و اإلنتاج  .

                             موجهة لجميع الرشكات الراغبة يف االستثامر يف إعداد و تأهيل جميع موظفيها .

االعداد عىل جميع املستويات يضمن املراقبة املستمرة لسالمة العاملني والرشكة.

                             تنفذ دورات مخصصة لجميع الرشكات وحسب رغباتها وفقاً للمعايري املطلوبة يف البلد .

Employee not enough trained appears to be a risk to himself and to the other employee present on 
site. Professional practice is the only successful way to run production processes in line with health 
and safety regulations.

Sicurcantieri works with companies wishing to invest in the professional skills of their employees. 
Our complete service guarantees management control, ensures employee safety and preserves 
business integrity. 

We develop training courses customised to our clients’ needs in accordance with local regulations.

التدريب

TRAINING

 Sicurcantieri

 Sicurcantieri
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التدريب من أجل التطور

Training for innovation
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• تأهيل و تدريب املوظفني الجدد	

• تأهيل و تدريب لإلسعافات األولية	

• تأهيل و تدريب ملواجهة الحرائق و الحاالت الطارئة	

• استخدام معدات الوقاية الشخصية	

• تأهيل و تدريب ملواجهة  جميع أنواع املخاطر املوجودة  يف مكان العمل	

• يتم التدريب دامئا يف لغة يفهمها  العامل.	

•	 Training for employees
•	 First Aid
•	 Fire Prevention and Emergency Management
•	 Use of Personal Protective Equipment
•	 Information-training for the all kind of risks present in construction site area
•	 Training is always performed in the language understood by the employee

TRAINING SERVICES

خدمات التدريب
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تخطيط ، تصميم ، تطبيق ، مراقبة

القضاء عىل أي تكلفة غري متوقعة

Plan  Design  Implement  Monitor
Eliminating any unexpected cost
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تصمم وتطور مناذج تنظيمية و إدارية وفقاً لنموذج              املذكور يف املعيارالربيطاين لنظام إدارة الصحة     

والسالمة. 

النامذج التنظيمية، االدارية و مراقبة سالمة العمل يساعدون عىل تحسني أداء الرشكة ومراقبة سري العمل بالتزامن مع القضاء عىل 

حاالت الخطر.

تم تطوير منوذج اإلدارة             مع اإلشارة إىل املعايري املعرتف بها :

Sicurcantieri develops organisational management models, a SHE management system in compliance 
with British Standard OHSAS 18001. Our management safety models optimise business processes 
and monitor work, eliminating risks and ensuring a continuous implementation.

SHE Management System is based on recognised standards:
UNI EN ISO 9001
ISO 14001 
BS OHSAS 18001
UNI CEI ISO/IEC 27001

SAFETY HEALTH ENVIRONMENT MANAGEMENT SYSTEM

SicurcantieriSHE

SHE

UNI EN ISO 9001
ISO 14001

BS OHSAS 18001
UNI CEI ISO / IEC 27001

OHSAS 18001

نظام إدارة البيئة و الصحة والسالمة
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معرفة عدد العامل املوجودين يف مكان العمل هو عنرص مهم جداً 

Know exactly how many workers are on site is vital 
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         تقدم خدمات واسعة يف مجال مراقبة الدخول من أجل ضامن حسن سري العمل وتضمن للعميل 

بأن املتواجدين يف موقع البناء هم فقط األشخاص املخولني يف الدخول واملؤهلني مهنياً.

Sicurcantieri offers a wide range of control system access in order to guarantee to the buyer that on 
construction site there are only employee which has previously verified their professionalism.

مراقبة الدخول

ACCESS MONITORING

Sicurcantieri



تضع أهمية كبرية عىل جودة العمل و قد تم تطوير جميع األنظمة للحصول عىل شهادة الجودة . بفضل الخربة وااللتزام     
بالجودة عىل مر السنني تم تفعيل هذه الشهادة عىل جميع الخدمات املتوفرة من قبل الرشكة والتي تتوافق مع متطلبات النظام 

Sicurcantieri places great importance on quality. 
Thanks to our experience and investment in quality our certification is valid across all of our services and conforms to UNI EN ISO 
9001:2008.
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Sicurcantieri

UNI EN ISO 9001:2008.



                               و من خالل مشاركتها يف معيار                                                        املتعلق يف نظام اإلدارة البيئية هو دليل عىل إلتزام 

الرشكة يف إستخدام أساليب و تقنيات محافظة عىل البيئة . 

اعتامد رقابة صارمة عىل نظام اإلدارة البيئية هو التزامنا املستمر لتحسني جميع القضايا املتعلقة يف البيئة .

Our voluntary adhesion to UNI EN ISO 14001:2004 related to the System of Environmental Management, shows the great importance 
we place on interactions with the environment. 

We operate a continuous improvement policy in the management of environmental issues.
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SicurcantieriUNI EN ISO 14001:2004



         و من أجل ضامن أعىل مستويات السالمة والنظافة الصحية يف أماكن العمل ، فقد اعتمدت منوذج إلدارة السالمة التي تتوافق 
مع   

In order to guarantee the highest levels of safety and hygiene in workplaces, Sicurcantieri has implemented a safety management model 
that conforms to BS OHSAS 18001
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Sicurcantieri
BS OHSAS 18001



إدارة و سالمة أمن املعلومات املعتمد من قبل                               مطابق للمواصفات املطلوبة وفق معيار    

تصميم ، تطوير و صيانة نظام إدارة شامل مراقب يضمن استمرارية ، خصوصية ، سالمة و توافر جميع البيانات و املعلومات املتداولة و بفضل ذلك  نضمن 

أفضل درجة يف دقة سري العمل .

شهادة الجودة يف نظام سالمة و أمن املعلومات لهو خري دليل عىل املثابرة الدامئة لتلبية احتياجات زبائننا و استخدامنا ألحدث الطرق والوسائل املتقدمة 

عاملياً 

Information Safety Management System adopted by Sicurcantieri has been certified as conforming to ISO 27001.

The design, development, and maintenance of a comprehensive management system ensures the continuity, confidentiality, integrity and 
availability of all data and information handled. 

The certification of conformity of quality management systems and information security highlights the great commitment that Sicurcantieri 
dedicates to responding to our customers requirements and according to the highest standards worldwide.

27

Sicurcantieri
ISO 27001:2006.



بفضل تعاونكم وثقتكم بنا وصلنا إىل ما هو عليه اآلن

General Dynamics Satcom Technologies
Statuto Fondi Immobiliari SGR 

Fabrica Immobiliare SGR 
Commerzbank Gruppe
Permasteelisa Group

Lockheed Martin 
Idea Fimmit SGR
Hines Italia SGR 

City Bank NA
Beni Stabili 
Ec Harris
Arcadis

THANKS TO YOUR PARTNERSHIP AND TRUST WE HAVE BECOME WHO WE ARE
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