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 مقدمة -1
وهو موضوع بحیث یشمل المتطلبات التي  .أبوظبي إمارة في العمل أصحابهذا الدلیل على كافة  یسري )أ(

وضعتها السلطات التنظیمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وٕامارة أبوظبي، على أنه في حال تعارض 
 أصحابالمتطلبات الواردة في هذا الدلیل مع المتطلبات التي حددتها أي سلطة تنظیمیة أخرى، یجب على 

 من بینها.إتباع المتطلبات األكثر صرامة  العمل

 یحتملأنه  تحدید تم لذياالعمل  في للتحكم بشكل رسمي موثقةهو عبارة عن عملیة  العمل ریحاتص نظام )ب(
 واألشخاص المرافقومشغلي  ومشرفي المنشأة/  الموقع إدارةبین  لتواصللأیضا وسیلة  هوو  ،اً ر خطی یكون أن

 :یلي ما. وتشمل المیزات الرئیسیة لتصریح العمل رةیالذین ینفذون األعمال الخط

) صالحیاتهم حدود توضیحبوظائف معینة (و  للقیام التصریح صالحیة له لمن واضحال تحدیدال )1(
 .الالزمة االحتیاطات تحدید عن مسؤولللو 

 بها العمل ٕانهاءو  هاواستخدام التصاریح بإصدار الخاصة التعلیماتو  التدریب توفیر )2(

 .والتدقیق للتأكد من أن النظام یعمل على النحو المنشود المتابعة )3(

 .خطرة تعتبر التي األعمال نواعأل الواضح تحدیدال )4(

للمهام، وتقییم المخاطر، والمدة المصرح بها ألداء المهمة، واألنشطة  موحدالو  واضحال تحدیدال )5(
 .التحكم ٕاجراءاتو  المتزامنة أو اإلضافیة

فعالیته على كیفیة تطبیق  تتوقفیجعل الوظیفة آمنة، ولكن  أن یستطیع الذاته  حدبالعمل  تصریح نإ )ج(
 ممن شخص يألالضروري  من لذا. مؤهل شخصلمتطلباته بأمانة تحت إشراف  ینیمعنال شخاصاأل

المخاطر  لرصدوذلك  ،المخاطر لتقییم مناسبة جراءاتإقد اتبعوا  بأنهمیثبت  أنبأعمال خطرة  یقومون
 .والحد منها المرتبطة بالعمل المقترح
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 التدریب والكفاءة -2
 تتوافق مع متطلبات:  المهنیة والصحة بالسالمةأن برامج التدریب المتعلقة  من التأكد العمل أصحاب على )أ(

 والتوعیة التدریب – )5(العنصر  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار )1(
 .والكفاءة

 المؤسسات تسجیل – )7.0(اآللیة  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار )2(
 .المهنیة والصحة السالمة مجال في العاملة المهنیة

 ممارسي تسجیل – )8.0(اآللیة  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار )3(
 .المهنیة والصحة السالمة

إجراءات تصریح  بموجب مسئولیاتهملمباشرة  مؤهلة المعنیة األطراف كافة أن من لتأكدا العمل أصحاب على )ب(
 العمل.

المحددة في  الوظائفمن  كلومسؤولیات  مهام یحدد أنو  المنشأهب اً خاصیكون  أن يتدریبال برنامجلل یجب )ج(
 .)3(القسم 

 نالعاملیضمان حصول كافة  العمل أصحابعلى  یجب ،محددة مهمة بكل الخاص التدریبإلى  باإلضافة )د(
 على أدوارهم. ذلكتصریح العمل وكیفیة تأثیر  اتبمتطلبات إجراء توعیةعلى 

 :یشمل أنو  الكفاءة على یركز أن للتدریب یجب )ه(

 .العمل تصاریح نظام عنعامة  نبذة )1(

 .الجهة ومتطلبات القانونیة المتطلبات )2(

 .العمل تصاریح نظامفي إطار  والصالحیات المسؤولیات )3(

 .التوثیق متطلبات )4(

 .التصاریح إغالق كیفیة )5(

 ٕاجراءاتو  ،والتوقیعات المطلوبة ،السریان بیانات المثال سبیل على ،العمل تصریح منح شروط )6(
 وغیرها ،التحكم

 الطوارئ إجراءات )7(
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 المتطلبات -3
 والمسؤولیات المهام 3-1

 أصحاب العمل 3-1-1

 أبوظبي ارةمإ نظامل العامالعامة لإلطار  لمتطلباتل وفقا ومسؤولیاتهم ممهامه تأدیة العمل أصحاب على )أ(
 ).5-2-3( القسم -والمسؤولیات والتنظیم الذاتي  األدوار – )1(العنصر  – المهنیة والصحة لسالمةل

 .آمنة بطریقة وٕادارتها ضمان تحدید جمیع األنشطة التي تتطلب تصریح عمل العمل أصحاب على )ب(

 ضمان كفاءة كافة األشخاص الضالعین في األعمال التي تتطلب تصریح عمل. العمل صاحب على )ج(

   .الروتینیة غیر ألعمالفي ا عملال ریحاتصل اً نظامیضع  أن العمل صاحب على )د(
 

 العاملون 3-1-2

 لسالمةل أبوظبي ارةمإ نظامل العامالعامة لإلطار  لمتطلباتل وفقاً القیام بمهامهم ومسؤولیاتهم  العاملین على )أ(
 ).7-2-3( القسم -الذاتي والتنظیم والمسؤولیات األدوار – )1(العنصر  – المهنیة والصحة

 .العمل ریحافیما یتعلق بتص العمل صاحب یضعها التيللقواعد واللوائح  االمتثال العاملین على )ب(

أو غیر ذلك، على األعمال  ،سلباً  تؤثر قد معلومات أو مخاطر أي عن الفورياإلبالغ  العاملین على )ج(
 الجاریة.

 

 والتقییم التخطیط 3-2

 تتطلبأو العملیات من أجل تحدید ما إذا كانت هناك مخاطر  المواقع من كلتقییم  العمل أصحاب على )أ(
مكان العمل باستخدام ممارسات إدارة المخاطر  تقییمیجب  حیث ،العمل ریحاتصخالل  من التحكمالمزید من 

 إدارة المخاطر. – )2(العنصر  – المهنیة والصحة لسالمةأبوظبي ل ارةمإ نظامل العاموفقًا لإلطار 

 ضمان: العمل أصحاب على )ب(

في  بما المتأثرةعمل آمنة لكافة األطراف المعنیة أو  أنظمةمختلف أنواع المخاطر ووضع  تقییم )1(
 .العام الجمهورذلك 

 .صحیة مخاطر ودونآمن  بشكلأجل إدارة األنشطة  منوتنفیذ إجراءات وخطوات تحكم فعالة  وضع )2(

 والصحة السالمةفي خطة  العمل تصاریحمتطلبات  إدراجضمن قطاع البناء واإلنشاء،  ،یتم أن )3(
 للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطاربما یتفق مع  ،المناقصة وثائق ضمن المقدمة المهنیة
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 أعمال“السالمة والصحة المهنیة أثناء  إدارة – )53.0(دلیل الممارسة الفني  – المهنیة والصحة
 .”اإلنشاءو  البناء

العمل اآلمنة ذات الصلة وقواعد موقع العمل في  أنظمة إدراجضمن قطاع البناء واإلنشاء،  ،یتم أن )4(
 إمارة لنظام العام اإلطاربما یتفق مع  ،البناء مشاریع خالل المهنیة والصحة خطة إدارة السالمة

السالمة والصحة المهنیة  إدارة  – )53.0(دلیل الممارسة الفني  – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي
 ".اإلنشاءو  البناءأثناء "أعمال 

 
 مطلوبًا؟ العمل تصریح یكون متى 3-3

في االعتبار عندما تكون األعمال المراد تنفیذها ذات تأثیر سلبي على  بالعمل التصریح أنظمة أخذ یجب )أ(
على كافة  بالعمل التصریح أنظمة تطبیق عدمیجب  فإنه ،أو البیئة. ومع ذلك المرافقسالمة الفرد أو 

تصاریح  طلب المعتاد غیر من فإنه لذا .عام بشكل فاعلیتها ضعفی ذلك أن أثبتتالتجربة  ألناألعمال، 
 .الخطر مناطق غیر في الروتینیة الصیانة مهام علىأو  زوارال عمومالعمل للسیطرة على 

 :التالیة لألعمالأكثر مالئمة  بالعمل التصریح أنظمةما تعتبر  عادة )ب(

 والتغییر والتفكیك اإلنشاءو  والتعدیل واالختبار والفحص واإلصالح الصیانةك( اإلنتاجیة غیر األعمال )1(
 )وغیرها والتنظیف

 روتینیةال غیر العملیات )2(

 المخاطر عالیة األعمال )3(

 األعمال تنسیقل مجموعات أو أو أكثر شخصان یحتاج حین )4(

 ألخرى مجموعة من مسؤولیاتالو  لعملانقل  یتم حین )5(

 تصاریح نظامبها من خالل  التحكمالخطرة التي یجب  ألعمالعلى ا أمثلة أدناه) 1( رقمالجدول  یتضمن )ج(
 نظامأن هذه لیست قائمة حصریة بكافة األعمال التي یجب أن یتضمنها  ةمالحظ یرجىأنه  إال .العمل

 صارمتحدید األنشطة التي تتطلب تصریح عمل من خالل نظام  الكیاناتیجب على  بل ؛العمل تصاریح
إدارة  – )2(العنصر  – المهنیة والصحة لسالمةأبوظبي ل ارةمإ نظامل العاملتقییم المخاطر وفقًا لإلطار 

 المخاطر.
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 أمثلة التعریف العمل

 الساخنةاألعمال 
)Hot Works( 

العمل بوجود مصدر اشتعال، أو  •
عندما یتم استخدام آلة غیر آمنة 

وهناك خطر نشوب حریق بطبیعتها 
 أو حدوث انفجار

 اإلشعاع المؤین / الغیر مؤین •

 اللحام، القطع، الشحذ •
 مواد متفجرةاستخدام  •
 أعمال ینتج عنها شرارة أو حرارة •
و غیر المؤین أو أاستخدام اإلشعاع المؤین  •

 ةالمصادر المشع

 دخول األفراد إلى حیز محصور • العمل في حیز محصور • الحیز المحصور

 الطقس
العمل في ظل درجات حرارة متطرفة  •

 االرتفاع أو االنخفاض
 العمل في ظروف مناخیة حارة جدا •

 األعمال غیر الساخنة

 أي أعمال ال تشمل مصدر إشعال •
لكن قد تؤثر على سالمة األفراد أو  

 خطرة على البیئةالمعدات أو قد تكون 
 
 

األعمال األرضیة/ أعمال الحفر / حفر  •
 الخنادق

 عزل المرافق واآلالتعملیة  •
 العمل في المرتفعات •
 األعمال الكهربائیة •
 السقاالت (التركیب والفك) •
 االختبار تحت الضغط •
إزالة / عزل أو نقل معدات السالمة  •

 الحساسة

 أمثلة على األعمال الخطرة –) 1( رقم الجدول

 
 العمل ریحاتص إصدار إجراءات 3-4

 مراعاة مع ،مومشاریعه معملهمع  تتوافق العمل ریحالتص محددةوضع إجراءات  العمل أصحاب على )أ(
 المتطلبات التالیة:

أو من أي  ،معینة أنواع من تكونقد  والتي ،لألعمال المعنیة ةالمناسبالصالحیات  تخویل ضمان )1(
 .العادیة العملیات بخالف وذلك ،معینة أماكننوع ضمن 

 التحكمو  التصریح إصدارب المعنیینأدوار ومسؤولیات واضحة لكافة األشخاص األساسیین  تحدید )2(
 .به

 لكافة األدوار ضمن إجراءات تصریح العمل. الالزمة الكفاءة متطلبات تحدید )3(
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 .عمل تصریح تطلبت وفس التي بالمنشأةذات الصلة  األعمال أنواع تحدید )4(

 بما في ذلك: ،الوثائق في لتحكمل إلجراءات العمل تصاریح توثیق نظام إخضاع )5(

 رئیسیة تحكم سجالت .1

 فریدة مرجعیة أرقام .2

  في اإلصدار  التحكم .3

 اإلطارالمخاطر) وفقا لمتطلبات  تقییمك( الصلة ذات والوثائق المكتملة لتصاریحل الفعال حفظال .4
 .المهنیة والصحة لسالمةل أبوظبي ارةمإ نظامل العام

 العزل إجراءاتمثل  ،الداعمة نماذجالو  شهاداتالو  جراءاتاإل یتضمن أنتوثیق تصاریح العمل  لنظام یجب )ب(
 .وغیرهاتقییم المخاطر  أو الموافقاتأو 

 :بوضوح التالیة األمور حددی أن العمل تصاریح توثیق لنظام یجب )ج(

 بالعملالقائمین  العاملین أسماء )1(

 العملومدى  طبیعة )2(

 عملیة تقییم المخاطر حددتها التي المخاطر )3(

 العمل نطاققیود على  أي )4(

 العملتنفیذ  أثناءهالذي یمكن  الزمني النطاق )5(

 المواد مثل المحتملة المخاطر عناآلمن  العزل إجراءاتفي ذلك  بماالتحكم المطبقة،  إجراءات )6(
 .الطاقة أشكال من وغیرها والكهرباء الخطرة

 : أن العمل تصاریحجراء إل یجب )د(

درایة بمخاطر  على المنشأة أوأن الشخص المسؤول بشكل مباشر عن الوحدة أو المصنع  یضمن )1(
 . هناكتنفیذها  یتماألعمال التي 

یوضح أن طبیعة  سجالً  كذلكأن یتضمن  بلالمستمرة فقط،  لرقابةلتوفیر نظام  على یقتصر ال )2(
 .المناسبین األشخاص أو الشخص بواسطة اممراجعته تتم قدالعمل واالحتیاطات الالزمة 

 األشخاص المعنیین. كافةل لتصاریحا لعرض ةالمناسب طریقةال یحدد )3(

 .العملتعلیق  خاللهاالتي یجب  ألوقاتا لتحدید إجراءاً  یوفر )4(

 .البعض بعضها مع تتعارض أو تتفاعل قد التي العمل أنشطةفي  التحكم تضمنی )5(
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 عمل نوبةأطول من  لفترة مطلوباً  تصریحال یكونلالستخدام عندما یكون  اً رسمی اً إجراء تضمنی )6(
 .أقل أیهماساعة  12أو  واحدة

االنتهاء من األعمال وأن المنطقة /  لضمان وذلك ،الموقع تسلیم عادةإل اً رسمی اً إجراء یتضمن )7(
 السابق. اوضعهإلى  للعودة ةوجاهز  آمنة بحالة العملب المتأثرة المنشأة

وتحدید متى  ،معه یتعارض آخر نشاط أي على التغییر تأثیربما في ذلك تقییم  تغییر،لل آلیة یوفر )8(
 .التغییر شأنب للتواصل نظامیةإعادة تقییم المخاطر، ووسیلة  یجب

 

 المحددة والمسؤولیات المهام 3-5

. اإلجراءات بتلك المعنیة الرئیسیةاألطراف  لكافةومسؤولیات واضحة  مهام تحددالعمل أن  إلجراءات یجب )أ(
تكون  أن على ،الكیان داخل فرادأل موكلةوالمسؤولیات التالیة وأن تكون  المهامتحدید  یجب ،أدنى وكحد
 تخصیص یجبو  هذا،الشخص.  نفسل تكونوال  عن غیرها مستقلة المحددةمن المسؤولیات  مسؤولیةكل 
 .ومكتوب ألفراد بعینهم على أن یتم ذلك بشكل رسمي مسؤولیةكل 

 
 الرقابة على التصاریح مدیر 3-5-1

 .التصاریح على لرقابةل الیكون مدیر  مؤهلشخص  اختیار العمل صاحب على )أ(

 النهائيوالمسؤول  المرفق/ المنشأة / المشروع /  للمبنى األعلى المدیر هوالرقابة على التصاریح  مدیر )ب(
 التصاریح، وٕادارة إلصدار مخولو  مؤهلشخص  تعیین ضمانذلك المدیر  وعلى. العمل تصاریح نظامعن 
 :ذلك في بما

نظام  وتطبیق استحداثالمالئمة لضمان  والصالحیات الكفاءةلدیه  وأن المدراء كبار منیكون  أن )1(
 الالزم حسبتصاریح العمل 

 من هذه الوثیقة )2(ذوي الصلة قد تلقوا التدریب المناسب، وفقا للقسم  العاملینكافة  أنیضمن  أن )2(

 اجراؤها یلزم التيوالحفاظ على اإلجراءات المناسبة لكل األعمال  تنفیذو  استحداثیضمن  أن  )3(
 العمل تصاریح نظامبموجب 

 یخص فیما الالزمة الكفاءة هدیول التنفیذ قید العملیاتالالزمة للسیطرة على  السلطة لدیه یكون أن )4(
 المشاریعالمنشأة أو الموقع أو 

 .تطبیقها على وتدریبهم العمل وتصاریح بأنظمة العاملینلتعریف  الالزمةالترتیبات  إجراءیضمن  أن )5(
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 الصحیح بالشكل وتطبیقه فاعلیته لضمان العمل تصریح نظام مراقبةیضمن  أن )6(

 تصریحب االلتزامحاالت طوارئ قد تنشأ نتیجة لعدم  ةالمناسبة ألی التحكم إجراءات تطبیقیضمن  أن )7(
 العمل

 نظام تصریح العمل وتدقیق مراجعةیضمن  أن )8(

 العمل تصریح نظام تنفیذ من نیللتمك المناسبة الموارد تخصیصب یقوم أن )9(
 

 المخول الشخص 3-5-2

. العمل صاحبعن  نیابةالعمل  تصاریحإلصدار وتوقیع  الالزمة الصالحیاتالشخص المخول  منح یجب )أ(
 كيبالمخاطر المرتبطة باألعمال ذات الصلة  كافیة درایة علىیكون  أنالمخول  لشخصلومن الضروري 

بما  ،)العزل إجراءات :المثال سبیل(على صحیح  بشكل التحكم وٕاجراءاتتلك المخاطر  تحدید من یتمكن
 في ذلك:

 وتقییمها بشكل مناسب المقترحة بالمهمةالصلة  ذات المحتملةالمخاطر  كافةتحدید  ضمان )1(

  المنشأةتحدید كافة الخطوات الالزمة لضمان سالمة الموقع أو  ضمان )2(

(بما  األعمالبكافة التدابیر المنصوص علیها قبل البدء  اتخاذتم بالفعل  أنهو  الموقع معاینة ضمان )3(
 ساریة طوال فترة سریان التصریح التدابیر تلك بقاء ومن ،)العزل إجراءاتفي ذلك 

 العمل، تصریح بموجب المكلفین اآلخرین العاملینمن أن حامل التصریح، بما في ذلك  التحقق )4(
 بالمخاطر كاملة درایة وعلى بأدوارهم للقیام المناسبة الكفاءة لكونتیم

حامل التصریح بالتدابیر المتخذة، وبأي تدابیر إضافیة یجب اتخاذها، وبأي معدات  درایةمن  التأكد )5(
 إتباعها ینبغي أخرى إجراءات وبأي ،أو ارتداؤها استخدامهامن  التأكدخاصة یجب 

تجنب هذا  تم قدالبعض وانه  بعضها معقد تتعارض  عملأنشطة  يأل الواضح التحدید ضمان )6(
 الحمایة دروع استخدام: المثال سبیل(على  العمل تصریح ضمن الالزمةالتدابیر  إدراجالتعارض أو 

 )اللحام بعملیات الخاصة

 فياتباعه  الالزم اإلجراءبأن كافة األشخاص المعنیین على درایة بمدة التصریح، وكذلك  ضمان )7(
 العملتعلیق  حال

 على والحصول التحكم إجراءاتالتأكد من تطبیق كافة  بعد العمل بدءب ،هتوقیع خالل من التصریح، )8(
 على ذلك الدالة التوقیعات
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 تسمحمتسقة  ترتیباتل وفقاً و  المناسب الموقع في الصادرة التصاریحكافة  من نسخ عرضمن  التأكد )9(
 للتشغیل قابلة والغیر لصیانةل الخاضعة المعدات ومعرفة برؤیتهاالموقع  لعاملي

 المخاطر في التحكمالعمل لضمان الحفاظ على تدابیر  تصاریحالمستمر على  التفتیش )10(

وأخیرا عندما یتم  ،استئنافهوقبل  ،العملفحص موقع العمل في أي وقت یتم فیه تعلیق  من التأكد )11(
 في حالة آمنة الموقع أن لضمان العملاالنتهاء من 

 العمل مناوبةتبدیل  اتإجراءب االلتزام ضمان )12(

 حتصریح العمل بالشكل الصحی إغالق وضمان ،العملفحص موقع العمل مع انتهاء  ضمان )13(
 بذلك وٕاخطار األشخاص المعنیین

 الرئیسیة. التحكم سجالتعلى  الحفاظلكافة التصاریح و  السلیم التوثیق ضمان )14(
  

 حامل التصریح 3-5-3

بالكامل  مسؤوالً  سیكون والذي تصریح،الهو الشخص المتخصص الذي طلب الحصول على  یحالتصر  حامل )أ(
. التصریح) یصدر الذي( المخول الشخصنفسه  هویكون حامل التصریح  أال ویجبتنفیذه.  أثناء العملعن 

 : التصریح حاملومن مسؤولیات 

التصریح بالعمل  أنظمة تطبیق لكیفیةاألشخاص العاملین معه  واستیعاب استیعابهمن  التأكد )1(
 عنها المسؤولین العمل مناطق ضمن) بها االمتثال عدم(وعواقب 

 لضمانیلزم  قد كماتدریب  أو إرشاداتأي معلومات أو  علىالتصریح  مستخدميحصول  ضمان )2(
 والتدابیر المحددة الالزمة ألعمالهم بالعمل التصریح نظمةألفهمهم 

) ومستخدمي التصاریح یفهمون بشكل كامل التصریح یصدر الذيضمان أن الشخص المخول (  )3(
 العملب تصریحالمسؤولیاتهم في إطار نظام 

 ومراقبتهاوتطبیقها بشكل كامل ویتم  فهمها یتمأن الشروط والتدابیر المذكورة في التصاریح  ضمان )4(
 بشكل فعال

في تصریح  تغییرات جراءإل الحاجة حال في أو ذلك الظروفإذا تطلبت  فورا العمل/ تعلیق  إیقاف )5(
 العمل

  التصریحب العمل فترةبفاعلیة مع كافة األطراف خالل  التواصل )6(
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 الشخص مع صحیح بشكل تصریحال إغالق وضمان ،العمل النتهاءإدراك كافة األطراف  ضمان )7(
 .المخول

 
  العمل أطراف 3-5-4

 بما في ذلك: ،األوقات كافةتصریح العمل في  لمتطلباتتمتثل  أن العملتتولى تنفیذ  التي طرافاأل على )أ(

 بها المعمول التحكم وٕاجراءاتنطاق العمل  فهم )1(

 المخاطر تقییم مراجعة أو وضع في االشتراك )2(

 المحددة في تصریح العمل  التحكم جراءاتإل الدقیق تباعاإل ضمان )3(

 والمسؤولیات المسندة إلیهم في إطار تصریح العمل بالمهاموالتقید  ،أعمال زمالئهم معالتداخل  عدم )4(

 لشروط تصریح العمل مخالفة وجود حال فيالعمل وٕابالغ حامل التصریح  وقف )5(

 .وآمن نظیف بشكلموقع العمل  ترك )6(
 

 نطاق تصریح العمل 3-6

 .صالحیته وفترة عمل تصریح كلأن یكون هناك تحدید واضح لنطاق  یجب )أ(

 واحد عمل نشاط تصریح كل یغطي أن على محددة، عمل أنشطة یغطي أن العمل تصاریح لنظام یجب )ب(
 .فقط

 وانتهاء بدء وقت ذلك في بما العمل، تصریح نموذج في بوضوح ونطاقه وحدوده العمل شروط تحدید یجب )ج(
 .المقترح العمل

لفترة االنتهاء من العمل أن ال تتجاوز المدة القصوى لتصریح العمل والمحددة بوقت البدء ووقت  یجب )د(
 ساعة عمل أو نوبة عمل واحدة، أیهما أقل.   12االنتهاء، كما یجب لمدة التصریح أن ال تتجاوز 

 تفعیل إعادة یتم أن یجب فإنه العمل، تصریح ضمن علیه المنصوص االنتهاء زمن بعد لما العمل لتمدید )ه(
 أو) العمل تصاریح یصدر الذي الشخص من الالزمة الموافقة على الحصول إعادة ذلك في(بما  التصریح
 .جدید عمل تصریح إصدار

 االستمرار ولیس محدودة، لمرات إال التفعیل إعادة أو بالتمدید یسمح ال أن بالعمل التصریح لنظام یجب )و(
 .سابق عمل تصریح بتمدید
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 المخاطر تحدید 3-7

 للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام اإلطار لمتطلبات وفقاً  مخاطرها وتقییم األخطارجمیع  تحدید یجب )أ(
 إدارة المخاطر. – )2(العنصر  – المهنیة والصحة

 للمخاطر في مرحلة التخطیط لتحدید وتقییم المخاطر المتعلقة بنطاق العمل. رسمي تقییم إجراء یجب )ب(

 :یلي مما أيیحدد  أنالمخاطر  تقییمل یجب )ج(

 بها التحكم وٕاجراءاتاألنشطة المتزامنة المتعارضة  مخاطر )1(

 وغیرها)  ،الساخنة واألعمال ،المحصورالحیز  ،المثال سبیل على( العمل مكان بیئة مراقبة متطلبات )2(

 عمل واحدة نوبةألكثر من  متدی يذال العمل فيالالزمة  التحكم إجراءات )3(

 ،المثال سبیل على ومنهاالخارجیة المؤثرة،  لمخاطروا لألخطار رصداً یتضمن  أنالمخاطر  لتقییم یجب )د(
. ومثال ذلك بأمان العمل استكمالخارج النطاق المباشر للعمل ولكنها قد تؤثر على  الموجودة األخطار

 التياألنشطة  مراعاةالمخاطر  تقییم عملیةعلى  یجب حیث ،تحمیل رصیف أسفل یعملون الذین الغواصین
 الجوانب على والعمل الرفع أعمالمثل  ،الغواصین سالمة على تؤثر قد التيو رصیف التحمیل  علىتتم 

 .وغیرها
 

  بها المعمول التحكم إجراءات 3-8

 والمستندات العمل تصریح نموذج ضمنالالزمة إلنهاء العمل بشكل آمن  التحكم إجراءاتتحدید كافة  یجب )أ(
 .الداعمة له الصلة ذات

 .عمللابقبل البدء  التحكم إجراءاتأو التحقق من تطبیق كافة  التأكدحامل التصریح  على )ب(

 سبیل(على  الخدمة من المهنیة والصحة بالسالمةتتعلق  هامةمعدات  إخراج تتطلبالحاالت التي  في )ج(
 أثناءالتحكم الالزمة  إجراءاتیحدد  أنالعمل  تصریح على فإنمكونات نظام الوقایة من الحرائق)،  ،المثال
 إخطار: أو من یفوضه المخول الشخص علىیجب  كما. المعدات تلك عزل

 المنشأة ضمناألطراف األخرى التي یحتمل تأثرها  )1(
 أي أطراف خارجیة ذات صلة )2(

 المتضاربة المتزامنة األنشطة 3-9

على المخاطر المرتبطة باألنشطة المتزامنة أو  للسیطرة تحكم إجراءاتالعمل أن تطبق  ألماكن یجب )أ(
 وٕادارة: رصدتشمل  أنالعملیة  لهذه یجبو . المتداخلة
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   العمل  أطراف بین االرتباط نقاط )1(

 والجهة المقاولین بیناالرتباط  نقاط )2(

 لضمان مؤهلالشخص المخول تعیین شخص  على فإن ،الساریةمن تصاریح العمل  عدد وجود حال في )ب(
 .مالئم بشكلاالرتباط  نقاطإدارة 

 
 التواصل 3-10

 العمل فریق أعضاء علىمتطلبات تصریح العمل  تعمیمالتصریح  حامل على )أ(

 لمتطلبات فهمهمعلى  –عن طریق التوقیع  – به القائمین األفراد جمیعحتى یؤكد  العملب البدءعدم  یجب )ب(
 .العمل تصریح

 األصلیة من تصریح العمل والوثائق الداعمة له في مكان العمل. ةالنسخ عرض یجب )ج(

مركزي (على سبیل  موقع" في الساریة" العمل تصاریح نماذج كافةاألصل من  قطب نسخة حفظ یجب )د(
 غرفة التحكم أو مكتب المشرف أو مكتب التصاریح). ،المثال

 : واحدة عمل نوبةمن  كثرأ  امتداد علىیستمر العمل  عندما )ه(
الشخص الذي یصدر  موافقةذلك إعادة الحصول على  ي(بما ف العمل تصریح تفعیلیتم إعادة  أن یجب )1(

 تصریح العمل) أو إصدار تصریح عمل جدید.
 مطبقةال التحكم إجراءات أن تؤكد للموقع معاینة على تعتمد أنإعادة تفعیل التصریح  لعملیة یجب )2(

 .للعمل مالئمة تزال ما

 لضمان: المسؤولیات لتسلیم رسمیةعملیة  إجراء یجب )3(

الصلة بین الوردیات المنتهیة  ذاتالتحكم  وٕاجراءات العمللكافة تفاصیل  الفعال التوصیل .1
 والبادئة 

 أطرافو  ،وحامل التصریح ،ریحاالتص بإصدارالمخول  بالشخص الخاصةالمسؤولیات  تسلیم .2
 .العمل

 .مفهومةو  مشتركةخالل لغة  منالالزمة  المعلومات تعمیم یتمأن  یجب )و(
 

 التصاریح إغالق 3-11

 :التصریح إغالق ستدعيی متطلب وجودحال  فيینتهي العمل أو  عندما )أ(
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 ،اللزوم عندأن یتم،  منو  ،وآمنة نظیفة حالة في العمل مكان تركمن  التأكدحامل التصریح  على )1(
 متابعةال ألغراضإلدارة أیة أعمال  إجراءات تنفیذ

 نموذج تصریح العمل ضمن التسلیم بإعادة الخاصحامل التصریح توقیع الجزء  على )2(

 للسماحالتي تم تركیبها  التحكم إجراءات إزالةب التوجیه) التصریح یصدر الذي( المخول الشخص على )3(
 العمل ببدء

على الشخص  یجب ،االعتیادیةللعودة إلى واجبات العمل  الجهوزیةبیئة العمل إلى حالة  إعادةیتم  عندما )ب(
 على وذلك ،التصریح نموذج ضمن التصریح بإغالق) توقیع الجزء الخاص التصریح یصدر الذيالمخول (

 األصل والصورة. كل من

 
   العزل من التحقق 3-12

 دلیل – المهنیة والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام إلطارل وفقاً  تكون أنأعمال العزل  كافةل یجب )أ(
 (العزل) المنع عالمات وضع /الغلق – )24.0( الفني الممارسة

 تصریح العمل. إصدار قبلمن تنفیذ كافة أعمال العزل  یتحقق أنالشخص المخول  على )ب(

أعمال  نفذ قد الشخص المخول (الذي یصدر التصریح) أن وٕاثبات تسجیللشهادات العزل  إدراج یجب )ج(
سجل  فيُتدرج  أنو العمل  بتصریح ُترفق أنالعزل  شهاداتل یجبو . الالزمةواالختبارات  والمعایناتالعزل 

 :عادة ما تغطي الشهادات هذهو أعمال العزل. 

 المیكانیكي/  الكهربائي العزل )1(

 األرضیة األعمال )2(

 الغازات  اختبار )3(

 المؤین اإلشعاع )4(

تنفیذ أعمال العزل وغیرها  تم قد أنه من ومؤهلمخول  شخص یتحققالشهادات فقط بعد أن  توقیع یجب )د(
 .بها المتحكمالعمل  تصریح إلى الشهادة نادتإس ومن ،الالزمة التحكم إجراءاتمن 

 أن منو  المطلوبة التحكم إجراءاتتنفیذ كافة  من التأكد) التصریح یصدر الذي( المخول الشخص على )ه(
 التصریح / الشهادة.  متطلبات كافةقاموا بتنفیذ  قد بالتوقیع المفوضین األشخاص

 األعمال. لعودة العملحامل التصریح تأكید سالمة مكان  على )و(
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قدما  للمضي وتلزمعلى متطلبات التصریح األساسي  ضافتُ  استعداداٍت  تحدد وثائقعن  عبارة الشهادات )ز(
 بل وحدهال بها یعتدوهي ال  .العمل تنفیذب للبدء تصریحا لیست افي حد ذاته أنها إال ،العملتنفیذ  في 

 .یغطیها عمل تصریحب مرفقة  تكونیجب أن 

 
 إدارة التغییر 3-13

 في العملوقف  یجب فإنه ،العمل تنفیذأثناء  تناقضات ظهورظروفه، ومنها  أونطاق العمل  تغیرحال  في )أ(
 ).التصریح یصدر الذيتصریح العمل للشخص المخول ( وٕاحالة الحال

 إجراءات یبینتصریح جدید  ٕاصدارو یجب إلغاء تصریح العمل  ،ظروفه أو العمل نطاق تغیر حال في  )ب(
 .جدیدةال تحكمال

نموذج تصریح العمل  تفعیلإعادة  یجبعمل ألخرى،  نوبة منبتصریح العمل  المشمول العمل استمرإذا   )ج(
 .العملأنه من اآلمن مواصلة  على البادئة نوبةلل )التصریح یصدر الذيالشخص المخول ( تأكید مع

 تفعیل) التوقیع على نموذج إعادة التصریح یصدر الذي( المخول والشخص التصریح حامل من كل على )د(
 .الشأن بهذا الجدد العمل أطراف إخطار معالتصریح 

 
 الطوارئ حاالت 3-14

 یتم إعادة المنشأة لحالتها الطبیعیة. أن إلىوقف كافة تصاریح العمل  یجبوجود أي حالة طوارئ،  عند )أ(

 . بها الخاص العمل استئنافأو إعادة إصدار كافة تصاریح العمل قبل  تفعیلإعادة  یجب )ب(
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 حفظ السجالت  -4
لمدة ال  وسجالت التحكم الرئیسیة التصاریحالسجالت الخاصة بكافة ب االحتفاظ التأكد من العمل أصحابعلى  )أ(

 تقل عن سنة.
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 المراجع -5
 والتنظیم الذاتي والمسؤولیاتاألدوار  – )1(العنصر  –لسالمة والصحة المهنیةأبوظبي ل ارةنظام إملالعام اإلطار  •
 إدارة المخاطر – )2(العنصر  –لسالمة والصحة المهنیةأبوظبي ل ارةنظام إمل مالعااإلطار  •
 التدریب والتوعیة والكفاءة –) 5العنصر ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •

تسجیل المؤسسات المهنیة العاملة  -) 7.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 في مجال السالمة والصحة المهنیة 

تسجیل ممارسي السالمة والصحة  -) 8.0اآللیة ( –اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 المهنیة

وضع  /الغلق – )24.0( دلیل الممارسة الفني – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 عالمات المنع (العزل)

إدارة السالمة  – )53.0(دلیل الممارسة الفني  – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة •
 ”أعمال البناء“والصحة المهنیة أثناء 

• HSG 250 –  أنظمة التصریح بالعملإرشادات بشأن 
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 ةسجل تعدیل الوثیق -6

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ التعدیل رقم اإلصدار

 ال ینطبق باللغة العربیة األول اإلصدار 2019 یولیو 3.1
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