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 مقدمة -1

لتحدید وتصنیف لسلطات المنظمة للقطاعات التي ستتبعها اموحدة ال العملیاتبهدف تحدید تم تصمیم هذه اآللیة 
 بها. ةالمعنی اتالقطاع ضمنالكیانات إبالغ  أووتسمیة 

 :�شأن اآلتياآللیة المتطلبات األساسیة للسلطة المنظمة للقطاع هذه تشمل 

 یتم إدراجها ضمن القطاع المعني بها تحت "النظام". ستحدید الكیانات التي  •
المهنیة والصحة السالمة إدارة متطلبات  ها من حیثتصنیفبهدف ، القطاعلكیانات تقییم مستوى المخاطر  •

 .كل منهال الالزمة
ضمن القطاع  المهنیةالسالمة والصحة إلدارة �امل ومتوافق نظام تطو�ر لتسمیتها یتم سالتي تحدید الكیانات  •

 .المعني بها
 للكیانات متوسطة المخاطرالسالمة والصحة المهنیة اللتزام �متطلبات لإبالغها  یتمستحدید الكیانات التي  •

 .ضمن القطاع المعني بها
 .ضمن القطاع المعني بها منخفضة المخاطر�یانات  على أنها تصنیفها یتمالكیانات التي و�بالغ تحدید  •
�عینها �یانات أو إبالغ لتسمیة من مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة رسمیة الموافقة العلى  الحصول •

 .المعني ضمن القطاع

إلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة لوالمتسق  النز�ه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .والصحة المهنیة
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 تحدید وتسمیة و�بالغ الكیانات -2

وتسمیة  ،وتصنیف ،لتحدید عملیةعلى �ل من السلطات المنظمة للقطاعات تطو�ر وتوثیق وتطبیق وصون  )أ(
 وتسجیل الكیانات العاملة ضمن القطاع المعني بها.  ،إبالغ وأ

 .)1الملحق ( فيموضحة   الكیانات / إبالغ تحدید وتقییم وتسمیةعملیة  )ب(

 عملیة تحدید الكیانات من قبل السلطة المنظمة للقطاع 2-1

على �ل من السلطات المنظمة للقطاعات أن تقوم بتحدید الكیانات المعروف أنها مرخصة وتعمل ضمن  )أ(
 القطاع المعني بها.

 �استخدامعلى �ل من السلطات المنظمة للقطاعات أن تقوم، من ثم، بتطبیق عملیة لتصنیف المخاطر،  )ب(
 من هذه الوثیقة، لتحدید تصنیف المخاطر للكیان الذي تم تحدیده. )3–2المعاییر المحددة في القسم (

 الواردةستخدام العملیة نشاطات عبر قطاعات مختلفة، فإنه یتم اعدة تبین قیامها �یفي حال الكیانات التي  )ج(
 من هذه الوثیقة لتحدید القطاع الذي �جب تسمیة / إبالغ الكیان ضمنه. )2–2في القسم (

 تحدید الكیانات ذات األنشطة المتعددة 2-2

 الواردة أدناه عند تحدید الكیانات ذات األنشطة المتعددة.ومتطلبات العملیة �جب مراعاة الجوانب  )أ(

 الكیانات ذات األنشطة المتعددة  تحدیدالجوانب الواجب مراعاتها في  –2-2-1

مثال تتبع لنفس المالك) لكنها تعمل من ألنها التجار�ة: في حال الكیانات التي لها أسماء متشابهة (رخصة ال )أ(
�ل إبالغ  /(أي أن لكل منها صفته القانونیة المستقلة)، فإنه �جب تسمیة  منفصلةخالل رخص تجار�ة 

كیان من قبل السلطة المنظمة للقطاع ذي العالقة بنشاطه األساسي الذي �ظهر على رخصته التجار�ة 
 لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.و�خضع لإلطار العام 

التي لها للقطاع الكیان من قبل السلطة المنظمة إبالغ /المثالیة، �جب تسمیة  من الناحیةالرخص األخرى:  )ب(
(أي أن �إمكانها إن لزم األمر سحب رخصة التشغیل الممنوحة للكیان، ة القانونیة على نشاطات الكیان السلط

 مما یؤدي لسحب رخصته التجار�ة).

الكیان من قبل السلطة المنظمة للقطاع التي لدیها القدرة األفضل  / إبالغ النشاط الرئیسي: �جب تسمیة )ج(
، لإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ةالخاضع الرئیسیة التشغیلیةه اتعلى تنظیم نشاط

التي �مكن أن األخرى وعلى تقییم و�دارة المخاطر الناتجة عن تلك النشاطات (�غض النظر عن النشاطات 
لنظام إمارة ألن إدارة المخاطر أحد المبادئ المؤسسة لإلطار العام  وذلكتظهر على الرخصة التجار�ة)، 

 .بي للسالمة والصحة المهنیةأبوظ
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 الكیانات ذات األنشطة المتعددة تحدید عملیة 2-2-2

ضع لرقا�ة أكثر أن تخأنشطة متعددة وأمكن لهذه النشاطات على للكیان احتوت الرخصة التجار�ة في حال  )أ(
واحدة من السلطات المنظمة للقطاعات، فإنه ینبغي للسلطة المنظمة للقطاع أن تقوم بتحدید النشاط من 

، العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالرئیسي / النشاطات الرئیسیة للكیان والخاضعة لإلطار 
 .للكیان الرئیسیةتحدید األنشطة التشغیلیة ) الخاص بA1وذلك �استخدام النموذج (

الكیان ضمن قطاعها إن �ان نشاطه التشغیلي الرئیسي واقعا  / إبالغ على السلطة المنظمة للقطاع تسمیة )ب(
وذلك ( العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةتلك السلطة، وفقا لمتطلبات اإلطار تحت رقا�ة 

 ).التجار�ة تهالتي �مكن أن تظهر على رخصاألخرى �غض النظر عن النشاطات 

في حال وجود عدة نشاطات تشغیلیة رئیسیة تتداخل مع قطاع آخر أو أكثر، فإن على السلطة المنظمة  )ج(
مع نسخة مستوفاة من النموذج للقطاع رفع الموضوع إلى مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة للمراجعة، 

)A1 .( 

جمیع السلطات المنظمة للقطاعات  مع�قوم مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة �الدعوة الجتماع  )د(
الكیان، وذلك خالل فترة ال تتجاوز أسبوعین من  یتولى تسمیة / إبالغالتفاق على القطاع الذي سلالمعنیة، 

 ) المعبأ حسب األصول. A1تار�خ استالم نموذج (

و�بالغ  اتقطاعأحد ال ضمنالكیان  تحدیدلسالمة والصحة المهنیة �اعتماد مر�ز أبوظبي لومن ثم �قوم  )ه(
 ).A1من خالل إرسال نسخة موقعة من النموذج ( المعنیة �اقي السلطات المنظمة للقطاعات

 لكیاناتامخاطر  تصنیفعملیة  2-3

تي تم تحدیدها اللكیانات امخاطر بتطبیق عملیة لتصنیف أن تقوم  اتمنظمة للقطاعال اتسلطمن العلى �ل  )أ(
 .. و�جب توثیق عملیة التصنیف هذهالمعني بهاضمن القطاع 

من قبل مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة. وعلى هذه لكیانات امخاطر  تصنیفعملیة  اعتماد�جب  )ب(
 �حد أدنى:  التالي تشملأن عملیة ال

 .الكیانالعملیات واألنشطة التي �قوم بها  ومعدل تكرارمستوى التعقید/ طبیعة  )1(
 .العاملینعدد  )2(
 االعتماد على المتعاقدین لتنفیذ نشاطات عالیة المخاطر.  –إدارة المتعاقدین  )3(
 .المواد الخطرة و/أو انبعاثاستخدام و/أو تخز�ن  )4(
قرب من المناطق السكنیة أو المناطق الحساسة (مثل المدارس، المستشفیات، المحمیات المدى  )5(

 الطبیعیة وغیرها).
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�مرافق الخطر ) �شأن المتطلبات اإلضافیة المتعلقة 11-2(الرجوع  إلى القسم  یرجىمالحظة: 
 ). Major Hazard Facilities( العالي

 الكیانات التا�عة لها. مخاطر تصنیف لطة المنظمة للقطاع سلطة تحدید مالحظة: للس

ات على �ل ثالث سنو  لكیاناتامخاطر تصنیف على �ل من السلطات المنظمة للقطاعات أن تراجع عملیة  )ج(
 األقل. و�جب توثیق هذه المراجعة لعملیة التصنیف. 

 لكیاناتامخاطر تصنیف  مخرجات 2-4

 المعني بهاضمن القطاع  المحددةلكیانات بتصنیف اتقوم أن من السلطات المنظمة للقطاعات �ل على  )أ(
 ) من هذه الوثیقة. 3-2ضمن القسم ( الموصوفةاعتمادا على العملیة 

 :مخرجات عملیة التصنیف �ما یليتكون  )ب(

تطو�ر نظام  یتوجب علیهعالي المخاطر، �یان : في حال تصنیف الكیان على أنه المخاطر عالي )1(
لسالمة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار متطلبات السالمة والصحة المهنیة وفقا لدارة كامل إل
 المعني لالعتماد.المهنیة، وتقد�مه إلى السلطة المنظمة للقطاع والصحة 

یتوجب علیه تطبیق متوسط المخاطر، �یان في حال تصنیف الكیان على أنه  :المخاطر متوسط )2(
 ."متوسطة المخاطرللمنشآت المهنیة متطلبات السالمة والصحة " - )5.0(اآللیة  متطلبات

أدائه سیتم مراقبة ، المخاطر منخفض�یان في حال تصنیف الكیان على أنه  :المخاطر منخفض )3(
 ) من هذه الوثیقة. 3-7-2من قبل السلطة المنظمة للقطاع وفقا لمتطلبات القسم (

 فيلمتطلبات اإللزامیة الفنیة الواردة ل تمتثلأن  ،مخاطرها �غض النظر عن تصنیف ،على جمیع الكیانات )ج(
 تسري و اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة أدلة الممارسة الفنیة المدرجة ضمن 

 أعمالها. /على نشاطاتها 

افیة تتعلق �مكن للسلطات المنظمة للقطاعات أن تطالب الكیانات �االلتزام �متطلبات إضمالحظة: 
 �سلطات مختصة في مجال عملها. ها األساسیة صالحیاتبنشاطاتها بناء على 

�ل ثالث سنوات  هاكیاناتل المعطىتراجع تصنیف المخاطر على �ل من السلطات المنظمة للقطاعات أن  )د(
 على األقل. 

 الموافقة على الكیانات 2-5

تطور �ي التي سیتم تسمیتها أو إبالغها كیانات ال تحددأن المعنیة من السلطات المنظمة للقطاعات على �ل  )أ(
بناء على ضمن قطاعها، وذلك  المهنیةلسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار  متطلبات وتطبق

 .) من هذه الوثیقة4-2) و (3-2في األقسام ( الموصوفةعملیة تصنیف المخاطر 

للرقا�ة وفقا  قطاع المعني �ه �ي یتم استهدافه�جب للكیان أن �ظهر حدا أدنى من المخاطر ضمن ال )ب(
 المهنیة. لسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار لمتطلبات 
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والصحة لسالمة لمر�ز أبوظبي إلى  ارسمیم قدمن السلطات المنظمة للقطاعات المعنیة أن تتعلى �ل  )ج(
الكیانات �ما للتسمیة أو اإلبالغ، وذلك لتقییمها والموافقة علیها قبل إبالغ الكیانات الُمرشحة قائمة �المهنیة 

 .المهنیةلسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار لتزام �متطلبات مطلوب منها لإلهو 

 .فیما یتعلق �الموافقة على تسمیة أو إبالغ الكیانات نهائیاً المهنیة لسالمة والصحة لمر�ز أبوظبي �كون قرار  )د(

المهنیة �أي تغییرات في قائمة الكیانات لسالمة والصحة لمر�ز أبوظبي على السلطة المنظمة للقطاع إبالغ  )ه(
 التي تم تسمیتها / إبالغها (مثل تلك التي تتوقف عن ممارسة نشاطها أو عملها). 

 سجل الكیانات لدى السلطة المنظمة للقطاع 2-6

ها التي كافة �یانات�سجل  بتطو�ر وتوثیق وتطبیق وصون أن تقوم  اتمنظمة للقطاعال اتسلطمن العلى �ل  )أ(
  .تم تحدیدها

) 4-2) و (3-2مخاطرها �حسب متطلبات األقسام (تحدیدها هي تلك التي تم تصنیف  الكیانات التي تم )ب(
 من هذه الوثیقة.

  �جب أن �شتمل السجل على المعلومات التالیة �حد أدنى: )ج(

 .اسم الكیان )1(
 .النشاط الرئیسي )2(
متعدد محددًا على أنه �یان أو له أنشطة متعددة. (و�ن �ان نشاط رئیسي واحد  يكیان ذهل ال )3(

 األنشطة، فعلى السجل أن یتضمن أ�ضا بیانات حول المعاییر األخرى للتشغیل). 
 .عالي أو متوسط أو منخفض –لمخاطر اتصنیف  )4(
 ).التطو�رالسالمة والصحة المهنیة، أو ما زال قید إدارة التسجیل (هل تم اعتماد نظام مرحلة  )5(
 ورقم التسجیل.)) 2(أنظر الملحق (رمز تصنیف الكیان  )6(

 عملیة تسمیة أو إبالغ الكیانات 2-7

 عالیة المخاطرتسمیة وتسجیل الكیانات  2-7-1

تقوم بتطو�ر وتطبیق والمحافظة على نظام ل المخاطرعلى أنها عالیة  تصنیفهاالكیانات التي تم  تسمیة�جب  )أ(
 المتعلقةالسالمة والصحة المهنیة أخطار ، وذلك إلدارة مخاطر و المهنیةوالصحة السالمة دارة عامل إل

 .المهنیةلسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار عملیاتها �ما یتوافق مع �

 �مرافق الخطر العالي) �شأن المتطلبات اإلضافیة المتعلقة 11-2الرجوع  إلى القسم ( یرجىمالحظة: 
)Major Hazard Facilities.( 
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نموذج النسخة من ب وتزو�ده، المقصود الكیان �إخطارأن تقوم رسمیًا المعني ع على السلطة المنظمة للقطا )ب(
)A(دارة السالمة إلنظام �استكمال ذلك النموذج والتسجیل لدى السلطة المنظمة للقطاع لتطو�ر  ، واإل�عاز له

 المهنیة.لسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار متطلبات یتوافق مع المهنیة والصحة 

)، A(التسجیل و�عادة النموذج مهلة زمنیة الستكمال لكیان أن تضع لالمعني على السلطة المنظمة للقطاع  )ج(
 .تقو�میا یوماً  30ال تتجاوز هذه المهلة على أن 

 ات) ألغراض تحدیث أو تعدیل بیانات الكیان الذي تم تسمیته، �ما في ذلك التغییر Bنموذج (الیتم استخدام  )د(
 .السالمة والصحة المهنیةفي البرنامج الزمني لتطو�ر وتطبیق نظام إدارة  ةمقترحال

 المخاطر إبالغ الكیانات متوسطة2-7-2 

على أنه متوسط المخاطر  تصنیفهالذي تم �إبالغ الكیان  أن تقوم رسمیاً  المعني على السلطة المنظمة للقطاع )أ(
 )5.0(آللیة ا -المهنیة لسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار لمتطلبات  لالمتثال�حاجته 

 .المخاطر" متوسطةللكیانات المهنیة لسالمة والصحة ت امتطلبا"

للتأكد على الكیان تفتیش �المن إبالغ الكیان،  أشهر 6أن تقوم، خالل المعني على السلطة المنظمة للقطاع  )ب(
هذا . و�جب على السلطة المنظمة للقطاع تسجیل نتائج السالمة والصحة المهنیة متطلباتل هامتثالمن 

 لتفتیش).اقائمة التفتیش (مثال: 

على جوانب السالمة والصحة تفتیش المعني التأكد من العلى السلطة المنظمة للقطاع ، �عد التفتیش األولي )ج(
 المهنیة للكیان بواقع مرة على األقل �ل ثالث سنوات.

سجل �ما في ذلك تحلیل المخاطر،  تقییمعلى بناء تكرار عملیة التفتیش ز�ادة لسلطة المنظمة للقطاع �مكن ل )د(
لنظام إمارة  العاماإلطار ، وأي حوادث خطیرة تم اإلبالغ عنها وفقًا لمتطلبات االصا�ات المهنیة للكیان

 .التقار�ر"ها ورفع التحقیق فیاإلبالغ عن الحوادث و ") 11.0آللیة (ا -المهنیة لسالمة والصحة لأبوظبي 

 امتثاله. متطلباتن في أي وقت وتحدیث إعادة تقییم الكیاالمعني �حق للسلطة المنظمة للقطاع  )ه(

 المخاطر إبالغ الكیانات منخفضة 2-7-3

 تصنیفه على أنه منخفضتم  الذي أن تقوم رسمیًا �إبالغ الكیانالمعني ى السلطة المنظمة للقطاع عل )أ(
  .المهنیةلسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار متطلبات  تحقیقاالمخاطر 

تخضع الكیانات التي تم تصنیفها من قبل السلطة المنظمة للقطاع المعني على أنها منخفضة المخاطر  )ب(
 �صورة تتوافق مع مخاطرها وعملیاتها.إلدارة  السلطة المنظمة للقطاع المعني 

على جوانب السالمة والصحة المهنیة للكیان بواقع تفتیش لالمعني التأكد من اعلى السلطة المنظمة للقطاع  )ج(
 مرة على األقل �ل ثالث سنوات.
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لنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار لمتطلبات  ، وفقاتتولى التحقیقأن المعني على السلطة المنظمة للقطاع  )د(
، عند إبالغها التقار�ر" ها ورفعالتحقیق فیاإلبالغ عن الحوادث و ) "11.0اآللیة ( -المهنیة لسالمة والصحة ل

 من قبل الكیان منخفض المخاطر بوقوع حالة وفاة.

الدعم والمساعدة تحصل على  ات التأكد من أن الكیانات منخفضة المخاطرالمنظمة للقطاع اتلسلطا على )ه(
من االلتزام �المتطلبات الموضوعة من قبل السلطة المنظمة للقطاع،  ینهالتمك الالزمینو والنصائح المناسبین 

والندوات التي تنظمها السلطة المنظمة حضور الفعالیات والتدر�ب وورش العمل من خالل �ما في ذلك 
 للقطاع، ونشر المواد التوعو�ة.

 الزمنیة لإللتزام الفترات 2-8

نظام إدارة السالمة والصحة زمنیة لتطو�ر  فترةتم تسمیته �یان أن تضع لكل على السلطة المنظمة للقطاع  )أ(
 المهنیة الخاص �ه.

التالي أخذ  اتالمنظمة للقطاع اتالسلط، �جب على للكیانات التي تم تسمیتها الزمنیة لفتراتاتحدید  في )ب(
 :�عین االعتبار

 .الجاري تنفیذها واألنشطةالعملیات ومدى تعقید مستوى المخاطر وطبیعة  )1(
 .السالمة والصحة المهنیةالداخلیة الحالیة في مجال موارد ال )2(
شهادات (على سبیل المثال: السالمة والصحة المهنیة إجراءات  /المستوى الحالي ألنظمة  )3(

 االیزو/االوهساس).
 لسلطة المنظمة للقطاع.السالمة والصحة المهنیة الداخلیة لدى اموارد  )4(

 التالي:تشمل على أنها عالیة المخاطر  تصنیفهاالزمنیة القصوى للكیانات التي تم  الفترات )ج(

، إال الرسمي التسمیةمن تار�خ حد أقصى �شهرًا  12: السالمة والصحة المهنیةو�ر نظام إدارة تط )1(
 .أنه �مكن للسلطات المنظمة للقطاعات تحدید فترة زمنیة أقصر إن رأت ذلك مناسبا

الرسمي عتماد االطبیق خالل شهر واحد من تار�خ : یبدأ التالسالمة والصحة المهنیةنظام إدارة  تطبیق )2(
 .نظام من قبل السلطة المنظمة للقطاعلل

 اعتماد النظام.لذي یلي رفع تقار�ر األداء: یبدأ رفع تقار�ر األداء في الفصل اال )3(
اإلبالغ ورفع التقار�ر �شأن الحوادث: یبدأ اإلبالغ ورفع التقار�ر �شأن الحوادث فورا �عد التسمیة /  )4(

 التسجیل. 
نظام إدارة السالمة التدقیق السنوي من قبل طرف ثالث: یتم إجراؤه خالل سنة واحدة من تار�خ اعتماد  )5(

 . والصحة المهنیة

) 5.0متطلبات اآللیة (وتم إبالغها �االمتثال ل لمخاطرا متوسطةعلى أنها  تصنیفهاالتي تم الكیانات  في حال )د(
�المتطلبات  فإنه یتم إعطاء مهلة لاللتزام، متطلبات السالمة والصحة المهنیة للكیانات متوسطة المخاطر""

 من تار�خ التبلیغ الرسمي.�حد أقصى أشهر  6 قدرها
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 التقدم  مراقبة 2-9

الكیانات التي یتم تسمیتها أو إبالغها لالمتثال �افة على السلطة المنظمة للقطاع التأكد من مراقبة تقدم  )أ(
 المهنیة.لسالمة والصحة للنظام إمارة أبوظبي  العاماإلطار �متطلبات 

السالمة والصحة المهنیة إدارة حال عدم تمكن الكیان من االلتزام �الفترات الزمنیة الموضوعة لتقد�م نظام في  )ب(
ومطالبته في التقد�م �شأن أسباب التأخیر رسمیا الكیان  استیضاحالخاص �ه، على السلطة المنظمة للقطاع 

زمنیة للتقد�م. و�جب لهذه الفترات الزمنیة أن ال تتجاوز الموعد األصلي للتقد�م �خطة عمل تتضمن فترات 
 �أكثر من شهر تقو�مي واحد. 

 منظمة للقطاع مراقبة تقدم الكیانات التي لم تتمكن من االلتزام �الموعد األصلي للتقد�م.على السلطة ال )ج(

في حال عدم تمكن الكیان من االلتزام �الفترات الزمنیة المعدلة للتقد�م، على السلطة المنظمة للقطاع دعوة  )د(
لسالمة والصحة اام إدارة الكیان رسمیا لالجتماع لمراجعة الوضع واالتفاق مع الكیان على موعد تقد�م نظ

 �جب تسجیل االجتماع رسمیا. �ما  أحد أفراد اإلدارة العلیا للكیان،المهنیة. و�جب حضور االجتماع من قبل 

 ذات األنظمة المعتمدةبیانات الكیانات توفیر  2-10

�قوم مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة بنشر أسماء جمیع الكیانات التي لدیها نظام معتمد إلدارة  )أ(
 السالمة والصحة المهنیة. 

 دراسة حالة السالمة الكیانات المطلوب منها 2-11

�مكن للسلطة المنظمة للقطاع أن تطلب من الكیان، بناء على تقییم المخاطر، أن �قوم بتنفیذ منهجیة  )أ(
. وذلك )Safety Case( بـ "دراسة حالة السالمة" عموما متخصصة وأكثر تفصیال إلدارة المخاطر تعرف

 . الخاص �الكیان نظام إدارة السالمة والصحة المهنیة آخر �ضاف إلىكمتطلب 
 قد تشمل: لما تقدماألسباب الموجبة  )ب(

 إن رأت السلطة المنظمة للقطاع أنه یتم تنفیذ نشاطات أو عملیات أو تداول مواد عالیة المخاطر،  )1(
 . "عاليخطر  "مرفق تشكلالمنشئات / المرافق  و / أو إن رأت السلطة المنظمة للقطاع أن إحدى )2(

في ، أو مخاطر الكیانمالحظة: �مكن طلب "دراسة حالة السالمة" �جزء من التصنیف األولي ل
 أي وقت بناء على مخرجات مراقبة األداء.

تلك المرافق التي یتم فیها إنتاج أو تخز�ن أو ) هي Major Hazard Facilities( الخطر العاليمرافق  )ج(
تداول أو معالجة �میات �بیرة من المواد الخطرة (مثل المواد الكیماو�ة) والبضائع الخطرة، �ما في ذلك، 

 على سبیل المثال ال الحصر:

 المنتجات البترولیة. )1(
 مصافي المواد البترو�یماو�ة / الكیماو�ة / الغاز�ة )2(
 مواقع تصنیع المواد الكیماو�ة )3(
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 مصانع معالجة الغازات )4(
 مرافق الغاز البترولي المسال )5(
 �عض أنواع المستودعات ومراكز النقل.  )6(
 المرافق المشابهة لتلك المذ�ورة أعاله.  )7(

 �جبالتي ، سالمتها التشغیلیة من خالل تقد�م "دراسة حالة السالمة"عالي أن تثبت العلى مرافق الخطر  )د(
 �حیث تغطي العملیات والوضع الخاصین بهذه المرافق.  خصیصا إعدادها

 إلعداد دراسة حالة السالمةعملیة إبالغ الكیان  2-11-1

المعني أن تقدم رسمیا قائمة الكیانات المقترحة إلعداد دراسة حالة السالمة  المنظمة للقطاع ةسلطعلى ال )أ(
 المهنیة للمراجعة واالعتماد.لسالمة والصحة لأبوظبي إلى مر�ز 

دراسة حالة وأهداف  الناتجة عنهوالمخاطر الكیان نطاق عمل یوضح �جب أن �صاحب القائمة المقدمة تقییم  )ب(
 السالمة.

 إعداد دراسة حالة السالمة، �ما في ذلك:  الغ الكیان رسمیا �أنه مطلوب منهإب قطاعالمنظمة لل ةسلطالعلى  )ج(
االطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة متطلبات ل وفقاً والمتطلبات ( ،المحتو�اتو نطاق العمل،  )1(

 ) "إدارة المخاطر").2العنصر ( -العناصر األساسیة للنظام اإلداري  – والصحة المهنیة
 .الدراسة لتقد�م المنظمة للقطاع ةسلطالمحددة من قبل الالفترة الزمنیة  )2(
 إجراءات المراجعة واالعتماد )3(
 متطلبات التفتیش )4(

استشارة �ما �جب �جب استشارة السلطات المسؤولة عن خدمات الطوارئ عند إعداد خطط الطوارئ،  )د(
 السلطات األخرى المعنیة �شأن اإلجراءات المطلو�ة لحما�ة المجتمع المحلي في حال وقوع حادث �بیر. 

 

 دراسة حالة السالمة مراجعة واعتماد 2-11-2

أن تراجع دراسة حالة السالمة من حیث �فایتها وأن تعطي مالحظاتها رسمیا  المنظمة للقطاع ةسلطعلى ال )أ(
 إلى الكیان.

المعنیة التي لها مصلحة في دراسة األخرى مع الجهات  زومعند الل تتواصلأن  المنظمة للقطاع ةسلطعلى ال )ب(
 حالة السالمة، مثل السلطات المسؤولة عن خدمات الطوارئ. 

مع تزو�ده بتفاصیل اعتماد دراسة حالة السالمة، على السلطة المنظمة للقطاع إبالغ الكیان رسمیا بذلك  عند )ج(
 . تضعها السلطة المنظمة للقطاع افیةأي متطلبات إض

 مراقبة دراسة حالة السالمة 2-11-3
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ها اداعتمتم من دراسات حالة السالمة التي  أن تضع خطة تفصیلیة لمراقبة �لٍ  المنظمة للقطاع ةسلطالعلى  )أ(
 ضمن القطاع المعني بها. 

 :اآلتيمراقبة دراسة حالة السالمة على  تشتمل�جب أن  )ب(

 والمتعلق مباشرة بدراسة حالة السالمة.التفتیش التفصیلي،  )1(
 .لسینار�وهات محددة المطبقةاختبار إجراءات التحكم  )2(
 .التدقیق التفصیلي، والمتعلق مباشرة بدراسة حالة السالمة )3(

 ،توافق مع متطلبات دراسة حالة السالمةعدم التأكد من إبالغ الكیان �أي  المنظمة للقطاع ةسلطالعلى  )ج(
 واالتفاق مع الكیان على اإلجراءات التصحیحیة. 

 مراقبة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة.  المنظمة للقطاع ةسلطالعلى  )د(
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 جاذـــالنم -3

 إدارة السالمة والصحة المهنیةنظام لتطو�ر تسجیل ال –) Aذج (النمو 

 �أنه مطلوب من �ل منها اإلبالغه ،ایتم تسمیته التي اتلكیانإلى االنموذج من السلطة المنظمة للقطاع یتم إرسال هذا 
 االلتزاملتأكید لسلطة المنظمة للقطاع إلى االسالمة والصحة المهنیة. �جب إعادة هذا النموذج دارة إلتطو�ر وتطبیق نظام 

 .هالمتطلبات وتقد�م البیانات الخاصة �الكیان �ما في ذلك بیانات التواصل مع�
 

 تحدید النشاط التشغیلي الرئیسي للكیان –) A1النموذج (

في حال عدم وضوح النشاط الرئیسي للكیان أو عندما �عمل الكیان عبر عدد من القطاعات الخاضعة �ستخدم هذا النموذج 
 العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة.لإلطار 

 

 تعدیل بیانات التسجیل –) Bنموذج (ال

�ستخدم هذا �ما . معه أو البیانات الخاصة �التواصل عن أي تغییرات في بیانات الكیان�ستخدم هذا النموذج للتبلیغ 
 .السالمة والصحة المهنیةتطبیق نظام إدارة  وألتطو�ر  ةالزمنی الفترةتمدید في حال الحاجة لالنموذج 

على الموقع االلكتروني: لسالمة والصحة المهنیة إمارة أبوظبي للنظام  العامالطار الخاصة �اتتوفر النماذج 
 www.oshad.ae 

  

http://www.oshad.ae/
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 سجل تعدیل الوثیقة -4

 الصفحات المعنیة مقارنة �اإلصدارات السا�قة )(وصف التعدیالت  تار�خ المراجعة رقم اإلصدار

 كافة الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0
 ال ینطبق لم تصدر الوثیقة �اللغة العر�یة ( فقط �اللغة اإلنجلیز�ة) 2016یولیو  1 3.0

3.1 
مارس  19

2017 

 جمیع الصفحات تغییر الشعار 

والسالمة إلى مر�ز أبوظبي والصحة مر�ز أبوظبي للبیئة  مسمى تغییر
 للسالمة والصحة المهنیة

 في �ل الوثیقة

والصحة الوثیقة من اإلطار التشر�عي لنظام إدارة البیئة  عنوانتغییر 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة إلوالسالمة 

 والصحة المهنیة 
 في �ل الوثیقة

 في �ل الوثیقة والسالمة إلى السالمة والصحة المهنیةوالصحة تغییر البیئة 
 تعدیالت هامة في المتطلبات من خالل التالي: 

 ب)(2)((أ) و)2( ینالبند إضافة •
 لتوضیح المتطلبات )1-2(األصلي البند  تعدیل •
 ). 2-2إضافة البند ( •
توفیر لوتحدیثه  –) 3-2) لیصبح البند (2-2(األصلي البند  تعدیل •

  مز�د من الوضوح �شأن المتطلبات
توفیر لوتحدیثه  –) 4-2البند () لیصبح 3-2(األصلي البند  تعدیل •

 مز�د من الوضوح �شأن المتطلبات
توفیر لوتحدیثه  –) 7-2) لیصبح البند (4-2( األصلي البند تعدیل •

 مز�د من الوضوح �شأن المتطلبات
لتوفیر  وتحدیثه - )8-2() لیصبح البند 5-2(األصلي البند  تعدیل •

 مز�د من الوضوح �شأن المتطلبات
 ).11-2)، و (10-2)، (9-2)، (6-2()، 5-2(د و إضافة البن •
دون لتوفیر مز�د من الوضوح تعدیالت أخرى وتغییرات تحر�ر�ة  •

 المتطلبات تغییر

3-12 

 A1( 13اإلشارة إلى النموذج (إضافة 
 15 ضمن مخطط العملیات لتوضیح المتطلبات )1الملحق ( تعدیل

، مع �ي �غطي القطاعات المدرجة ضمن النظام فقط )2تعدیل الملحق (
 تحدیث رموز التصنیف الخاصة �قطاع الصحة

16-22 

 22 النقلرموز التصنیف الخاصة �قطاع تحدیث  2018یونیو  3 3.2
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 الصفحات المعنیة مقارنة �اإلصدارات السا�قة )(وصف التعدیالت  تار�خ المراجعة رقم اإلصدار

3.3 
نوفمبر  18

2018 
 22 الغذاءتحدیث رموز التصنیف الخاصة �قطاع 



 

 اآللیات -المھنیة والصحة لسالمة لإمارة أبوظبي لنظام  العاماإلطار 
 26 من 16 فحةص         2018 نوفمبر 18 – )3.3( اإلصدار –تحدید وتقییم وتسمیة الكیانات  -) 3.0اآللیة (

 

 إبالغ الكیانات: مخطط عملیة تحدید وتقییم وتسمیة / )1الملحق (

تقوم السلطة المنظمة للقطاع بتحدید 
الكیانات المعروف أنھا تعمل ومرخصة 

من قبل دائرة التنمیة  (  ضمن قطاعھا
)أو السلطة المنظمة للقطاع / االقتصادیة و 

تقوم السلطة المنظمة للقطاع بجمع 
المعلومات بشأن نشاطات ومخاطر الكیان

ھل یعمل الكیان عبر عدة قطاعات؟

 تستكملالسلطة المنظمة للقطاع 
وترسلھ إلى مركز  (A1)النموذج 

نعمأبوظبي للسالمة والصحة المھنیة 

یجتمع مركز أبوظبي 
للسالمة والصحة المھنیة 
مع السلطات المنظمة 

للقطاعات المعنیة لتحدید 
السلطة التي سیتبعھا الكیان

یتم إدراج الكیان تحت السلطة المنظمة 
للقطاع التي اتفق علیھا

تقوم السلطة المنظمة للقطاع بتطبیق عملیة 
تصنیف مخاطر الكیانات بناء على 

المعلومات المتوفرة

ال

 بتصنیف الكیان للقطاع المنظمة السلطة تقوم
نتائج عملیة تصنیف المخاطر على بناء

ھل الكیان مصنف عالي المخاطر؟
إبالغ الكیان رسمیا بمتطلبات 

االلتزام وشرحھا لھ ال

تضاف بیانات الكیانات الموافق علیھا إلى 
السلطة المنظمة  سجل الكیانات الخاص ب

للقطاع

ا لالمتثال بمتطلبات  تسمیة الكیان رسمی
اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة 

والصحة المھنیة

مطالبة الكیان بالتسجیل واستكمال النموذج 
(A) 

تحدد السلطة المنظمة للقطاع الفترة 
الزمنیة لتقدیم نظام إدارة السالمة 
والصحة المھنیة الخاص بالكیان 

تقوم السلطة المنظمة للقطاع بمراقبة 
التقدم في تقدیم النظام

تحدید متطلبات التفتیش على 
الكیان وإضافتھا إلى الجداول 

ذات العالقة

تحدید، وتصنیف، وتسمیة / إبالغ، 
وتسجیل الكیانات

یرجى الرجوع إلى عملیة تقدیم ومراجعة 
واعتماد نظام إدارة السالمة والصحة المھنیة

انات إلى مركز أبوظبي  یتم إرسال قائمة الكی
للسالمة والصحة المھنیة لالعتماد

ھل دراسة حالة 
السالمة مطلوبة؟ 

نعم

رفع المقترح إلى مركز أبوظبي 
للسالمة والصحة المھنیة لالعتماد

نعم

في   إبالغ الكیان بھذا المتطلب
حال موافقة المركز 

ال
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لسالمة إمارة أبوظبي للنظام  العامالطار ضمن ارموز التصنیف : )2الملحق (
 المهنیةوالصحة 

 رمز التصنیف القطاع

 CM األنشطة التجار�ة

 CM-01 المنتجات الزراعیة �الجملةتجارة 

 CM-02 �الجملة الكیمیائیةالمنتجات المعدنیة والمعادن والمواد تجارة 

 CM-03 منتجات التشیید ولوازم البناء �الجملةتجارة 

 CM-04 تجارة الماكینات والمعدات �الجملة والتجزئة

 CM-05 تجارة السیارات �الجملة والتجزئة (�ما في ذلك قطع الغیار واإلكسسوارات)

 CM-06 �ة �الجملةتجارة السلع الشخصیة والمنزلیة والمنتجات النسیجیة واألحذ

 CM-07 عملیات التجارة �الجملة األخرى 

 CM-08 تجارة السو�ر مار�ت والمتاجر والبقالة �التجزئة

 CM-09 التجارة المتخصصة �التجزئة

 CM-10 تجارة المال�س والبضائع الخفیفة �التجزئة

 CM-11 تجارة األثاث واألدوات المنزلیة واألجهزة �التجزئة

 CM-12 السیارات (إصالح ، إطارات ، الخ)خدمات 

 CM-13 عملیات التجارة �التجزئة األخرى 

 BC البناء واإلنشاءات

 BC-01 إنشاءات المباني السكنیة والتجار�ة

 BC-02 إنشاءات الطرق والجسور واألنفاق

 BC-03 إنشاءات مباني الصناعات الهندسیة الثقیلة

 BC-04 شبكاتمد الإنشاءات الصرف الصحي و 

 BC-05 إنشاءات البنیة التحتیة للطاقة واالتصاالت

 BC-06 خدمات تجهیز مواقع اإلنشاءات

 BC-07 عملیات الهدم
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 رمز التصنیف القطاع

 خدمات إنشاء هیاكل المباني

 تر�یب الهیاكل المعدنیة) بناء السقوف، البناء �الطوب، (صب الخرسانة،
BC-08 

 التخصصیةتر�یب المواد 

 )واألمن(أعمال السباكة، الكهر�اء، التكییف، أنظمة اإلنذار 
BC-09 

 خدمات تشطیب المباني

(أعمال التبییض، النجارة، القرمید، األرضیات، الدهان، التز�ین وتر�یب 
 الزجاج)

BC-10 

 BC-11 خدمات تنسیق الحدائق

 BC-12 خدمات اإلنشاءات األخرى 

 ED التعلیم

 ED-01 المدارس

 ED-02 الكلیات

 ED-03 الجامعات

 ED-04 المعاهد الفنیة والمهنیة

خدمات التعلیم األخرى (مراكز التدر�ب، األكاد�میات، المؤسسات 
 االستشار�ة وغیرها)

ED-05 

 TO والثقافة السیاحة

 TO-01 الفنادق

 TO-02 الشقق الفندقیة

 TO-03 خدمات تقد�م الطعام والشراب

 TO-04 العروض الفنیة والر�اضیة والصناعات ذات العالقةتقد�م خدمات 

 TO-05 التار�خیة والدینیة والمؤسسات المشابهة الفنون والمتاحف والمواقع معارض

 TO-06 والسیاحة والترفیه خدمات وصناعات التسلیة

 TO-07 المتنزهات الترفیهیة وحدائق الحیوانات

 TO-08 بهاو�االت السیاحة والعملیات المتعلقة 
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 رمز التصنیف القطاع

 TO-09 خدمات السیاحة والترفیه األخرى 

 HE الصحة

 HE-01 مستشفى عام -مستشفى

 HE-02 مستشفى تخصصي -مستشفى

 HE-03 دار رعا�ة -مستشفى

 HE-04 مستشفى إلعادة التأهیل -مستشفى

 HE-05 مر�ز جراحة الیوم الواحد -مر�ز

 HE-06 مر�ز طبي -مر�ز

 HE-07 مر�ز لطب األسنان -مر�ز

 HE-08 مر�ز تشخیصي -مر�ز

 HE-09 مر�ز غسیل الكلى

 HE-10 مر�ز اإلخصاب

 HE-11 وحدة تصحیح النظر -مر�ز إعادة تأهیل

 HE-12 وحدة قیاس السمع -مر�ز إعادة تأهیل

 HE-13 مختبر األطراف الصناعیة والتقو�م -مر�ز إعادة تأهیل

 HE-14 مختبر أسنان -مر�ز إعادة تأهیل

 HE-15 عالج طبیعي -إعادة تأهیل مر�ز

 HE-16 عیادة عامة-عیادة

 HE-17 عیادة عامة لطب األسنان -عیادة

 HE-18 عیادة تخصصیة-عیادة

 HE-19 عیادة تخصصیة في طب األسنان-عیادة

 HE-20 عیادة مدرسیة-عیادة

 HE-21 عیادة إسعافات أولیة-عیادة

 HE-22 صیدلیة خارجیة -المنشآت الصیدالنیة
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 رمز التصنیف القطاع

 HE-23 صیدلیة داخلیة -المنشآت الصیدالنیة

 HE-24 مستودع أدو�ة -المنشآت الصیدالنیة

 HE-25 مكتب علمي -المنشآت الصیدالنیة

 HE-26 وحدة صحیة متنقلة

 HE-27 تزو�د الخدمات الصحیة

 HE-28 ممارسو الطب التقلیدي والتكمیلي والبدیل

 HE-29 األخرى خدمات/ منشآت الرعا�ة الصحیة 

 IN الصناعة

 IN-01 للمال�س الجافالمغاسل التجار�ة والتنظیف 

 IN-02 صناعات األغذ�ة والمشرو�ات والتبغ

 IN-03 صناعات القماش والمال�س واألحذ�ة والصناعات الجلد�ة

 IN-04 الصناعات الخشبیة

 IN-05 الصناعات الورقیة ومنتجاتها

 IN-06 واألنشطة المساندة لها المسجلالم عملیات الطباعة والنشر واإلع

 IN-07 الصناعات البترولیة

 IN-08 الصناعات الكیمیائیة

 IN-09 صناعات المنتجات البالستیكیة والمطاطیة

 IN-10 صناعات منتجات المعادن الالفلز�ة

 IN-11 الصناعات الزجاجیة ومنتجاتها

 IN-12 صناعات منتجات السیرامیك

 IN-13 والجص والخرسانة والجیر األسمنتصناعات 

 IN-14 الجاهزة البناء صناعات مواد

 IN-15 الصناعات المعدنیة األولیة

 IN-16 صناعات المنتجات المعدنیة الجاهزة



 

 اآللیات -المھنیة والصحة لسالمة لإمارة أبوظبي لنظام  العاماإلطار 
 26 من 21 فحةص         2018 نوفمبر 18 – )3.3( اإلصدار –تحدید وتقییم وتسمیة الكیانات  -) 3.0اآللیة (

 

 رمز التصنیف القطاع

 IN-17 صناعات الماكینات والمعدات الصناعیة

 IN-18 واإللكترونیات واألجهزة صناعات منتجات الكمبیوتر

 IN-19 وقطع الغیار صناعات السیارات

 IN-20 صناعات معدات النقل األخرى 

 IN-21 صناعات المعدات الطبیة والعلمیة

 IN-22 صناعات األثاث ومتعلقاتها

 IN-23 صناعات إعادة التدو�ر (المعادن الخردة، البطار�ات، اإلطارات وغیرها)

 IN-24 صناعات متفرقة

 EN الطاقة

 EN-01 الكهر�اءتولید 

 EN-02 الكهر�اءتوز�ع 

 EN-03 تولید وتوز�ع الكهر�اء

 EN-04 إنتاج المیاه

 EN-05 توز�ع المیاه

 EN-06 إنتاج وتوز�ع المیاه

 EN-07 إنتاج المیاه والكهر�اء

 EN-08 توز�ع المیاه والكهر�اء

 EN-09 إنتاج وتوز�ع المیاه والكهر�اء

 EN-10 نقل وشحن المیاه والكهر�اء

 EN-11 التحتیة األخرى للمیاه والكهر�اءخدمات البنیة 

 FD الغذاء

 FD-01 عملیات تحضیر الطعام

 FD-02 اللحوم (المسالخ)

 FD-03 اللحوم (الجزار�ن)



 

 اآللیات -المھنیة والصحة لسالمة لإمارة أبوظبي لنظام  العاماإلطار 
 26 من 22 فحةص         2018 نوفمبر 18 – )3.3( اإلصدار –تحدید وتقییم وتسمیة الكیانات  -) 3.0اآللیة (

 

 رمز التصنیف القطاع

 FD-04 األطعمة البحر�ة (تجاري / تجزئة) –األسماك 

 FD-05 مبیعات األغذ�ة �التجزئة

 FD-06 منشآت تخز�ن األغذ�ة

 FD-07 المخابز

 FD-08 تزو�د الطعامخدمات 

 FD-09 المطاعم

 FD-10 خدمات نقل الطعام

 FD-11 إنتاج الطعام

 FD-12 األغذ�ة� خدمات األخرى المتعلقةال

 FD-13 المزارع التجار�ة انتاج نباتي

 FD-14 المزارع التجار�ة انتاج حیواني

 WA خدمات النفا�ات

 WA-01 عملیات معالجة النفا�ات

 WA-02 من النفا�اتعملیات التخلص 

 WA-03 عملیات المعالجة الحرار�ة للنفا�ات

 WA-04 عملیات تجمیع ونقل النفا�ات

 WA-05 خدمات النفا�ات األخرى 

 WA-06 المعالجة

 TR النقل

 TR-01 نقل البضائع على الطرق العامة

 TR-02 نقل على الطرق العامة

 TR-03 النقل العام �الحافالت داخل المدینة

 TR-04 النقل العام �الحافالت بین المدن

 TR-05 خدمات سیارات األجرة
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 رمز التصنیف القطاع

 TR-06 نقل البضائع على سكة الحدید

 TR-07 النقل العام على سكة الحدید

 TR-08 النقل العام �القطار الكهر�ائي المعلق (ترام)

 TR-09 الترفیهي والنقل المیاه اإلقلیمیة النقل �عبارات

 TR-10 المیاه اإلقلیمیةنقل البضائع في 

 TR-11 عملیات الموانئ

 TR-12 النقل الجوي للر�اب

 TR-13 النقل الجوي للبضائع

 TR-14 عملیات المطارات

 TR-15 النقل المدرسي

 TR-16 خدمات النقل األخرى 
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  2018 مر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة© 

هذه الوثیقة مملو�ة لمر�ز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة، وال �جوز استخدامها لغیر األغراض المخصصة لها. 
 .بدون إذن�حظر استخدام أو إعادة إنتاج هذه الوثیقة و 
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