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 مقدمة -1

والصحة المهنیة لسالمة لاتباعها من قبل مركز أبوظبي  الواجباإلجراءات بهدف تحدید تم تصمیم هذه اآللیة 
أعمال في المواقع التي تجري بها "عملیة تعیین المقاول الرئیسي  دارةإل اإلنشاءوالسلطة المنظمة لقطاع البناء و 

 ."البناء

اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي متطلبات لوالمتسق  النزیه والشفافتم تصمیم هذه اآللیة بهدف ضمان التطبیق 
 .للسالمة والصحة المهنیة
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 المتطلبات -2
 تعیین المقاول الرئیسي 2-1

عملیة تسمیة لتحدید  اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة ضمنتم تطویر هذه اآللیة  )أ(
 إمارة أبوظبي. " فيالبناءأعمال ـ "ل یینالرئیس ینوتعیین المقاول

 .اإلنشاءو  في قطاع البناء یینالرئیس ینتم تطویر هذه اآللیة لتنظیم عملیة تعیین المقاول )ب(

كجزء من وضمان تطبیقها عملیة التعیین على باإلشراف  اإلنشاءتقوم السلطة المنظمة لقطاع البناء و  )ج(
 .اإللكتروني البلديخیص اتر ال نظامإجراءات 

 إن الهدف من هذه اآللیة هو تنظیم عملیة تعیین الكیان المناسب للقیام بهذا الدور الهام. )د(

باستخدام نموذج "تكلیف وتعهد المقاول" (النموذج تعیین المقاول الرئیسي  أصحاب المشاریععلى المطورین /  )ه(
 نظاممن خالل ))، 2bوتعهد المقاول (المصمم والمنفذ)" (النموذج رقم ( )) أو نموذج "تكلیف2aرقم (

 .اإللكترونيخیص البلدي اتر ال

 مراجعة واعتماد خطة السالمة والصحة المهنیة 2-2

على المقاول الرئیسي إعداد متطلبات السالمة والصحة المهنیة الالزمة (خطة السالمة والصحة المهنیة،  )أ(
المخاطر) بناء على المتطلبات المبینة في الملحق تقییمات  /أو خطة الهدم / اإلخراج من الخدمة، أو تقییم 

"، وتقدیمها لالستشاري المشرف واإلنشاء البناء رخص لمختلف) "متطلبات السالمة والصحة المهنیة 3(
 للمراجعة واالعتماد. 

أن تكون خاصة بالمشروع وأن یتم إعدادها بناء على متطلبات  والصحة المهنیةیجب لخطة السالمة   )ب(
 إدارةخطة  –) 53.1دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 .واإلنشاء البناءأعمال السالمة والصحة المهنیة أثناء 

أن تكون خاصة بالمشروع وأن یتم إعدادها بناء على متطلبات  الهدم / اإلخراج من الخدمةیجب لخطة  )ج(
السالمة  إدارة - )53.0دلیل الممارسة الفني ( – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 .واإلنشاء البناءأعمال  أثناءوالصحة المهنیة 

یجب إعداد تقییم / تقییمات المخاطر بحیث تشمل كافة النشاطات التي سیتم القیام بها بموجب ترخیص  )د(
 – اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات البناء، وأن یتم إعدادها بناء على 

اإلطار العام المدرج ضمن  ،المخاطر، والدلیل اإلرشادي بشأن عملیة إدارة المخاطر  إدارة - )2( العنصر
  .لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

خطة السالمة والصحة المهنیة، أو خطة الهدم / اإلخراج ( ما تم تقدیمهمراجعة  الستشاري المشرفعلى ا )ه(
 بناء علیه.  للتأكد من اكتماله، ثم إما اعتماده أو رفضه المخاطر)من الخدمة، أو تقییم / تقییمات 
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خیص اتر ال نظامالمعنیة من خالل السالمة والصحة المهنیة  وثیقةعلى االستشاري / المقاول الرئیسي تقدیم  )و(
 . اإللكترونيالبلدي 

متطلبات ب الخاص المعنیة، مراجعة المرفقلقطاع البناء واإلنشاء ضمن البلدیة على السلطة المنظمة  )ز(
، اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةمتطلبات السالمة والصحة المهنیة بناء على 

الموافقة علیه مع أو بدون ، ثم إما )53.1دلیل الممارسة الفني (و  )53.0دلیل الممارسة الفني ( مثل
 المشرف. االستشاري و المقاول الرئیسي تعلیقات، أو رفضه وٕاعطاء التعلیقات بشأنه إلى 

السالمة والصحة المهنیة متطلبات مراجعة المرفق الخاص ب المقاول الرئیسيیجب على  ،الرفضفي حال  )ح(
 .السلطة المنظمة لقطاع البناء واإلنشاءوتعدیله بناء على التعلیقات التي وصلته من 

(خطة السالمة السالمة والصحة المهنیة متطلبات الخاص بالمعدل المرفق تقدیم على المقاول الرئیسي  )ط(
الستشاري إلى اوالصحة المهنیة، أو خطة الهدم / اإلخراج من الخدمة، أو تقییم / تقییمات المخاطر) 

 المشرف للمراجعة واالعتماد.

، اإللكترونيخیص البلدي اتر ال نظامعلى االستشاري / المقاول الرئیسي تقدیم الوثائق المعدلة من خالل  )ي(
 السلطة المنظمة لقطاع البناء واإلنشاء.للمراجعة واالعتماد من قبل 

 یجب، لمخاطرلأو تقییم  متكاملة للسالمة والصحة المهنیةخطة في حال تراخیص البناء التي ال تتطلب  )ك(
لحد ا) "2المبینة في الملحق ( لسالمة والصحة المهنیةالمتطلبات الدنیا لبااللتزام  المقاول الرئیسيعلى 

 لمشاریع الصغیرة".ل لسالمة والصحة المهنیةالمتطلبات األدنى 

 . السلطة المنظمة لقطاع البناء واإلنشاءمن قبل  المقاول الرئیسي) عملیة تعیین 1یبین الملحق ( )ل(

 البناءأعمال السالمة والصحة المهنیة أثناء  إدارة -) 53.0دلیل الممارسة الفني (یجب الرجوع إلى  )م(
، لمزید من المعلومات اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیةالمدرج ضمن واإلنشاء، 

 والتزامات كافة ذوي العالقة.  تعیین المقاول الرئیسيبشأن 
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  المراجع -3

 إدارة المخاطر –) 2العنصر ( –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •

 إدارة -) 53.0دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 واإلنشاء البناءأعمال السالمة والصحة المهنیة أثناء 

خطة  –) 53.1دلیل الممارسة الفني ( –اإلطار العام لنظام  إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة  •
 واإلنشاء البناءأعمال السالمة والصحة المهنیة أثناء  إدارة
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 الوثیقة  سجل تعدیل -4

 الصفحات المعنیة وصف التعدیالت  تاریخ المراجعة رقم اإلصدار

 كافة الصفحات اإلصدار األول 2012فبرایر  2.0

 ال ینطبق   لم تصدر الوثیقة باللغة العربیة ( فقط باللغة اإلنجلیزیة) 2016یولیو  1 3.0

 2017مارس  19 3.1

 كافة الصفحات تغییر الشعار 

من مركز أبوظبي للبیئة والصحة والسالمة إلى المسمى تغییر 
 مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة

 في كل الوثیقة

تغییر المسمى من اإلطار التشریعي لنظام إدارة البیئة والصحة 
مارة أبوظبي إلى اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي إلوالسالمة 

 للسالمة والصحة المهنیة 
 في كل الوثیقة

تغییر مسمى البیئة والصحة والسالمة إلى السالمة والصحة 
 المهنیة

 في كل الوثیقة

 في كل الوثیقة " أعمال اإلنشاء" إلى " أعمال البناء" تغییر مسمى

 في كل الوثیقة لتوضیح المتطلبات دون تغییرهاتعدیالت لغویة وتحریریة 

3.2 
أغسطس  4

2019 

 4 )(ج)1-2)(ب) و (1-2تعدیل البندین (

 4 )(و)1-2)(ه) و (1-2حذف البندین (

 4 )(ه)1-2إضافة البند (الجدید) (

 5، 4 ). 2-2إضافة البند (

(النماذج الخاصة بالتسمیة والتعیین) والنموذج  3حذف القسم 
)H .( 

 ال ینطبق

 6 الجدید (المراجع) 3إضافة القسم 

 8 ) لیعكس التعدیالت أعاله1تعدیل الملحق (

 14 - 9 )3) و (2إضافة الملحقین (
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 تعیین المقاول الرئیسيمخطط ) 1( الملحق 

تعیین المقاول الرئیسي

فقطالبناء أعمال 

صاحب المشروع  / مطور 

الرئیسي المقاول لیكون المناسب الكیان تحدید •
 المقترح، بالمقاول الخاصین المهنیة والصحة السالمة وموارد المهنیة والصحة السالمة نظام تقییم  •

 والصحة للسالمة أبوظبي إمارة لنظام العام لإلطار وفقا وذلك الهام، الدور بهذا القیام على وقدرته
دارة - 3 العنصر - المهنیة المتعاقدین إ

 النموذجأي  –" المقاول وتعهد تكلیف" نموذج في المشروع صاحب/  بمطور الخاص الجزء استكمال یجب
.اإللكتروني البلدي التراخیص نظام المدرج ضمن (2a) رقم

 التراخیص نظامإلكترونیًا من خالل  - (2a) رقم النموذجأي  – "المقاول وتعهد تكلیف" نموذج استكمال یجب
"طلب تعیین المقاول واالستشاري المشرف"عند التقدم بطلب ترخیص المشروع  اإللكتروني البلدي

الرئیسي المقاول

 رقم لنموذجأي ا – "المقاول وتعهد تكلیف" نموذج في الرئیسي بالمقاول الخاص الجزء تفاصیل استكمال •
(2a)

/  مطور إلى استكماله بعد  - (2b)أو  (2a) رقم النموذجأي  – "المقاول وتعهد تكلیف" نموذج إعادة •
عند التقدم بطلب ترخیص  اإللكتروني البلدي التراخیص نظام من خالل لتقدیمه المشروع صاحب

".طلب تعیین المقاول واالستشاري المشرف"المشروع 
 أي – المشروع ترخیص لطلب المهنیة والصحة السالمة بمتطلبات الخاص المرفق تطویر یلزم، حیث •

 المخاطر، تقییمات/  تقییم أو الخدمة، من اإلخراج/  الهدم خطة أو المهنیة، والصحة السالمة خطة
 ثم ومن المرفق، هذا على المشرف االستشاري موافقة على الحصول ثم ،3 الملحق في محدد هو كما

 التقدم عند (2a) النموذج  تقدیم بعد اإللكتروني البلدي التراخیص نظام خالل من إلكترونیاً  تقدیمه
" المشرف واالستشاري المقاول تعیین طلب" المشروع ترخیص بطلب

واإلنشاء البناء لقطاع المنظمة السلطة

ي   مراجعة • یس رئ المرفق الخاص بمتطلبات السالمة والصحة المهنیة، وضمان تطابق بیانات المقاول ال
(2a)مع البیانات الواردة ضمن النموذج 

واإلنشاء البناء لقطاع المنظمة السلطة

أي خطة السالمة والصحة  -الموافقة على المرفق الخاص بمتطلبات السالمة والصحة المهنیة  •
تقییمات المخاطر/ اإلخراج من الخدمة، أو تقییم / المهنیة، أو خطة الهدم 

یمكن االطالع على المشاریع التي تم اعتماد مرفق متطلبات السالمة والصحة المهنیة الخاص بها  •
 من خالل نظام التراخیص البلدي اإللكتروني

واإلنشاء البناء لقطاع المنظمة السلطة

؟ لمقبو مالمقد المرفقهل 

قسم الرقابة والتفتیش –البلدیة المعنیة 

القیام بالتفتیش بحسب متطلبات المشروع

صاحب المشروع/  مطور

التي تم تحدیدها  النواقص استكمال •
المقدمفي النموذج 

 المنظمة السلطة الىالتقدیم  إعادة •
 واإلنشاء البناء لقطاع

نعم

كال
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 للمشاریع الصغیرةمتطلبات السالمة والصحة المهنیة الحد األدنى ل) 2( الملحق

Minimum OSH Requirements for Small Projects that 
Don’t Require OSH Plan or Risk Assessment 

 الصغیرة للمشاریع والصحة المهنیة  السالمة لمتطلبات األدنى الحد قائمة
 للمخاطر تقییم أو للسالمة والصحة المهنیة خطة تتطلب ال التي

Date:  :التاریخ 

Contractor’s Name:  اسم المقاول  
1 Complete Fence shall be installed and 

maintained all the time.  
 1 .یجب تثبیت السیاج الكامل والمحافظة علیه بشكل مستمر

2 Proper Project Sign Board shall be installed 
before starting work on site and shall be 
maintained throughout the project with 
updated details. 

الموقع في  یجب تثبیت الفتة المشروع بشكل مالئم قبل البدء في العمل 
 والمحافظة علیها طوال فترة المشروع مع بیانات محدثة.

2 

3 Updated Permits, NOCs and other Legal 
Documents shall be available at site throughout 
the project. 

یجب أن تتوفر في الموقع طوال فترة المشروع التصاریح المحدثة، 
 وشهادات عدم الممانعة وغیرها من الوثائق القانونیة.

3 

4 Safety Signs (mandatory PPE, warning, 
emergency, etc.) shall be placed and 
maintained throughout the project. 

یجب أن یتم وضع وصیانة عالمات السالمة ولوحات السالمة (معدات  
الحمایة الشخصیة اإللزامیة، التحذیریة، والطوارئ وغیرها) والمحافظة 

 علیها طوال فترة المشروع.

4 

5 First Aid (first aid box) & Emergency 
Arrangements shall be in place throughout the 
project including display of Emergency 
Contact Nos. 

یجب لإلسعافات األولیة (صندوق اإلسعافات األولیة) وترتیبات الطوارئ 
طوال فترة المشروع، بما في ذلك عرض أرقام االتصال  متوفرة أن تكون

 في حاالت الطوارئ.

5 

6 Proper Welfare Facilities such as toilets, 
drinking water, rest area etc. shall be in place 
for all workers at all times and shall be 
maintained throughout the project. 

یجب توفیر مرافق الرعایة المناسبة لجمیع العاملین وفي جمیع األوقات 
ترة المشروع (مثل المراحیض ومیاه الشرب والمحافظة علیها طوال ف

 ومنطقة الراحة وغیرها).

6 

7 Appropriate Fire Extinguishers (min. two CO2 
and two dry powder type) shall be available on 
all sites and properly maintained throughout 
the project. More extinguishers shall be in 
place based on the size of project, building 
floors, fire hazards etc. 

یجب توفیر  طفایات الحریق المناسبة (على األقل اثنان من نوع ثاني 
أكسید الكربون واثنان من نوع الباودر) في جمیع المواقع وأن یتم صیانتها 
 بشكل دوري طوال فترة  المشروع. كما یجب توفیر طفایات حریق إضافیة
بحسب حجم المشروع، وعدد طوابق المبنى، ومخاطر الحریق وغیره من 

 عوامل.

7 

8 Basic OSH Induction shall be provided to all 
workers before starting the project and records 
shall be maintained. Specific trainings shall be 
provided to workers based on hazards. 

توفیر التدریب التوجیهي األساسي بشأن السالمة والصحة المهنیة  یجب
لكافة العاملین قبل بدء المشروع، واالحتفاظ بالسجالت. كما یجب توفیر 

 تدریبات متخصصة للعمال على أساس المخاطر.

8 

9 Basic PPEs like shoes, helmet, & vest shall be 
provided and its use shall be strictly 
implemented throughout the project. Task 
Specific PPEs like hand gloves, ear plugs, 
glasses… shall be provided to workers and 
training shall be given for its proper use and 
storage. 

ثل أحذیة السالمة یجب توفیر معدات الحمایة الشخصیة األساسیة، م
والخوذات والسترات، وفرض استخدامها بصرامة طوال فترة المشروع. 

معدات الحمایة الشخصیة للمهام المتخصصة، مثل كما یجب توفیر 
قفازات األیدي وسدادات األذن والنظارات للعمال، وتدریبهم على كیفیة 

 االستخدام والتخزین المناسب لها.

9 
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10 Safe Access shall be provided to all work 
places and maintained at all times. Proper 
Housekeeping shall be practiced all the time 
(on daily basis). Storage area shall be provided 
and maintained. Waste Management shall be 
practiced and regular disposal of waste from 
site shall be done. Food waste shall be removed 
from site in sealed bags on regular basis. 

یجب توفیر المداخل والمخارج اآلمنة في جمیع أماكن العمل والمحافظة 
علیها في جمیع األوقات. ویجب االلتزام بالترتیب والتنظیف الجید في 

تخزین والمحافظة جمیع األوقات (بشكل یومي). ویجب توفیر مناطق لل
علیها. ویجب أن تكون هناك ادارة جیدة للنفایات، وأن یتم التخلص من 
النفایات بشكل منتظم من الموقع، وٕازالة النفایات الغذائیة من الموقع في 

 أكیاس مغلقة بشكل منتظم.

10 

11 All temporary electrical supplies to be in 110 
volts. Electrical DBs shall be provided with 
RCD and maintained. Cables shall be protected 
and safely routed. Industrial sockets shall be 
used for cable joints (no masking tape). Power 
tools shall be maintained and workers shall be 
trained on the safe use of each tool. Generators 
shall be maintained and ground protection shall 
be done etc.) 

یجب لكافة المصادر المؤقتة للكهرباء أن تكون ذات فولتیة منخفضة 
قواطع بفولت)، وأن تكون لوحات التوزیع الكهربائیة مزودة  110(

الحمایة من التیار المتبقي ومصانة بشكل جید، وأن تكون األسالك 
أمن، ,ان یتم استخدام المقابس المصنعة لتوصیل محمیة وممددة بشكل 

األشرطة الالصقة)، وأن یتم استخدام األسالك الكهربائیة (یمنع 
المحافظة على األدوات الكهربائیة وتدریب العمال على االستخدام اآلمن 
لكل أداة، وأن یتم صیانة مولدات الكهرباء وتوفیر التأریض المناسب 

 لها.

11 

12 Aluminum or Fiberglass Ladders shall be used 
with proper guidance and instructions 
(homemade wooden ladders are not allowed on 
site). Safe Working Platforms and Scaffoldings 
shall be used at all times with proper platform 
(min two planks), double guard rails and safe 
access. Signage shall be in place both for safe 
and unsafe scaffolding. Edge Protection shall 
be done with rigid barriers and maintained. 
Temporary staircase shall be placed with 
proper hand rails. Excavations shall be 
protected with rigid guard rails and provided 
with warning signs. 

بوجود التوجیه  أو الفیبرجالس  استخدام ساللم األلومنیومیتم یجب أن 

المناسب واإلرشادات (الساللم الخشبیة یدویة الصنع ممنوعة في 

الموقع). وأن یتم  في جمیع األوقات استخدام منصات العمل والسقاالت 

اآلمنة المزودة بمنصات مناسبة (بحد أدنى لوحین) وقضبان حمایة 

مزدوجة ومداخل آمنة. وأن تكون هناك الفتات إرشادیة لكل من 

االت اآلمنة وغیر اآلمنة. وأن تكون هناك حمایة عند الحواف السق

باستخدام الحواجز الصلبة والمحافظة علیها. وأن یتم تزوید الدرج المؤقت 

بدرابزین جید. وأن تكون الحفریات محمیة بسیاج آمن صلب مع توفیر 

 عالمات تحذیریة.

12 

13 Any Heavy Plants, Cranes or Lifting 
Equipment shall have proper registration and 
3rd party test certificates. Operators shall have 
valid training certificates and licenses.   

ي معدات ثقیلة أو رافعات أو معدات للرفع أن تكون مرخصة ألیجب 

ولها شهادات فحص من طرف ثالث. ویجب أن یكون لدى المشغلین 

 راخیص ساریة.شهادات تدریب وت

13 

14 Site and Safety Supervision shall always be on 
site throughout the project. 

یجب على مشرفي الموقع ومشرفي السالمة أن یكونوا دائمًا في الموقع 
 طوال فترة المشروع.

14 

15 Fatalities & serious Incidents shall be reported 
to concerned municipality as per Mechanism 
11.0 – Incident Notification, Investigation and 
Reporting. 

الخطیرة إلى البلدیة المعنیة  حوادث الوفاة والحوادث یجب اإلبالغ عن
 اإلبالغ عن الحوادث والتحقیق فیها و رفع التقاریر.  - 11وفقاً لآللیة رقم 

15 
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The above is in line with requirements of Abu Dhabi 
Occupational Safety and Health System Framework, 
and further details can be obtained from: 
www.oshad.ae (concerning Mechanisms, Elements, 
Codes of Practice, etc.). 
 
For more information, please call: 

• ADM EHS Office  
Tel: 6788888 02    
HSE@adm.abudhabi.ae 

• AAM EHS Office  
Tel: 037127966 /037127996   
Ehs.office@am.ae 

• DRM EHS Office  
Tel: 02 898 8213  
ehs@wrm.abudhabi.ae  

ما سبق یتوافق مع متطلبات اإلطار العام لنظام إمارة أبو ظبي للسالمة 
 والصحة المهنیة، وللمزید من المعلومات یمكنكم زیارة الموقع اإللكتروني:

www.oshad.ae (بشأن اآللیات، العناصر، أدلة الممارسة الفنیة،الخ) 
 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 
 مكتب البیئة والصحة والسالمة  -بلدیة مدینة ابوظبي  •

 02 6788888هاتف: 
HSE@adm.abudhabi.ae 

 مكتب البیئة والصحة والسالمة  -بلدیة مدینة العین   •
  037127996/ 037127966هاتف: 

Ehs.office@am.ae 
 مكتب البیئة والصحة والسالمة  -بلدیة منطقة الظفرة  •

 028988213هاتف :
ehs@wrm.abudhabi.ae 

Information of Authorized Signatory: بیانات المخول بالتوقیع 
 االسم 

Name 

 ختم الشركة 
Stamp 

 التوقیع 
Signature 
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 واإلنشاء البناء لمختلف رخص) متطلبات السالمة والصحة المهنیة 3( الملحق

 متسلسل
S/N 

 أنواع الرخص
Types of Permits 

السالمة والصحة المهنیةمتطلبات   
OSH Requirements 

تحتاج لخطة 
السالمة والصحة 

 المهنیة

تحتاج لتقییم 
 المخاطر

 قائمة الحد االدنى

Requires 
OSH Plan 

Requires 
Risk 

Assessment 

Minimum OSH 
Requirements 

1.  New building – Residential   جدید سكني بناء رخصة     

2.  New building – Commercial تجاري –بناء جدید  رخصة     

3.  New building – industrial صناعي –بناء جدید  رخصة     

4.  New building – Institutional مرافق –بناء جدید  رخصة     

5.  New building – 
Development   

تطویري أو  –بناء جدید  رخصة
 استثماري

    

6.  Temporary Building on a 
temporary Land – All مؤقتة ألرض مؤقتة مباني     

7.  Demolition – Commercial تجاري مبنى هدم     

8.  Demolition – 
Development   استثماري أو تطویري مبنى هدم     

9.  Demolition – industrial صناعي مبنى هدم رخصة     

10.  Demolition – Institutional مرفق هدم     

11.  Demolition – Residential سكني مبنى هدم     

12.  Deep Foundation – All عمیقة أساسات     

13.  Excavation/Shoring/ 
Dewatering – All      

14.  Chalet a Temporary Beach 
Site مؤقت شاطئ على مؤقتة شالیه     

15.  Infrastructure Application      

16.  Change Contractor  مقاول تغییر     

17.  Building Addition – 
Commercial تجاریة أرض على لبناء إضافة رخصة     

18.  Building Addition – 
Development 

     تطویري مشروع في لبناء إضافة رخصة

19.  Building Addition – 
Industrial 

رخصة إضافة لبناء على أرض   
 صناعیة

    

20.  Building Addition – 
Institutional   كمرافق یستعمل لبناء إضافة رخصة     

21.  Mosque Addition لمسجد إضافة رخصة     
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 متسلسل
S/N 

 أنواع الرخص
Types of Permits 

السالمة والصحة المهنیةمتطلبات   
OSH Requirements 

تحتاج لخطة 
السالمة والصحة 

 المهنیة

تحتاج لتقییم 
 المخاطر

 قائمة الحد االدنى

Requires 
OSH Plan 

Requires 
Risk 

Assessment 

Minimum OSH 
Requirements 

22.  Building Repair or 
renovation – Commercial 

     تجاري لبناء تجدید أو صیانة رخصة

23.  Building Repair or 
renovation – Industrial 

     صناعي لبناء تجدید أو صیانة رخصة

24.  Building Repair or 
renovation – institutional لمرفق تجدید أو صیانة رخصة     

25.  Demolition – Fence   سور هدم     

26.  Construction Site 
Preparation   الموقع تجهیز     

27.  Grading – All ودفان تسویة أعمال     

28.  Tower crane (outside the 
property lines)   القسیمة حدود خارج برجیة رافعة     

29.  Tower Crane (In property) القسیمة حدود داخل برجیة رافعة     

30.  Building Addition – 
Residential   سكني لبناء إضافة رخصة     

31.  Building Addition – Housing شعبي لمسكن إضافة رخصة     

32.  Building Repair or 
renovation – Residential سكني لبناء تجدید أو صیانة رخصة     

33.  
Decor or Tenant 
Improvement – 
Commercial 

     تجاري لبناء مكاتب تجهیز أو دیكور

34.  Farm labor compound   مزرعة في عمال سكن     

35.  Repair or Renovation – 
Store   تجاري لمحل تجدید أو صیانة رخصة     

36.  Parking Canopy on public 
property القسیمة حدود خارج مظلة     

37.  New Fence on a new land – 
All   جدید سور بناء رخصة     

38.  Farm Fence مزرعة سور     

39.  Raising the boundary wall   سكني –السور  رفع     

40.  Temporary Fence – All      

41.  Structural Modifications 
After permit issuance الترخیص بعد إنشائیة تعدیالت     

42.  Modifications after permit 
issuance  الترخیص بعد تعدیالت     



 
 
 

 اآللیات - اإلطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المھنیة
 16 من 14 فحةص             2019أغسطس  4،   (3.2)صداراإل –تعیین المقاول الرئیسي لـ "أعمال البناء واإلنشاء"  -) 9.0( اآللیة

 

 متسلسل
S/N 

 أنواع الرخص
Types of Permits 

السالمة والصحة المهنیةمتطلبات   
OSH Requirements 

تحتاج لخطة 
السالمة والصحة 

 المهنیة

تحتاج لتقییم 
 المخاطر

 قائمة الحد االدنى

Requires 
OSH Plan 

Requires 
Risk 

Assessment 

Minimum OSH 
Requirements 

43.  
Modifications without 
Exterior Addition - 
Commercial  

 لمبنى خارجیة إضافة غیر من تعدیالت
 قائم تجاري

    

44.  
Modifications without 
Exterior Addition – 
Development 

 تطویري لمبني إضافة غیر من تعدیالت
 قائم

    

45.  
Modifications without 
Exterior Addition - 
Industrial 

 لمبنى خارجیة إضافة غیر من تعدیالت
 قائم صناعي

    

46.  
Modifications without 
Exterior Addition  - 
Institutional 

 لمبنى خارجیة إضافة غیر من تعدیالت
 قائم لمرفق

    

47.  
Modifications without 
Exterior Addition –
Residential 

 لمبنى خارجیة إضافة غیر من تعدیالت
 قائم سكني

    

48.  Canopy for Cars Renewal 
(public) عام - سیارات مظالت رخصة تجدید     

49.  Private Property Canopy – 
Residential   

 القسیمة حدود داخل سیارات مظلة
 سكني

    

50.  Temporary Tent on a 
Temporary Land مؤقتة أرض على لخیمة مؤقت بناء     

51.  Private temporary Tent   القسیمة حدود داخل مؤقتة خیمة     

52.  Short Partitioning – All   عام –منخفضة  فواصل     

53.  Landscape – All زراعة –موقعي  تنسیق     

54.  Demolition Conditional 
Permit    مشروط هدم تصریح     

55.  Permit Renewal – 
Residential سكني –الترخیص  تجدید     

56.  Permit Renewal – 
Commercial / Institutional مرافق-تجاري –الترخیص  تجدید     

57.  Permit Renewal –  
Development / Industrial صناعي –تطویري  –الترخیص  تجدید     

58.  Permit Renewal – Fence   لسور ترخیص تجدید     

59.  Extend Work Hours اإلنشاء موقع في العمل ساعات تمدید     
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. وتعتبر هذه دائرة التخطیط العمراني والبلدیاتتم إعداد هذه الوثیقة من قبل مركز أبوظبي للسالمة والصحة المهنیة و 
لألغراض التي وضعت من أجلها. لذا یمنع استخدامها أو إعادة إصدارها الوثیقة من ملكیة المركز، ویجب استخدامها 

 بشكل غیر مصرح به.
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