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 و تقييم النشاط من حيث مستوى الخطورة معلومات عامة      (أ)
    :سم الكيانإ

  :نوع النشاط
 أعمال صغيرة و قليلة الخطورة أعمال كبيرة أو ذات خطورة عالية

 
 غيرها
 أعمال المقاول الرئيسي 

 
 أعمال المقاول الفرعى

 
 أعمال مقاولى الخدمات

 
نسبة الوقت الذي     :عدد الموظفين

يستغرقه العمل 
  :المكتبي

نسبة  الوقت الذي   
يستغرقه  العمل 

  :الميداني

  

 جراءات التحكم الالزمة للتوافق مع نظام الدائرة للبيئة والصحة و السالمةإ
تطوير نظام إدارة البيئة والصحة 

بخصوص االعمال الكبيرة   :والسالمة
 وذات الخطورة العالية

حسب متطلبات هل يوجد نظام معتمد حسب  .1
ة الصحلنظام أبوظىب للبيئة و  ياإلطار التشريع

 ؟والسالمة
 2رقم  السؤال إلىاذهب  )ال( ـالجابة بىف حالة ا

  :اسم القطاع
 نوع النشاط:

 تاريخ االعتماد:

 المطلوب:
 توفير الشهادة المعتمدة  .1
 تعبئة الجزء )ب( و توفير البيانات .2

متطلبات هل يوجد نظام معتمد حسب  .2
 ؟18001اس شو األو  14001يزو األ

 3رقم  لالسؤا إلىاذهب  )ال( ـىف حالة االجابة ب

  :اسم الشركة المانحة للشهادة
 تاريخ الشهادات:

 المطلوب:
 توفير الشهادات المعتمدة .1
 البيانات تعبئة الجزء )ب( و توفير .2



 

 دليل النماذج

النموذجرقم  صداراتريخ اإل   الصفحة 

ADJD/EHS/F.37/2-0 3201  يوليو  Page 2 of 14 

 
 منوذج إستبيان التأهيل املسبق

 

 المطلوب: ال يوجد نظام معتمد  .3
 تعبئة الجزء )ب( و توفير البيانات .1
 سفل( فى األج) إكمال النموذج .2

 لكتوفير الوثائق الدالة على ذو 

تطوير نظام إدارة البيئة والصحة 
بخصوص االعمال الصغيرة و   :والسالمة

 قليلة الخطورة 

حسب هل يوجد نظام معتمد حسب  .1
لنظام أبوظىب  ياإلطار التشريعمتطلبات 

 ؟للبيئة والصحة والسالمة
 ل رقم اذهب إلى السؤا )ال( ـىف حالة االجابة ب

  :اسم القطاع
 نوع النشاط:

 تماد:تاريخ االع
 المطلوب:
 توفير الشهادة المعتمدة .1
تعبئة الجزء )ب( و توفير  .2

 البيانات
هل يوجد نظام معتمد حسب متطلبات األيزو  .3

 ؟18001واألوشاس  14001
فى حالة االجابة بـ )ال( اذهب إلى السؤال رقم 

3 

  :اسم الشركة المانحة للشهادة
 تاريخ الشهادات:

 المطلوب:
 توفير الشهادات المعتمدة .1
تعبئة الجزء )ب( و توفير  .2

 البيانات
 المطلوب: ال يوجد نظام معتمد .3

 تعبئة الجزء )د( و توفير البيانات .1
 )ب( سابق الخبرة

 المالك المشروع
 معدالت الحوادث

 LTIFR LTISR عدد الوفيات
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  معلومات  عن نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة (ج)
  تنظيم الوثائق والتقرير .1

    هولة التنقل بينهاس –وضوح هيكلية الوثائق وترتيبها   1.1
    وصف نوع األنشطة التي يقوم بها الكيان  1.2
    المةتعريف نطاق عمل نظام إدارة البيئة والصحة والس  1.3

  السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة .2
     تكامل السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة   2.1
    عتماد / توقيع السياسة العامة من اإلدارة العلياإ   2.2
    مالئمة السياسة العامة لطبيعة ومستوى مخاطر الكيان  2.3
  :م باآلتيالتز ى اإلعل جب أن  تشتمل السياسة  العامةي  2.4

  ض والتلوث البيئيامنع اإلصابات واألمر  
 تعزيز صحة ورفاه العاملين  
 تلبية المتطلبات القانونية  
 جعة أهداف و مستهدفات البيئة والصحة والسالمةار اقبة ومر وضع وم  
 توفير موارد مالئمة للبيئة والصحة والسالمة  
 التطوير المستمر  

  

 

    إثبات تعميم السياسة العامة على جميع الفئات المعنية 2.5
ة تستند مرجعيتها للسياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي والسياس   2.6

   العامة للقطاع  المعني
  

     لبيئة والصحة والسالمةلالدورية للسياسة العامة  مراجعةكد من الالتأ   2-7
  المسؤولياتو  األدوار .3

    والمسؤوليات األدواربخاص  إجراءتطوير   3-1
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إدارة  اإلدارة العليا الكامل بقضايا البيئة والصحة والسالمة وبنظام إلتزامالتأكد من   3-2
  البيئة والصحة والسالمة

  

والصحة والسالمة لتطبيق التأكد من مالئمة  وكفاءة الموارد المخصصة للبيئة    3-3
  ية نظام إدارة البيئة والصحة والسالمةار ر واستم

  

والمسؤوليات بشكل واضح وموثق فيما يتعلق بالبيئة والصحة  األدوارتحديد    3-4
  من أدوار الكيانصالحيات  لكل دور والسالمة  وتفويض ال

  

     والمسؤوليات لجميع الموظفين األدوارصال تعميم و إيالتأكد من فعالية وسائل   3-5
تطالع مدى ام الموظفين بأدوارهم ومسؤولياتهم واسز وضع أدوات  لقياس مدى الت  3-6

 النظامبمعرفتهم 
  

  األهداف والمستهدفات المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة .4
    عمل خاص بأهداف ومستهدفات البيئة والصحة والسالمة إجراءتطوير    4-1
    ف ومستهدفات البيئة والصحة والسالمةالتأكد من توثيق وتعميم أهدا   4-2
    هدفات للقياس، أينما كان ممكنا  التأكد من  قابلية األهداف والمست   4-3
  :دمج المتطلبات التالية   4-4

 السياسة العامة للبيئة والصحة والسالمة للكيان  
 المتطلبات القانونية  
 أهداف ومستهدفات السلطات المختصة المعنية  
 م إدارة البيئةمية  لإلطار التشريعي لنظااز ات األداء الرئيسية اإللر مؤش 

المدرجة  (6أبوظبي كما تم تعريفها في اآللية ) والصحة والسالمة إلمارة
  في النظام

 أهداف ومستهدفات القطاع المعني، إن وجد  

  

أدنى، لتحقيق األهداف والمستهدفات وتتضمن ، كحد  برامج تطوير تشمل   4-5
  .والمسؤوليات المراقبةالمنهجية،  و اإلطار الزمني وآلية 

  

     والبرامجو المستهدفات  هدافلألالدورية  المراجعهالتأكد من    4-6
  التوافق مع المتطلبات القانونية  .5

    عمل حول التوافق مع المتطلبات القانونية إجراءتطوير    5-1
    (ل سجل التشريعات القانونية)مثات ذات الصلة بنشاط الكيان وتقييم التشريعتحديد   5-2
التأكد من التوافق مع المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ذات الصلة عند   5-3

  نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة وبرامجوعمليات  إجراءات تطوير
  

    ت األخرى للجهات المعنيةالتأكد من تعميم المتطلبات القانونية والمتطلبا   5-4
 تزالماالدورية للمتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى للتأكد من أنها  المراجعه  5-5

  مالئمة وذات صلة
  

  إدارة المخاطر .6
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    عمل حول إدارة المخاطر إجراءتطوير    6-1
ثقافة ها بأن إدارة المخاطر جزء أساسي من نظام اإلدارة ودمجمن  التأكد   6-2

  وممارسات الكيان
  

من )المشاريع / أعمال التطوير  مراحلالتأكد من تطبيق إدارة المخاطر في جميع    6-3
  نهابة المرحلة(مرحلة التصميم ولغاية 

  

    تحديد منهجيات وكفاءات نظام إدارة المخاطر  6-4
    لجهات المعنية األخرى التشاور مع الموظفين، المقاولين وا إلىمستندة  أن تكون   6-5
  :خطوات تقييم المخاطر المعتمدة ، و التي تشملتضمين   6-6

 تحديد أخطار البيئة والصحة والسالمة في مكان العمل  
 ة عن هذه األخطارتقييم المخاطر الناجم  
  لمستوى مقبول ومنخفض إنشاء برنامج إدارة األخطار لتقليل المخاطر

  عمليا  بقدر معقول 
 الدورية المنتظمة للبرنامج ةالمراجع  
 تضمين عملية إدارة التغيير في الكيان  

  

  :اإلجراءاتتتناول   6-7
  دخول المصرح لهم األنشطة الروتينية وغير الروتينية لجميع األشخاص

  مكان العمل
  األنشطة التي يقوم بها المقاولون والموردون  
  السلوك البشري  
  تأثير سلبي على البيئة ج مكان العمل التي تنطوي على األخطار خار

   وسالمة الموظفينو/أو صحة 
 في اص غير العاملين التي قد يتعرض لها األشخ المخاطر المحتملة

  الكيان
 المصنع، المعدات والمواد في مكان العمل  
  العمل، العمليات، المصنع، اآلالت، المعدات، هيكلية تصميم مناطق

  ءات التشغيليةار واإلجالعمل 

  

    التأكد من توثيق وتسجيل نتائج أنشطة إدارة المخاطر   6-8
    تضمين آلية التسلسل الهرمي في تطبيق ضوابط البيئة والصحة والسالمة   6-9

واألنشطة   والصحة والسالمة لجميع المنتجات آثار البيئة مراجعةاستكمال    6-11
   والخدمات

  

    قبة معايير السالمة المناسبة، إن وجدتار تشغيل / عمليات م إجراءاتوير تط   6-11
    "حالة السالمة"، إن وجدتمراقبة تطوير معايير    6-12

  إدارة المقاولين .7
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    إدارة المقاولين إجراءتطوير   7-1
    "حول "عملية إدارة المقاولين 3العنصر تضمين الخطوات المذكورة في   7-2
" المذكورة في دليل نشاءادخال العمليات والمسؤوليات الخاصة ب  "أعمال اإل  7-3

إدارة البيئة والصحة والسالمة في العمليات اإلنشائية"، إن  بشأن 53.0الممارسة 
 وجدت

  

  إدارة الطوارئ  .8
    حاالت الطوارئ  وإدارة / برنامج لإلستجابة إجراءتطوير    8-1
     الطوارئ المتوقعة ستجابة ألوضاعواإل أساس المخاطرتضمين تعريف   8-2
    دارة حاالت الطوارئ لإلستجابة و إوالمسؤوليات والموارد المطلوبة  األدوارتعريف   8-3
وا دارة حاالت ا لطوارئ بنا ء على مستوى  لإلستجابةتطوير خطط مناسبة   8-4

  :المخاطر، وتشمل
 التهديدات  
 المرافق  
 م المناسب / الخطط الوظيفيةالدع  

  

عالية المستوى، تعامل مع حاالت الطوارئ والمخاطر تطوير خطط محددة لل   8-5
  :وتشمل
  (، تدريبمرافقبشرية، معدات، )توفير الموارد الالزمة  
 ترتيبات للتواصل مع الجهات المعنية الخارجية ذات الصلة ومتطلباتهم  
 ختصاص وخدمات ات المحلية ذات اإلترتيبات للتواصل مع الجه

  الطوارئ، إن وجدت

  

     دارة الطوارئ تجابة و إستمارين دورية لخطط اإل إجراءالتأكد من   8-6
    الخطط والتدابير ومراجعة مراقبةالتأكد من    8-7

  العمل القياسية المحددة للكيان إجراءات  .9
    عمل قياسية مناسبة إجراءتطوير    9-1
تحديد العمليات واألنشطة المصاحبة لألخطار والتي تتطلب تطبيق ضوابط إلدارة   9-2

  المخاطر
  

    (البضائع والمعدات والخدمات )شراءتضمين ضوابط تتعلق بسلسلة عملية التوريد    9-3
    تضمين ضوابط تتعلق بالمقاولين والزوار في موقع العمل   9-4
زيادة المخاطر   إلى ادات  عمل،  قد  يؤدي عدم وجودهاشتضمين معايير / إر    9-5

  البيئة والصحة والسالمة على
  

  إدارة التغيير. 10
    عمل إلدارة التغيير إجراءاتتطوير   10-1

  أن أي تغيير في الهيكل التنظيمي، الموظفين، التوثيق،  التأكد من  10-12
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أخطار جديدة أو زيادة شدة   إلى، يؤدي، بشكل غير مقصود لن جراءاتاإلالعمليات/
  الخطر الحالية

ي فتغيير المطلوب شغيلية أو العمليات لتحديد الالت جراءاتاإلفي  التغييراتتحليل    10-3
  مجاالت التدريب، التوثيق أو المعدات

  

خطار عدات أو ظروف التشغيل لتحديد األفي الموقع، الم التغييراتتحليل    10-4
  المحتملة

  

 تاالجراءافي المتطلبات،  تغييراتبأية  ودرايةعلم  على فراداألالتأكد من أن جميع   10-5
  والضوابط المتوفرة

  

  التدريب .12
    التدريب في مجاالت البيئة والصحة والسالمة إجراءتطوير   11-1
ار طالمدرجة ضمن اإل (8)و  (7)ليات التوافق بشكل مناسب ومرجعي مع اآل   11-2

  التشريعي للنظام
  

    وقياس نتائج التدريب مراقبةالتأكد من    11-3
يئة والصحة والسالمة مثال: حتياجات التدريبية في مجاالت البتحديد  وتقييم اإل  11-4

 ،حتياجات التدريبية ومصفوفة التدريب في مجاالت البيئة والصحة والسالمةاإل تحليل
  :ي يشملوتقديم التدريب المناسب، والذ

 أنظمة إدارة البيئة والصحة والسالمة التدريب على  
 أدوار ومسؤوليات البيئة والصحة والسالمة  
 رة حاالت طوارئ البيئة والصحة والسالمةستجابة و إدااإل  
 التعريف بقضايا إدارة البيئة والصحة والسالمة بشكل محدد وبشكل عام  
 نتيجة لعدم التوافق مع  الصحة والسالمةعلى البيئة و ت السلبية ار التأثي

  ءات محددةاإجر 
 التدريب العام في مجاالت البيئة والصحة والسالمة  
 التدريب المتخصص لمهام محددة  

  

  :التخطيط لتنفيذ التدريب من خالل  11-5
 مستوى المسؤولية والكفاءة  
 ( التواترالتكرار) ونوع التدريب  
 والحساب واللغة ، وغيرها من المتطلبات التعليميةءة والكتابة ار الق  
  ت / تطوير المادة التدريبيةرااختيار الدو  
 كفاءة المدرب  
 عمليات التقييم  
 سجالت التدريب  
 حتياجات التدريبية التنشيطيةاإل  
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    التدريب المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة برامج مراجعةالتأكد من    11-6
  الكفاءة 12

    عمل للكفاءة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة جراءاتإتطوير   12-1
    د العاملين المكلفين بأداء المهاماالتأكد من كفاءة األفر   12-2
  :تعريف وتقييم الكفاءات المطلوبة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة، وتشمل  12-3

 ئة والصحة والسالمةالكفاءات العامة في مجاالت البي  
 الكفاءات المتخصصة لمهام معينة  
 أساليب تقييم الكفاءات  
 تسجيل الكفاءات  
 الحفاظ على الكفاءات وتطويرها  

  

  برنامج الكفاءة في مجاالت البيئة والصحة والسالمة مراجعةالتأكد من   12-4
 
 
 

  

  ، واألخطار، والتحقيق فيهابالغ عن الحوادث، والحوادث الوشيكة الوقوعاإل .13
لإلبالغ  عن الحوادث، و الحوادث الوشيكة الوقوع واألخطار  إجراءاتتطوير   13-1

( 11) ق فيها،  بالتوافق مع اآلليةالمتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة ، وكيفية التحقي
  بشأن التحقيق في الحوادث  والمدرجة ضمن النظام

  

  :تحقيق في حوادث البيئة والصحة والسالمة، كحد أدنى، ما يلييتناول برنامج ال   13-2
 تسجيل حوادث البيئة والصحة والسالمة، والتحقيق فيها وتحليلها  
 الجهات اد مؤهلين ، وبالتشاور مع ر أكد أن التحقيق يتم عن طريق أفالت

  المعنية ذات الصلة
 التأكد أن التحقيق يتم في الوقت المناسب  
  السبب الرئيسي لحوادث البيئة والصحة والسالمةتحديد  
  ءات تصحيحية ووقائيةار فرص اتخاذ إجتحديد  
 التواصل الفعال مع الجهات المعنية ذات الصلة لتوضيح نتائج التحقيق  

  

  :بالغ عن حوادث البيئة والصحة والسالمة، كحد أدنى، ما يلياإل إجراءاتيتناول    13-3
 الجداول الزمنية والمسؤوليات في عملية اإلبالغ التسلسل الهرمي ،  
 متطلبات األداء الداخلي للبيئة والصحة والسالمة  واإلبالغ عن الحوادث  
 متطلبات األداء الخارجي للبيئة والصحة والسالمة واإلبالغ عن الحوادث ،

  :ويشمل
ة إبالغ السلطة المنظمة للقطاع والسلطة المختصة عن حوادث البيئ -

  والصحة والسالمة، عند الحاجة
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سنوية للسلطة المنظمة لصحة والسالمة ربع التقديم تقارير أداء البيئة وا -
  للقطاع والسلطة المختصة، عند الحاجة

من قبل جهة ثالثة للسلطة  تقديم نتائج التدقيق الخارجي السنوي للتوافق -
  المنظمة للقطاع والسلطة المختصة

بالغ عن اإل داء الخاصة بالنظام وبشأن تقارير األ (6ية )آللمتطلبات ا - 
  الحوادث

  القانونية والتنظيمية األخرى اإلبالغ متطلبات  -
 سلطة المختصة في التصاريح، المتطلبات المنصوص عليها في نظام ال

  خيص، عدم الممانعة وغيرهاار الت
 ة والسالمة سات وخطط البيئة والصحار المتطلبات المنصوص عليها في د

  المعتمدة
 اإلطار التشريعي لنظام إدارة  المتطلبات المنصوص عليها في أدوات

  البيئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي
 
 
 

 

  التشاور والتواصل .14
  :عمل خاص بالتواصل يشمل على إجراءاتتطوير   14-1

 بين مختلف مستويات الكيان التواصل الداخلي  
 لمقاولين والزوار في مكان العملالتواصل مع ا  
 التواصل مع الجهات المعنية األخرى ذات الصلة  
 تطوير تقرير سنوي لألداء في مجاالت البيئة والصحة والسالمة  

  

  :عمل خاص بالتشاور يشمل على إجراءتطوير   14-2
 تشكيل لجنة البيئة والصحة والسالمة  
 مور المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمةشراك الموظفين في األالتشاور وا  
 المشاركة المناسبة في أنشطة إدارة المخاطر  
  المشاركة المناسبة في التحقيق بالحوادث ذات الصلة بالبيئة والصحة

  والسالمة
  جعة سياسات وأهداف البيئة والصحة والسالمةاالمشاركة في تطوير ومر  
  ماعات دوريةجتإت و عقد ار لجان لالستشاتشكيل  
 التشاور مع المقاولين والجهات الخارجية ذات الصلة  

  

  التفتيش .15
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 برنامج للتفتيش على نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة على/ عمل إجراءاتتطوير   15-1
  :أن يشمل على

 نطاق العمل، المعايير وأهداف التفتيش التي يجب أن يشتملها النظام  
  والموارد المطلوبة لبرنامج التفتيشالمسؤوليات  
 عملية التخطيط وتطبيق برنامج التفتيش، ويشمل:  
  المعايير -
  التواتر والجدول الزمني -
  أساليب جمع البيانات والتحقق منها -
  تقارير نتائج التفتيش -
  ء التصحيحيار عملية عدم االمتثال واإلج -
  حفظ سجالت برنامج التفتيش -
 جعة برنامج التفتيشار وم اقبةر م  
 متطلبات التقارير الداخلية 

 
 
 
 
 
 

  

  التدقيق .16
برنامج للتدقيق على نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة،  عمل / إجراءاتتطوير    16-1

  :على أن يشمل
 نطاق العمل، المعايير وأهداف التدقيق التي يجب أن يتضمنها النظام  
 ءات والموارد المطلوبة لبرنامج التدقيقالمسؤوليات والكفا  
 عملية التخطيط وتطبيق برنامج التدقيق، ويشمل:  
  الموثوقة رالمعايي -
  التواتر والجدول الزمني -
  أساليب جمع البيانات والتحقق منها -
  تقارير نتائج التدقيق -
  حفظ سجالت برنامج التدقيق -
 جعة برنامج التدقيقار اقبة ومر م  
 متطلبات التقارير الداخلية والخارجية  

  

  الداخليين لنظام إدارة البيئة والصحة والسالمة للقيام  التأكد من كفاءة المدققين   16-2
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  بعملية التدقيق
التدقيق من قبل جهة خارجية يتم من خالل مدققين مسجلين لدى  التأكد من أن   16-3

  مركز أبوظبي للبيئة والصحة والسالمة
 

  

  أداء نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة مراقبة .17
    أداء نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة لمراقبةعمل  إجراءتطوير   17-1
ة كحد أداء نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة المسائل التالي مراقبةيتناول برنامج    17-2

  :أدنى
 لصحة والسالمة للكيانأهداف ومستهدفات البيئة وا مراقبة  
  مج وضوابط البيئة والصحة والسالمةار بكفاءة مراقبة  
 مج وضوابط ار اقبة مدى التوافق مع بر ازية لألداء لمر قياسات تفاعلية واحت

  نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة
 تحادية معايير البيئة والصحة والسالمة والقيم اإلرشادية والمعايير اإل

   المهنيةبالسالمة والصحة الخاصة  
 رةأدوات اإلطار التشريعي لنظام إداجها في ار العناصر المناسبة التي تم إد 

  البيئة والصحة والسالمة إلمارة أبوظبي
  ،العناصر المنصوص عليها من قبل السلطات المختصة إلصدار تصريح

   ترخيص، شهادة عدم ممانعة..  وغيرها
 سات البيئة والصحة والسالمة ار في خطط ود عناصر المنصوص عليهاال

  المعتمدة
 العناصر المنصوص عليها من قبل السلطات المختصة ذات الصلة  
 متطلبات  اقبة، بما في ذلكر ساليب واألدوات المستخدمة للموصف األ

 وسجالت المعايرة

  

 :الصحة والسالمة المهنية، كحد أدنى، على مراقبةتشتمل    17-3
 ء الناجمة عن طبيعة العمل، الهواء واإلنارةالضوضا  
 والعوامل المؤثرة على تصميم مكان العمل بيئة العمل  
 إدارة النفايات  
 مج الصحيةار الب  
 المواد الخطرة  
  الفحص الصحي الدوري  
 ض المهنيةار األم  
 الوقوع وحوادث البيئة والصحة والسالمة أخطار، حوادث وشيكة   
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  :العوامل البيئية على ما يلي، إن وجد مراقبةتشتمل    17-4
 التأثير البيئي والجوانب المحددة في برنامج إدارة المخاطر بالكيان  
 ل السلطة المنظمة للقطاع والسلطة المختصةالمتطلبات المحددة من قب  

  

  ضبط الوثائق.18
    ضبط الوثائق إجراءاتتطوير   18-1
  :من التأكد  18-2

 و يمكن تعقبها لوثائق ستبقى مقروءة  ومؤمنةأن ا   
 ستخدام غير المقصود للوثائق الملغاةاجعة الوثائق لتفادي اإلر ضبط م  
 عتماد بشكل مناسباجعة واإلر ضبط عمليات الم  
 وثائق البيئة والصحة والسالمةالتوزيع المناسب ل   

  

  حفظ السجالت .19
    حفظ السجالت إجراءتطوير   19-1
  :التأكد من  19-2

 متثال  صيانة سجالت البيئة والصحة والسالمة، عند الضرورة، إلثبات اإل
  مع المتطلبات

  ،تالف السجالتإستبقاء وإسترجاع، إتعريف، تخزين، حماية  
 سنوات 5البيئة والصحة والسالمة لمدة  حفظ وثائق  
 سنة 31المهنية لمدة  ضار فظ السجالت الطبية وسجالت األمح  

  

  اإلدارة . مراجعة20
  :االدارة العليا، على أن يشمل لمراجعةعمل  إجراءتطوير   20-1

 ة البيئة والصحة والسالمة للكيان من قبل جعة نظام إدار ار التأكد من م
  ت محددة للتأكد من مالءمته وفعاليتهار اإلدارة العليا في فت

 عة الرئيسيينجار لمتحديد أعضاء فريق ا  
 جعة بصورة واضحةار دوار ومسؤوليات أعضاء فريق المتحديد أ  
 جعات اإلداريةار تعريف عملية تسجيل الم  
 جعة اإلدارة تشتمل، كحد أدنى، على ما يليار التأكد  من  أن م:  
   سالمة من قبل الموظفين المعنييننظام إدارة البيئة والصحة وال مراجعة -
  جعة السابقةار نتائج الم -
  نتائج التدقيق الداخلي والخارجي -
  إدارة البيئة والصحة والسالمة مقارنة باألهداف والمستهدفاتأداء نظام  -
  ت على المتطلبات القانونية والمتطلبات األخرى ار التغي -
  التواصل مع الجهات ذات الصلة والشكاوى  -
حوادث، عدم اإلمتثال  مة، التحقيق في اللصحة والسالحوادث البيئة وا -
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  ءات التصحيحيةار واإلج
  مقترحات للتطوير المستمر -

 

  .الرجاء إرفاق جميع وثائق نظام إدارة البيئة والصحة والسالمة مع هذا النموذج *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )د( االعمال الصغيرة و القليلة الخطورة
ريع تى منها على سبيل المثال ال الحصر: االعمال المكتبية و اعمال تكنولوجيا المعلومات و مشافى حالة االعمال الصغيرة و القليلة الخطورة و تأ

 االستشارات االدارية و المراجعه و التفتيش و ما شابها يتطلب من الشركات الراغبة توفير التالى للتقييم:
 التالى: و هذه تشمل توفير Safe Work Method of Statement –طريقة العمل االمن  1

 شرح طريقة العمل   1.1
 قائمة بالمعدات المستخدمة فى العمل 1.2
 ؤهالتهم و سجل التدريب الخاص بهمبالموظفين القائمين باالعمال و مقائمة  1.3
 قائمة بالمواد المراد استخداها فى االعمال 1.4
 قائمة باالماكن المراد العمل بها 1.5
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 باالعمال سجل تقييم المخاطر الخاص 1.6
 قائمة بعمليات الطوارئ التى لها عالقة بالعمل و طرق التحكم فيها و الية التواصل و االتصال 1.7
 اجراءات العمل االمن التى تنتج من توصيات تقييم المخاطر 1.8
 الية التفتيش و المراجعه للتأكد من تطبيق إجراءات العمل االمن 1.9

  قراراإل( ه)
  .معلومات المقدمة في هذه الوثيقة حقيقية وصحيحة وكاملةأقر بأن جميع ال

    :الختم الرسمي    : المفوض توقيع  الشخص 

  ____/____/________  :التاريخ

 
 


