اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:

إدارة الصحة والسالمة العامة

اﺳﻢ اﻟﻨﻤﻮذج :

إرشادات التقديم للحصول على موافقة الصحة والسالمة للمشاريع ،والمنشآت
الصناعية ،و المؤسسات االستشارية المھنية والخدمات في إمارة دبي

رﻗﻢ اﻟﻨﻤﻮذج :

DM-PH&SD-P4-TG29

Organization Unit:
Form sheet title:
Doc Ref.

إرشادات التقديم للحصول على موافقة الصحة والسالمة للمشاريع ،والمنشآت الصناعية ،و
المؤسسات االستشارية المھنية والخدمات في إمارة دبي
Guidelines for Obtaining Health and Safety (HS) Clearance for Industrial
Premises and Professional Services in the Emirate of Dubai

تمھيد:
إن التص ميم الھندس ي اآلم ن واإلنش اءات الس ليمة للمنش آت الص ناعية الجدي دة بم ا ف ي ذل ك الت زام
المنشات القائمة بمعايير السالمة خالل التوس عة أو التع ديل للعملي ات والتخط يط ال داخلي يلع ب دورا
ھاما في أداء السالمة الشاملة للمنشأة وعلى المدى الطويل .كما أن برنامج السالمة المخطط ة بش كل
سليم والموثقة يجب أن تكون جزءا ال يتجزأ من متطلبات أنظمة العمل والعمليات قبل تنفيذ مثل ھذه
المش اريع .وھك ذا يتطل ب م ن جمي ع المنش آت الص ناعية الجدي دة أو القائم ة الت ي بص دد التوس عة أو
إضافة األنشطة أو االنتقال إلى مواقع جديدة تقديم تقرير عن تقييم المخاطر ) (RARوم ا يتص ل ب ه
من نظام إدارة السالمة ) (SMSقبل الحصول على موافقة البلدية.
إن الھ دف م ن تحدي د المخ اطر المحتمل ة ومتطلب ات نظ ام إدارة الس المة ف ي المرحل ة المبك رة ھ و
لمس اعدة مط ور المش روع للرص د وتقي يم جمي ع المخ اطر المحتمل ة ويك ون ق ادرا عل ى تط وير
استراتيجيات أفضل للحد من اإلصابات/األضرار المحتملة من جميع األخطار التي تم تحديدھا.
من ناحية أخرى فإن القيام بأنشطة االستشارات أو التدريبات في مج ال الس المة يتطل ب التحق ق م ن
المعرف ة التقني ة ،والم ؤھالت والخب رة المھني ة والت دريب لم زودي تل ك الخ دمات و ض مان الج ودة
والمصداقية واالئتمانية لتلك الخدمات التي سوف يتم تقديمھا للعمالء .إن جميع المتطلبات المبينة يعد
ضمانا لاللتزام بمتطلب ات األم ر المحل ي  1991/61فيم ا يخ ص الل وائح المتعلق ة بالص حة والس المة
المھنية في إمارة دبي.
إرشادات:
 .1على جميع أصحاب المش اريع تعبئ ة و تق ديم النم وذج " طل ب موافق ة الص حة والس المة )مرف ق
(1#
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 .2يجب على جميع أصحاب المشاريع تقديم الوثائق والمعلومات التالية المبينة أدناه في الج زء أل ف
)أ( بخص وص المش اريع ذات المخ اطر العالي ة و الرئيس ية فان ه ينبغ ي تق ديم تقري ر كام ل تقي يم
المخاطر تقييم المخاطر التقرير الكامل ) (RARونظام إدارة السالمة ).(SMS
 .3لمش اريع الخ دمات االستش ارية والتدريبي ة و الفني ة وغيرھ ا )مث ل أعم ال مكتبي ة فق ط ،خ دمات
استشارية وخدمات التدريب  ،الخ( يجب تقديم الوثائق والمعلومات التالية المشار إليھا في الجزء
باء )ب( أدناه.
أ -المشاريع والمنشات الصناعية
متطلبات عامة
1
2
3
4

تعبئة نموذج طلب الصحة والسالمة المھنية ) نموذج قسم الصحة والسالمة المھنية – إدارة السالمة العامة – بلدية دبي(
نسخة من الموافقة المبدئية من دائرة التنمية االقتصادية لدبي  /من سلطة المنطقة الحرة )فقط للمنشأة الجديدة
نسخة من االسم التجاري المعتمد  /المحجوز من دائرة التنمية االقتصادية لدبي  /سلطة المنطقة الحرة كلما تطلب بحيث تبين
رقم المعاملة و النشاط الموافق عليه لالعتماد بما في ذلك رقم النشاط ) متطلب للمؤسسات القائمة و الجديدة(
نسخة من الرخصة التجارية /المھنية ) للمنشات القائمة و التي بصدد التوسعة /االنتقال  /التغيير أو تعديل(
 5نبذه عن خلفية و بيانات المؤسسة و طبيعة أنشطتھا و مؤھالتھا ومجال تخصصھا.
 6تفاصيل دليل الھيكل التنظيمي للمنشاة تبين المھام و المناصب و وعدد األفراد المعنيين بھا في المؤسسة
 7نسخة من إجمالي رأس المال المستثمر الموثق

المعلومات المتعلقة باألنشطة والتصاميم
8
9
10
11

طبيعة النشاط المقترح ممارسته من قبل المنشأة /المشروع /األفراد شامال في ذلك وصف تفصيلي للعمليات رسم تدفق العمليات
و/أو مخططات توازن المواد
مخطط الموقع واالرتفاعات ،والتصميمات ،والمقطع العرضي للمباني والمنشآت ،واألجھزة والمعدات ،ومناطق العمليات ،الخ.
تفاصيل المنشأة ،المعدات ،األدوات شامال معايير السالمة المتبنية و المطبقة و دليل السالمة التشغيلية حسب مقتضى الحال.
الرسومات الھندسية للمنشأة و العمليات مبينة المخارج ،المعدات...الخ باإلضافة معدات التحكم في التلوث و المخاطر
والتجھيزات المتعلقة بھا.

عمليات  /أنشطة اإلنتاج والصيانة وغيرھا من اإلجراءات
12

إجراءات المتعلقة بالعمليات وتفاصيلھا و األوصاف  /العمليات المتعلقة بكل موقع عمل.

13

قائمة األجھزة الرئيسية والمعدات الھامة الرئيسية خصوصا تلك المشار إليھا في اإلرشادات الفنية لبلدية دبي.

14
15

برنامج الصيانة الدورية وجداول اختبارات /الفحوصات لألجھزة والمعدات المتعلقة بالمنشأة وموقع العمل
تصميم الطاقة اإلنتاجية أو الطاقة اإلنتاجية.
تحديد كل مواقع العمل ونوعيته و إجمالي القوة العاملة بھا

16

المعلومات المتعلقة بالسالمة واإلدارة
18
19

نسخة من سياسة السالمة للمنشأة )إن وجدت(
نسخة من دليل الصحة والسالمة المھنية في الشركة أو ما يعادلھا )برامج الصحة والسالمة في أعمال البناء( بما في ذلك نظام
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العمل اآلمن  /آلية اإلجراءات و التصريحات
تقرير شامل عن تقييم المخاطر )تحديد ھوية المخاطر  ،والتقييم ،وتوفير تدابير الوقاية /التحكم على المخاطر و أضرارھا
وأخير المتابعة والمراجعة والتحديث(
قائمة بمعلومات )أدلة( سالمة تداول المواد ) (Material Safety Data Sheetsلكل مادة متداولة أو مستخدمة في موقع
العمل.
اإلثباتات المتعلقة بالقيام بتقديم تدريبات عن السالمة للعمال المعنيين.
البطاقة الصحية المھنية والفحوصات الطبية للعمال "وفقن لقائمة المھن المصنفة"
برامج الوقاية من الحوادث  :بما في ذلك الحادث  /الواقعة  ،حوادث وشيكة الحدوث والحوادث الخطرة الغير متوقعة ،قاعدة
البيانات والتقارير المتعلقة بعمليات رصد األمراض المھنية
تفاصيل برامج السالمة من الحريق و نظام الوقاية من الحريق
توفير اإلسعافات األولية ومستلزماتھا وفقا لإلرشاد الفني رقم ...
توفير مرافق الرعاية المناسبة و الكافية للعمال
تفاصيل خطة االستجابة و اإلخالء في حاالت الطوارئ
تفاصيل والمعايير الدولية والممارسات المتبنية أو الشھادات المناسبة ذات الصلة سبيل المثال ، 14001 ISO ، 9001 ISO
 ، 18001 OHSASالخ.

ب – خدمات االستشارات و التدريبات المتعلقة بالسالمة
متطلبات عامة
1
2
3
4
5
6
7

8

تعبئة نموذج طلب الصحة والسالمة المھنية ) نموذج قسم الصحة والسالمة المھنية – إدارة السالمة العامة – بلدية دبي(
نسخة من الموافقة المبدئية من دائرة التنمية االقتصادية لدبي  /من سلطة المنطقة الحرة
فقط للمنشأة الجديدة
نسخة من االسم التجاري المعتمد  /المحجوز من دائرة التنمية االقتصادية لدبي  /سلطة المنطقة الحرة كلما تطلب بحيث تبين
رقم المعاملة و النشاط الموافق عليه لالعتماد بما في ذلك رقم النشاط
للمنشات الجديدة و القائمة
نسخة من الرخصة التجارية /المھنية
للمنشات القائمة و التي بصدد التوسعة /االنتقال  /التغيير أو تعديل
نبذه عن خلفية و بيانات المؤسسة و طبيعة أنشطتھا و مؤھالتھا ومجال تخصصھا.
تفاصيل دليل الھيكل التنظيمي للمنشاة تبين المھام و المناصب و األفراد المعنيين بھا في المؤسسة
نسخة من إجمالي رأس المال المستثمر الموثق
تفاصيل تصميم  /تخطيط األرضيات شامال مخطط الغرف أو الصور الفعلية المتعلقة بالمركز التدريبي
 ھل تستوعب أماكن التدريب ما ال يق من  20شخصا بسھولة شامال في ذلك توفر تجھيزات الراحة من إضاءة مناسبة،تھوية مناسبة و دورات المياه...الخ

المؤھالت و الكفاءات)الموظفين الفنيين  /الموارد من المتحدثين(
9
10

نسخة حالية من الموافقات المعتمدة للموظفين) المؤھلين( المعنيين والتابعين للشركة بحد أدنى سنة واحدة بدوام كامل كمدرب
مؤھل و معتمد في أي مجال متعلق بالصحة والسالمة المھنية.
عقد ساري المفعول إذا كان ھناك أفراد آخرين )بدوام جزئي( بمثابة طاقم دعم للمدربين أو استشاريين.
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نسخة من السيرة الذاتية وملخص عن الخلفيات التعليمية والتدريبية والتأھيلية ،والخبرات أو أي أنتساب للھيئات االستشارية/
التدريبية العالمية أو ضمن الھيئة التدريبية
نسخة من شھادة الدبلوم و  /أو شھادات المتخصصة بأعمال االستشارات ونسخة من سجالت المدربين المتعلقة بالمجال
األكاديمي  ،والدورات التدريبية والندوات المتعلقة بالسالمة مثال  ،NEBOSH ،OSHAأو ما يعادلھا.
امتالك االستشاريين للتدريبات المناسبة في مجال السالمة من مؤسسة أكاديمية معترف بھا ويجب أن ال تقل الخبرة العملية عن
ثالثة سنوات في مجال إدارة السالمة والمراقبة.
قائمة المعايير الدولية والمحلية وممارسات السالمة المعتمدة و المطبقة /المتبنية من قبل المؤسسة في مناھج /أنظمة عملھا مثل
إصدار شھادات  ISOأو شھادات  ،OHSASالخ.

مواد التدريب وغير ھا من الموارد
15
16
17
18
19

20

المواد التدريبية والدليل التدريبي في مجال الصحة والسالمة المھنية
منھج البرامج التدريبية أو مخطط تفصيلي يحدد الساعات المطلوبة ،المواضيع ،األھداف ،و المنھجية  ،والموارد التدريبية
المطلوبة
نماذج تقييم ومتابعة البرامج التدريبية المنفذة والمتحدثين )المحاضرين(
نسخة من نموذج شھادة إتمام المشاركة التي يتم إصدارھا للمشاركين /المتدربين
تبين البيانات /المعلومات بخصوص اسم المنظمة وشعارھا ،الخ شامال في ذلك التواقيع المعتمدة من قبل المنظمة.
نسخ من االعتماد  /الموافقة  /عدم الممانعة ألي دورات تدريبية والتقنية والمتخصصة ذات الصلة كـ )على سبيل المثال ال
الحصر( موافقة أو اعتماد من ھيئة دبي الصحية أو اإلسعاف الموحد لبرامج اإلسعافات األولية ،الدفاع المدني دبي لدورات
اإلطفاء والخدمات  ،الخ.
قائمة بمرافق أداء التدريب والمعدات والمراجع وغيرھا من موارد التدريب وأدواتھا.
على سبيل المثال :الھاتف ،أدوات الفاكس ،آالت التصوير ،أجھزة ومعدات الصوت والفيديو  ،أجھزة الكمبيوتر ومعدات
الحماية الشخصية ) ، (PPEوأدوات القياس ...الخ

تفاصيل الرسوم - :
#

نوع الطلب

الرسوم

التجديد

1

المشاريع الجديدة و المؤسسات الصناعية

 %0.1من مجموع رأس
المال االستثماري حيث ال
تزيد عن  5000درھم كحد
أقصى

ال يطبق
إلى في حالة إلغاء التصريح

2

خدمات االستشارية والتدريبية في مجال السالمة

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بـ
إدارة الصحة والسالمة العامة
قسم الصحة والسالمة المھنية
ھاتف 04-2064202 / 04-2064282 :فاكس04-7033595 :
أو
موقع البلدية علىwww.dm.gov.ae :
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)مرفق (1#
إدارة اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

Public Health & Safety Department

ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ و اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

Occupational Health & Safety Section

Application for Health and Safety Approval
طلبات موافقة الصحة والسالمة
DM-OHS-SC 01

اﺳﻢ اﳌﻨﺸﺄة:

Premise Name:

ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻨﺸﺎط:

Activity Name:

رﻣﺰ اﻟﻨﺸﺎط:

Activity Code/s:

ﻣﻮﻗﻊ )ﻣﻨﻄﻘﺔ( اﳌﺆﺳﺴﺔ:

Premise Location:

رﻗﻢ اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ )اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(:

Initial Approval No.
(DED):
Transaction No. (DED):

رﻗﻢ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ )اﻟﺪاﺋﺮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ(:
اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ:

Name of Application’s
Owner:
Mobile Phone No.:

رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ اﳌﺘﺤﺮك:
رﻗﻢ اﻟﻔﺎﻛﺲ:

Fax No.:

رﻗﻢ اﻟﺘﻠﻔﻮن:

Tel No. :

اﻟﻌﻨﻮان اﻟﱪﻳﺪي:

P. O. Box No.:

اﻟﱪﻳﺪ اﻻﻟﻜﱰوﱐ:

Email Address:

اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:

Required Attachments:

نسخة من الموافقة من الدائرة االقتصادية لالسم التجاري •
نسخة من قائمة األنشطة موضحة رقم المعاملة  /الموافقة •
المبدئية.
إدارة التخطيط لبلدية دبي على استمارة طلب )الدائرة موافقة •
االقتصادية(
موافقة وزارة المالية و الصناعة و اإلدارات /الھيئات• /
الوزارات ذات الصلة.
نسخة من موافقة الدفاع المدني• .

• Copy of Initial Approval from DED including
Reserved name:
• Copy of Approved activities including Initial
Approval No. &/ Transaction No.:
• D. M. Planning Department on Overleaf of
DED Application form:
• Approvals: Ministry of Finance & Industry /
& Other Concerned Gov Department
Authorities,
• Civil Defense Approval

اﺳﻢ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:

Applicant Name

اﳌﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ:

Job Designation

 Owner Signatureاﻟﺘﻮﻗﻴﻊ )ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺸﺄة(:

رقم اإلصدار 1 :

Applicant Signature

تاريخ اإلصدار :يناير 2012

اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ )ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺸﺄة(:

الصفحة5/5:

