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                                     hse@adm.gov.ae لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على البريد اإللكتروني:

 007/2019رقم  تعميم
برفع النماذج اإللزامية في برنامج  لتزاماإلبشأن 

 األداء اإللكتروني

 المطورينالمكاتب اإلستشارية وو المقاوليـنلى جميع إ

 .أبوظبي نشاء داخل مدينةالعاملين في قطاع البناء واإل

 

حرصا من بلدية مدينة أبوظبي لضمان تعزيز 

لجميع الكيانات السالمة والصحة المهنية إجراءات 

يرجى من جميع  العاملة في قطاع البناء واإلنشاء

 باآلتي: لتزاماإلوالمطورين  ستشاريينواإلالمقاولين 

Circular No 2019/007 

Submission of Mandatory Forms 

in    AL ADAA Portal 

To all contractors, consultants, and 

developers working in building & 

construction sector in Abu Dhabi City. 

As Abu Dhabi City Municipality always 
enhance OSH procedures for all entities 
working within the building and construction 
sector, all contractors, consultants, and 
developers are requested to comply with 
the following:  
 

 Occupational Safety and Health Requirements سالمة والصحة المهنية ال متطلبات

 
 عتماد أنظمتها إلدارة السالمة إالتي تم كيانات ال جميــعلتزام إ

 في نظام  التاليـةتقديم التقارير بالحرص على والصحة المهنية 
 كاالتي: وهي تقريرالمحدد بكل  في الوقتاألداء وذلك 

 

سنوي  الربعنظام السالمة والصحة المهنية  أداءتقرير  •
 .(Eنموذج ال)

السالمة إدارة السنوي على نظام الخارجي التدقيق  تقرير •
 .(Fنموذج الرف ثالث )ـــوالصحة المهنية من ط

إدارة ظام ـوية لنـــة السنـــة التطبيقيــتقرير التكلف •
وتقديمه  (E4نموذج الية )ـــالمة والصحة المهنــــالس

 .سنوياً خالل الربع األول في كل عام
 

 في حالة  يأبوظببالغ بلدية مدينة إكيانات كما يجب على جميع ال
 نشاء مواقع البناء واإل فيالقابلة لإلبالغ البليغة  وادثحالوقوع 

 :نظام األداءفي  تيةالنماذج اآلبتقديم  لتزامواإل
 

 .(Gنموذج ال)وادث حالتقرير اإلبالغ عن وقوع  •

 .(G1نموذج الحوادث )الق في ــتقرير التحقي •
 

 
ً لتزام بذلك وفقإلعلى الجميع ا  العام لنظام إمارة  اإلطارمتطلبات ل ا

 المحدد.المهنية وذلك حسب الوقت للسالمة والصحة  يبو ظبأ

All building construction sector approved OSHMS 

entities shall committed to submit the following reports 

on time at al AL ADAA portal: 

• OSH quarterly performance report (Form E). 

• Annual external third-party audit report (Form F). 

• OSH implementation costs report (Form E4) shall be 

submitted annually by the first quarter of each year.  

Also all entities in the building and construction shall 

report all serious reportable OSH incidents to Abu Dhabi 

City Municipality & submitting the following reports at 

AL ADAA portal: 

• OSH incidents notification report (Form G). 

• OSH incidents investigation Report (Form G1). 

This is for everyone’s strict compliance  as per the 

requirements of Abu Dhabi Emirate Occupational 

Safety & Health System Framework (OSHAD SF) and 

according to the specified time frame. 


