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  اسم املنشأة:
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Page No. Issue Date Issue No. 

1 of 7 19/12/2019 04 

 

Date  of Visit: Click or tap to enter a date. :تاريخ الزيارة 

Visit Type: 

Follow Up No:   رقم متابعة : Routine Visit ☐  دوريةزيارة      

 نوع الزيارة:

Complain ☐ شكوى / بالغ Medium Risk ☐ متوسطة الخطورة 

Industrial Leader to Under Construction ☐ رواد إلى قيد اإلنشاء 

Technical Modification ☐ تعديل فني Commissioning ☐ تشغيل منشأة 

Others:   : أخرى Decommissioning ☐ اغالق منشأة   

Assessor’s Name:  اسم املقيم: 

E-mail:  :البريد االلكتروني 

General Information about the Entity: عامة عن املنشأة: معلومات  

License Number:  رقم الرخصة: 

License Status:  حالة الترخيص: 

Expiry Date of License: Click or tap to enter a date.  انتهاء الترخيصتاريخ: 

EMS No:  الرقم البيئي: 

Location:  املوقع: 

Coordinates: X:  Y: االحداثيات: 

No. of Employees:  :عدد املوظفين 

No. of Admin. Staff:  عدد االداريين: No. of Technical Staff:  الفنيين عدد: 

Contact Details:          بيانات االتصال 

Personnel Interviewed:  
الشخص الذي تم 

 مقابلته:

E-Mail:  البريد اإللكتروني: 

Mobile Phone:  تحركاملهاتف ال: Landline:  هاتف أرض يال: 
 

:  Comments 

 

 

 

 

 مالحظات:
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 Industrial Assessment التقييم الصنـــاعي
 

Brief about the Industrial Assessment  الصناعينبذة عن التقرير  

 
 

 

 

 
 

  

1 Location Details  ـــاملوقــتفاصيل ـــــ ـــ ـــــــ عــــ  1 

1 
The  boundary wall in the location (permanent or 

temporary) 

Available  ☐ يوجد 
 ال  يوجد ☐  Not  available 1 وجود سور باملوقع )دائم أو مؤقت(

Incomplete ☐ غير مكتمل 

2 
The existence of external sign board in Arabic  and 

English displaying  entity’s name 

Available  ☐ باللغة  املنشأةمذكور فيها اسم  خارجية اعالنية وجود لوحة يوجد

 ال  يوجد ☐  Not  available 2 العربية واالنجليزية

Incomplete ☐ غير مكتمل 

3 Administration building on site  
Available  ☐ يوجد 

 ال  يوجد ☐ Not  available 3 املوقع فيمباني اإلدارة وجود 

Incomplete ☐ غير مكتمل 

4 Product Areas on site 
Available  ☐ يوجد 

 ال  يوجد ☐  Not  available 4 وجود صاالت االنتاج

Incomplete ☐ غير مكتمل 

5 Raw material Warehouses on site 
Available ☐ يوجد 

 ال  يوجد ☐  Not  available 5 وجود مخازن للمواد الخام

Incomplete ☐ غير مكتمل 

6 Final product stores on site 
Available  ☐ يوجد 

 ال  يوجد ☐  Not  available 6 النهائيةوجود مخازن للمنتجات 

Incomplete ☐ غير مكتمل 

7 Independent access  to the Entity 
Available  ☐ يوجد 

 وجديال  ☐  Not  available 7 وجود مدخل مستقل للمنشأة

Incomplete ☐ غير مكتمل 

8 Labor accommodation on site  
Available  ☐ يوجد 

 ال  يوجد ☐  Not  available 8 باملوقع وجود سكن العمال

Incomplete ☐ غير مكتمل 

:  Comments  :مالحظات 
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2 The Industrial Activities 2 األنشطة الصناعية 

1  

Licensed ☐ مرخص 

 1 
Not Licensed 

☐ 
مرخص غير   

Active 
 يتم ممارسته ☐

Inactive ☐ ال يتم ممارسته 

:  Comments  :مالحظات 

3 Products 3 املنتجات 

1  

Licensed ☐ مرخص 

 1 

Not Licensed 
☐ 

مرخص غير   

Produced 
☐ 

 إنتاجه يتم

Not Produced ☐  إنتاجه ال يتم  

Annual 

Production 

Capacity? 

 

 

الطاقة 

 االنتاجية

 السنوية؟

:  Comments  :مالحظات 
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4 Technical Requirements 4 املتطلبات الفنية 

1 
The site area is sufficient for storage, production and 

management 

Yes ☐ نعم 
 1 مساحة املوقع كافية للتخزين واالنتاج واالدارة

No ☐ ال 

2 
The location of the entity corresponds to Industrial licensed 

activities 

Yes ☐ نعم 
 2 موقع املنشأة  يتوافق مع األنشطة الصناعية املرخصة

No ☐ ال 

3 The site is equipped to practice the licensed industrial activities 
Yes ☐ نعم 

املرخصةاملوقع مجهز ملمارسة األنشطة الصناعية   3 
No ☐ ال 

4 
The site information is identical to the lease contract and the site 

plan provided by the Entity 

Yes ☐ بيانات املوقع مطابقة لبيانات عقد االيجار وللمخطط الذي وفرته  نعم

 املنشأة
4 

No ☐ ال 

5 Raw materials are compatible with activities and products 
Yes ☐ نعم 

 5 املواد األولية  تتوافق مع االنشطة واملنتجات
No ☐ ال 

6 
Machines used in production lines are compatible with the list of 

activities and products mentioned in the industrial license 

Yes ☐ املستخدمة في العمليات االنتاجية تتوافق مع قائمة املاكينات  نعم

 االنشطة و املنتجات املذكورة بالرخصة الصناعية
6 

No ☐ ال 

:  Comments  :مالحظات 
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5 Environment, Occupational Safety & Health Assessment  5 البيئة والسالمة والصحة املهنيةتقييم 

5 Findings & Observations:   :5 املشاهدات واملالحظات 

1 Entity has OSH Plans / Procedures to operate safely their plant, 
machine and manufacturing activities. 

Yes  ☐ ساسية متعلقة  بالبيئة أخطط وإجراءات عمل لديها  املنشأة نعم
بشكل   بالعمليات التشغيلية والتجهيزية والصحة والسالمة للقيام

 آمن
1 No  ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

2 Unscheduled and scheduled OSH inspections / audits are being 
conducted by the Entity. 

Yes  ☐  نعم 
تدقيق مجدول وغير مجدول للسالمة  تقوم املنشأة  بإجراء تفتيش/

 والصحة املهنية  في موقع العمل.
2 No ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

3 Hazard and Risk Register are available on site. 
Yes  ☐  نعم 

سجل خاص  باألخطار واملخاطر املتعلقة بالسالمة والصحة يوجد 
 املهنية

3 No ☐  ال 
Not Applicable ☐ ينطبق ال 

4 Records and logs related to incidents / accidents / near-miss 
reporting and investigations are available on site. 

Yes  ☐   نعم 
تقوم املنشأة  بتوثيق الحوادث التي وقعت، او كادت أن تقع، في 

 موقع العمل.
4 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

5 Appropriate Personal Protective Equipment (PPEs) are available and 
in use. 

Yes  ☐  نعم 
ويتم   متوفرة في املوقع املالئمة معدات الحماية الشخصية

 استخدامها حسب طبيعة العمل
5 No  ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

6 Good housekeeping implemented throughout the Entity. 
Yes  ☐  نعم 

 ال ☐  No 6 املنشأة بالترتيب والنظافة العامة  التزاملوحظ أثناء الزيارة 
Not Applicable ☐ ينطبق ال 

7 Raw materials / products were properly segregated, labelled and 
stored in designated locations. 

Yes  ☐  نعم 
واملنتجات بشكل مالئم حيث يتم  يتم التعامل مع املواد األولية 

 فصلها وتخزينها في أماكن محددة وعليها عالمات إرشادية.
7 No  ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

8 
Chemical / hazardous / flammable substances (e.g. Diesel, oils, 
paints, thinners, etc.) were properly labelled and stored in a 
designated and securely enclosed locations. 

Yes  ☐  يتم تخزين املواد  الكيماوية والخطرة )مثال على ذلك : الديزل، نعم 
الزيوت وغيرها ( بشكل مالئم في اماكن آمنة ومعزولة  االصباغ،

 إرشاديةوعليها عالمات 
8 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

9 
Material Safety Data Sheets (MSDSs) for Chemical / hazardous / 
flammable substances are available. 

Yes  ☐  نعم 
 ال  ☐ No 9 بيانات سالمة املواد الكيماوية والخطرة متوفرة في املنشأة. لوائح

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

10  OSH Training Register available. 

Yes  ☐  نعم 

 ال  ☐ No 10 يوجد سجل للتدريبات الخاصة بالسالمة والصحة املهنية 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

11 Appropriate safety and Welfare facilities including first aid boxes, 
drinking water, resting areas have been provided. 

Yes  ☐  بما الصحية  والرعاية,لسالمة املنشأة تتوافق مع متطلبات ارافق م نعم
في ذلك صناديق اإلسعافات  األولية ومياه الشرب ومناطق الراحة 

 وغيرها.
11 No ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

12 Workplace Environment Monitoring has been conducted through 
registered and approved 3rd party. 

Yes  ☐  نعم 
 جهة من خالل  بيئة العمل بمراقبةاملنشأة تقوم بشكل دوري 

 مسجلة ومعتمدة لدى السلطة املختصة
12 No ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

13 
General Workplace Environment quality e.g.  (Surrounding Noise, 
Temperature, Humidity … etc.) Observation is Satisfactory. 

Yes  ☐  الضوضاء  ،االنبعاثاتجودة بيئة العمل العامة على سبيل املثال )  نعم
لوحظ بانها صالحه  املحيطة، درجة الحرارة، الرطوبة ... أخرى(.

 للعمل بها.
13 No ☐  ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

14 
Electric equipment in the operation areas, electricity room, 
workshops, etc. were seen to be in good condition – e.g.,  

Yes  ☐  نعم 
بحالة جيدة )غرف تبدو املعدات واألجهزة الكهربائية في املنشأة 

 (.الكهربائية، ...  أخرى لوحات املفاتيح، االسالك  الكهرباء،
14 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

15 
Pressure vessels (e.g. Air Compressors, Boilers etc.) have been 
provided with appropriate secondary protection and secured. 

Yes  ☐  املنشأة تقوم بفحص معدات الضغط العالي )مثل: ضاغطات  نعم
الهواء، الغاليات( بشكل دوري عن طريق شركة مسجلة ومعتمدة 

 لدى السلطة املختصة.
15 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

16 
Firefighting equipment (e.g. Fire Extinguishers, Fire Hose Reels, Fire 
Alarms, etc.) were available and in good condition and been 
inspected by an approved 3rd party. 

Yes ☐ معدات مكافحة الحريق )طفايات الحريق، خراطيم اطفاء الحريق،  نعم
 بشكل فحصهاانذار الحريق، الخ( متوفرة وبحالة جيدة، ويتم 

 .دورية من جهة معتمدة
16 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 
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17 Emergency Response Plan has been developed at the entity and 
employees are trained on it continuously. 

Yes ☐ نعم 
تم وضع خطة االستجابة للطوارئ في املنشأة ويتم تدريب العمال 

 عليها بشكل مستمر. 
17 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

18 An adequate number of safety / warning signs are available 
throughout the Entity. 

Yes ☐ نعم 
 ال ☐ No 18 عدد كاف من اللوحات االرشادية/التحذيرية في املنشأةيوجد 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

19 

Type of load lifting equipment used on site:  الرفع املستخدمة في موقع العمل : معداتأنواع 

17 

Forklifts. 
Available ☐ يوجد 

 رافعات شوكية.  
Not Available ☐ ال يوجد 

Overhead / Mobile Cranes 
Available ☐ يوجد 

 رافعات متحركة.
Not Available ☐ ال يوجد 

Other (specify) 
Available ☐ يوجد 

 : )اذكر( خرى أ
Not Available ☐ ال يوجد 

20 Forklifts & Mobile Cranes operators have valid operator’s license.  
Yes ☐ نعم 

جميع التراخيص  واملتحركة يوجد لدى سائقي الرافعات الشوكية
 الالزمة لتشغيلها وقيادتها.

20 No ☐ ال 
Not Applicable ☐ ينطبق ال 

21 Designated area for   Forklift(s) parking with the key removed from 
the vehicle ignition. 

Yes ☐ نعم 
توجد مواقف محددة وآمنة خاصة بالرافعات الشوكية، و يقوم 

 السائق بأخذ مفاتيح التشغيل عند توقيفها.
21 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

22 

3rd Party test and inspection has been conducted for Plant machine 
and related system as applicable (e.g. Lifting equipment, Forklift, 
Overhead Cranes, Air-Compressor, Boiler … etc.  ) and TPI certificate 
is available 

Yes ☐ على سبيل معدات الرفع و واملاكينات املنشأة تقوم بفحص املعدات  نعم
الهواء الرافعات العلوية، ضاغطات  الرافعة الشوكية،املثال )
 عن طريقفي موقع العمل، بشكل دوري ( أخرى. اإلنتاج خطوط

 مسجلة ومعتمدة لدى السلطة املختصة جهة

22 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

23 Appropriate Waste Management Practices (proper storage, 
Segregation, Labeled, transportation….etc.). 

Yes ☐ نعم 
 إلدارة النفايات )التخزين املناسب، الفرز، توجد  ممارسات مالئمة

 (أخرى   النقل وضع العالمات،
23 No ☐ ال 

Not Applicable ☐ ينطبق ال 

Comments:  مالحظات:  
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Follow Up Visits: :زيارات املتابعة 

Need follow up visit? 
Yes ☐ نعم 

 متابعة؟يحتاج  زيارة 
No ☐ ال 

Date of Follow Up Visit: (If Applicable) Click or tap to enter a date.  األمر(تطلب )إذا  :املتابعةتاريخ زيارة 
 

Conditions:  :الشروط والضوابط 

 تلتزم املنشأة باتخاذ جميع اإلجراءات التصحيحية بناء
 
على ما ورد في  ا

 . هذا التقرير

 Applicable ☐ ينطبق
Entity is obliged to undertake adequate and appropriate 

actions to address the non-compliances as identified within this 

Report.   ال ينطبق ☐ Not Applicable 

 يجب على املنشأة تسليم خطة عمل اإلجراءات التصحيحية

 تاريخ استالم التقرير. ذلك خالل اسبوع منو ، والتحسينية

 Applicable Entity shall submit a Corrective Action Plan, within one week of ☐ ينطبق

receipt of this Report.   ال ينطبق ☐ Not Applicable 

عجز املنشأة وعدم التزامها في  معالجة ما ورد في تقرير التقييم الفني قد يعرضها إلجراءات 

 قانونية أخرى بما في ذلك االنذار أو املخالفة أو تعليق الرخصة الصناعية.

Failure to satisfactorily any address or all of the identified non-compliances shall 

result in the entity being ultimately liable for further actions including the issuance of 

prohibition, penalty notices and/or suspension of Industrial License. 

 :Comments  مالحظات :

 

Prepared By  اعداد التقرير 

Name and Designation:  
 :املسمى الوظيفي و  االسم 

Signature  and Date: Click or tap to enter a date.                     _________________ والتاريخ: التوقيع 

Reviewed By  مراجعة التقرير 

Name and Designation:  
 :املسمى الوظيفي و  االسم 

Signature  and Date: Click or tap to enter a date.                    _________________ والتاريخ التوقيع 

Approved By  اعتماد التقرير 

Name and Designation:  
 :املسمى الوظيفي و  االسم 

Signature  and Date: Click or tap to enter a date.                    _________________ والتاريخ: التوقيع 

 

Attachments:   املرفقات  

1 Photographs Appendix  1 ملحق الصور 

2 Corrective Action Plane  (If Applicable) 2 األمر(تطلب )إذا   نموذج خطة عمل اإلجراءات التصحيحية 


