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 ...........................  ......................... : نوع الرخصة                                         ............................................ ..................................................  اسم الشركة:

 . ............. ...............................................  التاريخ:                           ..............................................................................................              وصف العمل:

 م
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر
 االحتمال و احتياطات السالمة  تدابير

 )ح(
 الشدة
 )ش( 

 المعدل

 ش( X)ح

1 

 
 
 
 
 

أعمال النجارة )تركيب األلواح  
الخشبية الداخلية والخارجية،  
األبواب، و ألواح الحوائط،  

 وألواح الجبس(. 
 
 
 
 
 

اإلصابة بسبب أدوات العمل و المسامير 
 وقطع الخشب المتطايرة.  

3 3 9 
النظارات الواقية، أحذية   عقد تدريب تنويري لطاقم العمل. تزويد العمال القطنية،

ستعمال أدوات العمل   إالسالمة، زي العمل ذو األكمام الطويلة والخوذة الواقية. 
    . سبة أو التالفةستعمال األدوات الغير مناإ المعتمدة و عدم 

 

 ت قطع األخشاب.  آلأاإلصابة من 
4 4 16 

ت من قبل أشخاص مدربين. يجب تزويد كافة األجزاء الدائرة  آل يتم تشغيل هذه األ
لة عند عدم الحاجة لها. توفير معدات  األ أو المتحركة بغطاء الحماية. إيقاف

الوقاية الشخصية )القفازات، النظارات الواقية، أحذية السالمة، زي العمل ذو  
 األكمام الطويلة، والخوذة(. توفير تهوية و إضاءة جيدة.    

  التعرض لغبار أعمال النجارة، وأبخرة و 
 روائح المواد الالصقة 

3 3 9 
ستخدام قفازات المطاط عند إستعمال الكمامة الواقية وتهوية مكان العمل. إ

التقييد بلوائح وثيقة معلومات السالمة للمادة   و استعمال المواد الالصقة 
(MSDS .) 

   ستعمال واقي السمع.إت جيدا.  يجب صيانة وفحص  األآل  12 4 3 و آثاره على السمع.  التعرض للضجيج

 6 3 2 المخلفات وإحتمال التلوث  
توفير حاويات و براميل جمع  قبل بداية العمل. عقد تدريب تنويري لطاقم العمل 

وفرز المخلفات في موقع العمل. يجب التخلص من المخلفات في المناطق  
 المخصصة لذلك منعا لتراكم هذه المخلفات.  
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 م
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر
 و احتياطات السالمة تدابير

 االحتمال
 )ح(

 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

2 
 والدهان  غاصب األ ستخدام ا

ستعمال المواد الكيميائية عن إ أخطار 
ستنشاق والتعرض لألصباغ و  إطريق 

 أبخرة ورذاذ المواد الكيميائية التي من
كن أن تسبب أضرار صحية خاصة  مالم

 .للجهاز التنفسي واألعين

3 3 9 

قبل بداية العمل. توفير معدات الوقاية الشخصية   عقد تدريب تنويري لطاقم العمل 
 لألقدام واليدين والجسم والجهاز التنفسي. 

يجب وضع أوعية وحاويات األصباغ و المواد الكيميائية في مكان مناسب محكمة  
 الغطاء. 

المواد   نسكاب األصباغ أو إتسرب أو 
   .الكيميائية مما ينتج عنه من تلوث 

2 2 4 

يجب تنظيف اى تسرب أو انسكاب للصبغ أو المادة الكيميائية فورا. توفير معدات  
قل الكميات الممكنة من األصباغ والمواد  أ تنظيف التسرب. العمل على وضع 

  الكيميائية في موقع العمل مع حفظها جيدا داخل األوعية والبراميل الخاصة بها.
ميائية لمنع التسرب والتنقيط ما ير صواني تحت أوعية األصباغ والمواد الكي فتو

 أمكن.

  Grinderستخدام آلة الجلخ أ 3
 والقطع 

انكسار القرص أو القطع المتطايرة يمكن 
أن تصيب العين أو تؤدي إلى جروح في  
الجسم. الشرر المتطاير يمكن أن يسبب  

 إصابة أو حريق.  

2 4 8 

إجراء التفتيش الدوري لآللة )األداة(، والقرص، والكيبالت )األسالك(  
والتوصيالت الكهربائية. ارتداء واقي الوجه و النظارة الواقية و القفازات  

المصنوعة من الجلد و حذاء السالمة ومالبس العمل المقاومة للحريق و الخوذة.  
جلخ  لة الفي مكان مناسب. عدم وضع آ  grindingالجلخ وضع أقراص 

grinder    .على األرض. توفير طفاية حريق مناسبة 

 15 5 3 الصدمة الكهربائية أو الحروق على الجسم. 

وضع حماية على الكيبالت قبل بداية العمل    تدريب تنويري لطاقم العملإجراء 
)في حالة تعذر توفر مكان    )األسالك( الكهربائية عند وجودها عبر ممرات المشاه

 توفير قاطع الدائرة الكهربائي للتسرب األرضي آخر(. 
 (Earth Leakage Circuit Breaker  .والتأكد من التوصيل األرضي السليم )

 يجب على العامل/المشغل لبس قفازات مناسبة. ضرورة الفحص والمتابعة.  
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر
 و احتياطات السالمة تدابير

 االحتمال
 )ح(

 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

  Grinderستخدام آلة الجلخ أ 
 والقطع 

مرض  إلى يمكن أن يؤدي الذي االهتزاز 
  ليدينصابع األ مس لفقد حاسة ال

(White Fingers or Hand Arm 
Vibration Syndrome)       

3 4 12 
رتداء معدات الوقاية  إقبل بداية العمل.   تدريب تنويري لطاقم العملإجراء 

الشخصية كاملة طيلة فترة العمل )خاصة القفازات المناسبة(. أخذ فترات راحة  
 .  متكررة

التعرض للغبار و األبخرة خاصة عند 
إزالة األصباغ مما قد يؤدي إلى مخاطر  

 صحية.  

2 3 6 

توفير حماية مناسبة للجهاز التنفسي مثال واقي الوجه مزودا بتهوية مناسبة آو  
 الكمامة ذات منقي الهواء 

  .(cartridge-filter mask) عند الضرورة يجب عزل منطقة العمل عند

وجودها جوار أشخاص آخرين، أو وضع حواجز حول منطقة العمل لمنع الدخول  
 إليها.   

االنزالق والسقوط  نتيجة لوجود  التعثر و 
كيبالت )أسالك( كهربائية غير مرتبة و  

 مثبة.

 الكهربائية بشكل سليم وآمن. يجب تثبيت و ترتيب الكيبالت )األسالك(  6 3 2

4 
 اللحام و القطع بالغاز

القطع المتطايرة من الممكن أن تؤدي إلى  
عاث األشعة  إصابة األعين أو الجلد. انب 

الكهربائي من فوق البنفسجية والقوس 
 المحتمل أن يسببان التهاب العينين.   

3 4 12 
ارتداء  عمال اللحام يجب على للعمال قبل بداية العمل. تدريب تنويري إجراء 

إرتداء  عمال اللحام  قناع اللحام الكامل مع حماية سوداء   للعين. على مساعدي 
 نظارات السالمة.  

إستنشاق األبخرة السامة و الغازات قد  
 يسبب مصاعب صحية.   

3 4 12 
توفير معدات )مراوح( شفط الهواء في مناطق اللحام والقطع. إستعمال غطاء  

 اللحام الواقي و الكمامة ذات الفلتر.    

الصدمة أو الصعقة الكهربائية التي قد  
 تؤدي للوفاة. 

3 5 15 

التفتيش الدوري لمعدات اللحام. تركيب قاطع الدائرة الكهربائي للتسرب األرضي  
(Earth Leakage Circuit Breaker  والتأكد من التوصيل األرضي السليم )

 واختباره. العزل الصحيح لمقبض الموصل. التوصيل السليم لكوابل معدة اللحام.  
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر
 و احتياطات السالمة تدابير

 االحتمال
 )ح(

 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

 
 بالغازاللحام و القطع 

 8 4 2 حروق الجلد و الحريق. 

إرتداء قفازات الجلد و حذاء السالمة المناسب. السماح فقط لألشخاص المدربين 
تدريب تنويري لطاقم  بتشغيل معدة اللحام. عزل منطقة اللحام ما أمكن. إجراء 

 Hot Work. إستعمال طفاية او بطانية الحريق. تطبيق إذن العمل الحار )العمل
Permit           . ) 

تسرب الغاز، الحريق او اإلنفجار )من 
أسطوانات غاز األسيتيلين او البروبين عند 

 القطع بالغاز(. 

3 5 15 
يجب تأمين أسطوانات غازات األوكسجين، األسيتيلين او البروبين وتزويدهم 

 بالمنظمات وأداة مانع االشتعال الخلفي   
(Flash-Back Arrestor .توفير طفاية حريق مناسبة . ) 

إستعمال السقاالت و منصات   5
 العمل. 

السقوط من ارتفاعات عالية قد يؤدي إلى  
 او الوفاة.  إصابات او كسور في الجسم 

2 4 8 

كافة مواد السقاالت و  . تنويري لطاقم العمل ال الالزم والتدريب  تدريبإجراء ال
منصات العمل يجب أن تكون من مواد جيدة وذات معايير قياسية و متعارف  

( عند التركيب .. يجب  Life Lineعليها. توفير حماية الحواف و خط األمان )

العمل من قبل أشخاص ذو كفاءة.إستعمال معدات  تركيب السقاالت و منصات 
 Body Safetyالوقاية الشخصية المناسبة. إستخدام الحزام المانع للسقوط ) 

Harness  .المعتمد واألدوات المناسبة ) 

انهيار السقاالت او منصات العمل و ما  
يسببه من إصابات او وفيات او تلف في  

 الممتلكات.

2 4 6 

يجب تركيب السقاالت و منصات العمل  .  تنويري لطاقم العملتدريب إجراء 
حسب المعايير المعمول بها والمتعارف عليها واآلمنة. اإلشراف المستمر أثناء  

العمل. يجب أن تكون أعمال المناولة حسب اإلجراءات اآلمنة المعمول بها.  
ت  . توفير لوحا  (Scaff-tags systemاستخدام نظام البطاقات للسقاالت )

تحذيرية. يحب فحص السقاالت و منصات العمل من قبل أشخاص معتمدين قبل  
 االستخدام. 
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر

 و احتياطات السالمة تدابير
 االحتمال

 )ح(
 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

إستعمال السقاالت و منصات   
 العمل. 

سقوط المواد من المحتمل أن يؤدي إلى  
 إصابات او كسور. 

3 4 12 
يجب تزويد السقاالت و منصات العمل بحماية الحواف و خاصة الحواف السفلية  

(Toe Boards  لمنع سقوط المواد واألشخاص من ارتفاعات عالية . عمل )

 منصات عمل واسعة و مزودة بوسائل مداخل مناسبة وآمنة.  

6 
 إستخدام الساللم.  

عالية قد يؤدي إلى  السقوط من ارتفاعات 
 . او الوفاة إصابات او كسور في الجسم 

3 4 12 
يجب  قبل بداية العمل حول مخاطر الساللم.   تدريب تنويري لطاقم العملإجراء 

تثبيت وربط السلم من أعلى وأسفل. عدم استعمال الساللم الغير معتمدة او التالفة.  
 أعلى السلم. العمل على صيانة الساللم  نزول متر( عند ال 1عمل مسافة آمنة )

الصدمة او الصعقة الكهربائية عند استعمال  
سلم غير مناسب )حديدي( في األعمال  

 الكهربائية.

3 5 15 
 يجب استخدام الساللم المصنوعة من األلياف الزجاجية  

(Fiber Glass  .او المصنوعة و المعتمدة من الخشب بعد فحصها )    العزل

 قبل بداية العمل.   تدريب تنويري لطاقم العمل السليم لمصدر الكهرباء . إجراء 

أعمال الكهرباء )التركيب و   7
 الصيانة(. 

الصدمة أو الصعقة الكهربائية التي تؤدي  
 للوفاة و حروق الجسم او الحريق. 

3 5 15 

استخدام متطلبات السالمة   التدريب الالزم والتدريب التنويري لطاقم العمل.إجراء 
 في صناديق التوزيع الكهربائية  

وإجراء الغلق   . استعمال إذن العملEarth Leakage Circuit Breaker))مثل 

   و البطاقات اإلرشادية

(Lockout/Tagout Procedure )  .والعزل. توفير معدات وقاية شخصية
 طفاية حريق مناسبة.  تزويد 

اإلصابات و الجروح الناتجة من تجهيز و  
 .تقليم األسالك و الكيبالت الكهربائية

2 3 6 
توفير معدات وقاية شخصية مناسبة ) قفازات و زي عمل ذو أكمام طويلة(.  

يجب إستخدام أدوات عمل مناسبة. إجراء تدريب تنويري لطاقم العمل قبل بداية  
    العمل.
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر

 و احتياطات السالمة تدابير
 االحتمال

 )ح(
 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

8 
استخدام المواد الكيميائية و  

 المذيبات.
 

الروائح قد يؤدي إلى  بخرة واألستنشاق ا
أخطار صحية للجهازالتنفسي العلوي و  

يمكن أن  رذاذ المواد الكيميائية السفلي.  
يصيب العين بااللتهاب. االختناق في حالة  

 التهوية الغير كافية. 

3 4 12 
توفير معدات وقاية شخصية  قبل بداية العمل.   تدريب تنويري لطاقم العملإجراء 
)الكمامة، نظارة السالمة، القفازات و زي عمل ذو أكمام طويلة(. إحضار  مناسبة 

   (.MSDSيقة معلومات السالمة للمادة ) ث و و التقييد بلوائح

تعرض الجلد للمواد الكيميائية والمذيبات 
باللمس او االمتصاص يمكن أن يؤدي إلى  

 حروق او أمرض جلدية. 

3 3 9 

 قبل بداية العمل.    العملتدريب تنويري لطاقم إجراء 
توفير معدات وقاية شخصية مناسبة )الكمامة، نظارة السالمة، القفازات و زي   

يقة معلومات السالمة للمادة  ث و التقييد بلوائح وعمل ذو أكمام طويلة(. إحضار  
(MSDS.)   

 التدخين في موقع العمل. توفير طفاية حريق مناسبة بالقرب من مكان العمل. منع  10 5 2 الحريق 

او   الكيميائيةالمواد تسرب أو انسكاب 
 . مما ينتج عنه من تلوث المذيبات 

2 2 4 

اى تسرب أو انسكاب للصبغ أو المادة الكيميائية فورا.  واحتواء يجب تنظيف 
لمواد  اقل الكميات الممكنة من أتوفير معدات تنظيف التسرب. العمل على وضع 

  الكيميائية في موقع العمل مع حفظها جيدا داخل األوعية والبراميل الخاصة بها.
 ما أمكن.توفير صواني تحت أوعية المواد الكيميائية لمنع التسرب والتنقيط 

9 

أعمال توصيالت األنابيب و  
تثبيت أطقم الحمامات واألدوات  

الصحية  و البالط و  
 السيراميك.

اإلصابات و الجروح الناتجة من استعمال 
 أدوات العمل المختلفة. 

2 3 6 
استعمال أدوات عمل مناسبة   قبل بداية العمل.  تدريب تنويري لطاقم العملإجراء 

 توفير معدات وقاية شخصية مناسبة  وسليمة. 

اإلختناق في حالة التهوية الغيركافية عند  
إستعمال المواد الالصقة او المذيبات او  

 مادة السيليكون. 

2 4 8 
توفير معدات وقاية شخصية مناسبة )الكمامة،  التأكد من التهوية الكافية والمناسبة.  

 السالمة، و حماية الوجه(. نظارة 
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر

 و احتياطات السالمة تدابير
 االحتمال

 )ح(
 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

 

أعمال توصيالت األنابيب و  
تثبيت أطقم الحمامات واألدوات  

الصحية  و البالط و  
 السيراميك.

االنزالق والسقوط مما يؤدي إلى إصابات  
 كسور. او 

 ترتيب وتنظيم و تخزين لمواد المختلفة واألدوات بطريقة سليمة.   6 3 2

 12 4 3 و آثاره على السمع  التعرض للضجيج
تركيب كاتم الضجيج في  . أدوات و معدات العمل دوريا يجب صيانة وفحص  

   ستعمال واقي السمع.المعدات . إ

10 

أعمال الجير للمبنى و تجهيز  
األسقف والفواصل  الجدران و 

بخلطة األسمنت  
(Plastering .) 

الروائح قد يؤدي إلى  بخرة واألستنشاق ا
رذاذ المواد  أخطار صحية للجهازالتنفسي. 

المستعملة يمكن أن يصيب العين 
 بااللتهاب.  

3 4 12 

استعمال معدات وقاية  . إجراء تدريب تنويري لطاقم العمل قبل بداية العمل
سالمة و زي عمل ذو أكمام  ال شخصية مناسبة )الكمامة، نظارة السالمة، حذاء 

التهوية الجيدة والمناسبة. التقيد بلوائح وثيقة معلومات السالمة للمادة  طويلة(. 
(MSDS .)   

تعرض الجلد للمواد الكميائية باللمس او  
التهابات   االمتصاص يمكن أن يؤدي إلى 

 و أمرض جلدية. 
2 3 6 

انة و خلطة  سالخر  استعمال 11
 األسمنت. 

ألسمنت قد  اوالتعرض لغبار   ستنشاقا
التنفسي   يسبب  أخطار صحية للجهاز 

     والجلد و العيون. مخاطر صحية  
 نة عند تعرض الجلد لها. ساللخر

3 4 12 
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 م  
 الخطر / الضرر النشاط

 المخاطر

 و احتياطات السالمة تدابير
 االحتمال

 )ح(
 الشدة
 )ش( 

 المعدل
 ش( X)ح

12 
 أعمال المناولة اليدوية والرفع. 

أخطار صحية مثل شد و تمزق العضالت  
 و المفاصل وأالم الظهر. 

التقييم الجيد لألعمال ذات   إجراء تدريب تنويري لطاقم العمل قبل بداية العمل.  12 4 3
العالية، واستعمال األداة الميكانيكية المناسبة في مناولة او رفع المواد   الخطورة 

واألثقال. تقليل حجم األحمال و المواد المراد رفعها او حملها. إستخدام وسيلة  
حمل او رفع مناسبة. تأمين الثقل او الشيء المراد حمله او رفعه. إخالء ممرات  

ة شخصية مناسبة )حذاء السالمة و  المشاه من اى عوائق. استعمال معدات وقاي 
 القفازات(. 

التعثر و االنزالق والسقوط مما يؤدي إلى  
 إصابات او كسور. 

2 3 6 

سقوط الحمل او الشيء المراد حمله او  
 رفعه قد يسبب إصابة للجسم. 

3 4 12 

13 
 جميع األعمال و النشاطات 

إنتاج المخلفات و النفايات والفضالت مما  
 إلى تلوث البيئة. يؤدي 

3 3 9 

قبل بداية العمل حول الطرق الصحيحة لجمع و   عقد تدريب تنويري لطاقم العمل 
فرز و التخلص من النفايات و المخلفات. توفير حاويات و براميل خاصة  لجمع  

وفرز المخلفات في موقع العمل. يجب التخلص من المخلفات في المناطق  
 المخصصة لذلك منعا لتراكم هذه المخلفات.  
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