
نشرة توعوية
المهن الخطرة

2021

نشرة تعريفية توعوية صادرة عن المركز اإلعالمي



1

بدأت املؤسسة العامة للضامن االجتامعي بتطبيق األحكام الخاصة باملؤمن 

عليهم العاملني باملهن املعتمدة كمهن خطرة اعتبارا من 1/ 3/ 2015, وهو 

االجتامعي يف  للضامن  العامة  للمؤسسة  التأمينية  املنافع  نظام  تاريخ نرش 

الجريدة الرسمية. والصادر مبوجب قانون الضامن االجتامعي رقم (1)لسنة 

2014 . حيث اشتمل هذا النظام عىل األحكام الخاصة بالعاملني املهن الخطرة 

وجدول بهذه املهن. وقد تم إجراء بعض التعددالت عىل هذا الجدول مبوجب 

النظام املعدل لنظام املنافع التأمينية لسنة 2016. 

قانون الضامن االجتامعي ميّز العاملني يف املهن التي يتم إعتامدها 

رسميا كمهن خطرة. حيث أتاح للمؤمن عليه ذكرا كان أو أنثى العامل 

تقاعد  راتب  للحصول عىل  التقدم  إمكانية  الخطرة  املهن  إحدى  يف 

انتهت خدماته ألي سيب كان عىل أن يكون قد أكمل سن  إذا  مبكر 

(45) من عمره. وأن ال تقل فرتة اشرتاكه عن ( 180) إشرتاكا لألنثى 

و (216) إشرتاكا للذكر. وأن تكون املنشأة التي كان قدعمل فيها قد 

قامت بتأدية ما نسبته (1 %) من أجره وذلك زيادة عىل إشرتاكات 

تأمني الشخوخة والعجز والوفاة ملدة ال تقل عن ستني إشرتاكا خالل 

حال  يف  الراتب  هذا  تخصيص  طلبه  عىل  السابقة  العرش  السنوات 

عمله يف أحد املهن الخطرة املعتمدة.

املؤمن عليه  أو حياة  التي تؤدي إىل اإلرضار بصحة  املهن  هي 

نتيجة تعرضه . لعوامل أو ظروف خطرة يف بيئة العمل عىل الرغم 

من تطبيق رشوط ومعايري السالمة والصحة املهنية. 

المهن الخطرة 
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لغايات تطبيق أحكام المهن الخطرة 

املؤمن  ومهن  وأجور  بأسامء  املؤسسة  بتزويد  املنشآت  تلتزم   

عليهم العاملني لديها يف املهن الخطره الواردة  يف الجدول امللحق 

بنظام املنافع التأمينية للمؤسسة العامة للضامن االجتامعي وذلك 

نسبة  يف  زيادة  ودفع  الغاية:  لهذه  املخصصة  النامذج  عىل 

االشرتاكات  نسبة  عن  أجورهم  من   (  %  1) مبقدار  االشرتاكات 

الحالية وطوال فرتة عملهم يف هذه املهن.

خصصت  العامل  حول  االجتامعية  التأمينات  أنظمة  من  كثري 

للمخاطر  مراعاة  الخطرة  باملهن  للعاملني  فقط  املبكر  التقاعد 

املهنية املختلفة ' التي يتعرضون لها اثناء فرتات عملهم الطويلة.

املؤسسة  ادارة  مجلس  تنسيب  عىل  بناء  الوزراء  ملجلس  يجوز 

العامة للضامن االجتامعي املُستند إىل توصية لجنة يشكلها مدير عام 

املؤسسة إجراء أي تعديل عىل الجدول املعتمد باملهن الخطرة وامللحق 

بنظام املنافع التأمينية.



وصف املهنةاملهنة

1. يقوم طبيب االشعة بدراسة الحالة وتجهيز 
املريض، اإلرشاف وتنفيذ التصوير الشعاعي، 

تشخيص الحالة وكتابة التقارير   ووضع 
خطة العالج املناسبة للحالة وطريقة تنفيذها، 

ومتابعتها مع الفريق الطبي.
2. يقوم فني االشعة بتجهيز معدات التصوير 

باألشعة، وإعداد املريض للتصوير، وتشغيل 
أجهزة التصوير باألشعة.

1.  يقوم االطفايئ مبكافحة الحرائق يف 
املباين السكنية والتجارية والصناعية.

2.  يقوم رجال االنقاذ واإلسعاف بإنقاذ 
املصابني وإسعافهم وحامية االفراد واملمتلكات 

يف الحاالت الطارئة.

وغري  متغرية  العمل  بيئة   .1
حسب  وتختلف  مستقرة 

الحالة الطارئة.
الوقاية  معدات  استخدام   .2
املتخصصة  الشخصية 

املزعجة.
بأوضاع  والعمل  اإلجهاد   .3

جسدية غري مريحة.
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والفني  األشعة  طبيب 
األشعة  يف  العامل 
والعالجية  التشخيصية 
وفني  االشعة  واخصايئ 

االشعة.

االنقاذ  ورجل  االطفايئ 
واالسعاف

املقالع  يف  التفجري  فني 
وفتح  واملناجم  واملحاجر 

الطرق وما شابه ذلك

واملهن  البيطري  الطبيب 
املساندة لها

ومريب  عامل   .1
الحيوانات

املهندس   .2
ج  نتا ال ا / عي ا ر لز ا

الحيواين.

1.  يقوم فني التفجري بتجهيز مواضع 
الشحنات الناسفة يف املناجم واملقالع وما 

شابهها، ويجهز الشحنات الناسفة ويفجرها.

وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1
العامل  وحياة  صحة  عىل 

نتيجة التعرض للضجيج.
عىل  للرصاص  التعرض   .2

املدى البعيد.
3. طبيعة العمل غري منتظمة.

متطلبات  نتيجة  التوتر   .4
العمل الصارمة.

1.  يقوم الطبيب البيطري بتشخيص األمراض 
ومتابعتها  ومعالجتها  الحيوان  تصيب  التي 
يقوم  كام  واللقاحات،  باالدوية  وتحصينها 
وتوجيه  وإرشاد  الحيوانية،  املنتجات  مبراقبة 
العمليات  وإجراء  الحيوانية،  الرثوة  مريب 

الجراحية للحيوانات، ووصف العالجات.

برتبية  الحيوانات  ومريب  عامل  يقوم    .2
الحيوانات إلنتاج اللحم والحليب،  تربية الدجاج 
الالحم والبياض والطيور األخرى، تربية النحل 
وتربية األحياء املائية، تنظيف الحظائر وتقديم 

األعالف، وجمع املنتج.

1.  بيئة عمل صعبة وخطرة عىل 
نتيجة  العامل  وحياة  صحة 
من  عالية  ملستويات  التعرض 
نتيجة  السامة  والغازات  االغربة 
البيطرية  االدوية  مع  التعامل 
التطهري  ومواد  واللقاحات 

والتعقيم.

مع  التعامل  نتيجة  االجهاد   .2
األحامل الثقيلة.

طويلة  لساعات  العمل   .3
وحركات جسدية غري مريحة.
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وصف املهنة

1. يقوم طبيب االشعة بدراسة الحالة وتجهيز 
املريض، اإلرشاف وتنفيذ التصوير الشعاعي، 

تشخيص الحالة وكتابة التقارير   ووضع 
خطة العالج املناسبة للحالة وطريقة تنفيذها، 

ومتابعتها مع الفريق الطبي.
2. يقوم فني االشعة بتجهيز معدات التصوير 

باألشعة، وإعداد املريض للتصوير، وتشغيل 
أجهزة التصوير باألشعة.

1.  يقوم االطفايئ مبكافحة الحرائق يف 
املباين السكنية والتجارية والصناعية.

2.  يقوم رجال االنقاذ واإلسعاف بإنقاذ 
املصابني وإسعافهم وحامية االفراد واملمتلكات 

يف الحاالت الطارئة.

وغري  متغرية  العمل  بيئة   .1
حسب  وتختلف  مستقرة 

الحالة الطارئة.
الوقاية  معدات  استخدام   .2
املتخصصة  الشخصية 

املزعجة.
بأوضاع  والعمل  اإلجهاد   .3

جسدية غري مريحة.

والفني  األشعة  طبيب 
األشعة  يف  العامل 
والعالجية  التشخيصية 
وفني  االشعة  واخصايئ 

االشعة.

االنقاذ  ورجل  االطفايئ 
واالسعاف

املقالع  يف  التفجري  فني 
وفتح  واملناجم  واملحاجر 

الطرق وما شابه ذلك

واملهن  البيطري  الطبيب 
املساندة لها

ومريب  عامل   .1
الحيوانات

املهندس   .2
ج  نتا ال ا / عي ا ر لز ا

الحيواين.

1.  يقوم فني التفجري بتجهيز مواضع 
الشحنات الناسفة يف املناجم واملقالع وما 

شابهها، ويجهز الشحنات الناسفة ويفجرها.

وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1
العامل  وحياة  صحة  عىل 

نتيجة التعرض للضجيج.
عىل  للرصاص  التعرض   .2

املدى البعيد.
3. طبيعة العمل غري منتظمة.

متطلبات  نتيجة  التوتر   .4
العمل الصارمة.

1.  يقوم الطبيب البيطري بتشخيص األمراض 
ومتابعتها  ومعالجتها  الحيوان  تصيب  التي 
يقوم  كام  واللقاحات،  باالدوية  وتحصينها 
وتوجيه  وإرشاد  الحيوانية،  املنتجات  مبراقبة 
العمليات  وإجراء  الحيوانية،  الرثوة  مريب 

الجراحية للحيوانات، ووصف العالجات.

برتبية  الحيوانات  ومريب  عامل  يقوم    .2
الحيوانات إلنتاج اللحم والحليب،  تربية الدجاج 
الالحم والبياض والطيور األخرى، تربية النحل 
وتربية األحياء املائية، تنظيف الحظائر وتقديم 

األعالف، وجمع املنتج.

1.  بيئة عمل صعبة وخطرة عىل 
نتيجة  العامل  وحياة  صحة 
من  عالية  ملستويات  التعرض 
نتيجة  السامة  والغازات  االغربة 
البيطرية  االدوية  مع  التعامل 
التطهري  ومواد  واللقاحات 

والتعقيم.

مع  التعامل  نتيجة  االجهاد   .2
األحامل الثقيلة.

طويلة  لساعات  العمل   .3
وحركات جسدية غري مريحة.
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مهندس مدين

مهندس ميكانيك

مهندس كهرباء

مهندس موقع واملهن

املساندة لها

(تنفيذ وارشاف)


رة


دول المه
ن الخط
ج

وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

يف  املقيم  املهندس  هو  املوقع  مهندس   .1
املوقع، والذي يعمل مبوجب العقود املربمة بني 
صاحب العمل واملقاول، او بني صاحب العمل 
موقع  يف  لعمله  متفرغاً  يكون  واالستشاري. 
حسب  واالرشاف  التنفيذ  يتم  ان  عىل  العمل، 
من جميع  عليها  املصادقة  بعد  املربمة  العقود 
الرخصة  متنح  التي  الرسمية  الجهات 

للمرشوع.

الفنية  االستشارات  بتقديم  املهندس  يقوم    .2
بإعداد  يقوم  كام  اختصاصه،  مجال  يف 
التنفيذ  التصاميم، إعداد برامج العمل وخطط 
كام  تنفيذها،  ومتابعة  والصيانة  واإلرشاف 
االنتاج  عمليات  إدارة  املشاريع،  بتنفيذ  يقوم 

واملعدات واملصانع.

مهندس كياموي

مهندس مناجم وتعدين

مهندس جيولوجي

الجيولوجي

مهندس معامري
مّساح

مراقب طرق وانشاءات

1.  يدرس الجراح الحاالت املرضية التي بحاجة 
يف  بإجرائها  ويقوم  جراحية  مداخالت  إىل 

غرف العمليات.

بتجهيز  التخدير  وفني  اختصايص  يقوم   .2
التخدير حسب  املريض للتخدير وحقنه مبواد 

الحاجة ومتابعة إنعاشه بعد العملية.

احتياجات  بتحديد  الجراحة  ممرض  يقوم   .3
واملستلزمات  املواد  من  العمليات  غرفة 
وتحضري  جاهزيتها،  من  والتأكد  الجراحية، 
إجراء  أثناء  الطبي  الفريق  ومساعدة  املريض 

العملية.

4. يقوم ممرض العناية الحثيثة بأخذ العالمات 
الفحوصات  إلجراء  الالزمة  والعينات  الحيوية 
املخربية الالزمة للمرىض واملصابني، والرعاية 
تنفيذها  ومتابعة  واملركزة  الحثيثة  التمريضية 
ومتابعة  والعقاقري  األدوية  وإعطاء  وتقييمها، 
عملية  يف  واملشاركة  املريض،  تغذية  برامج 

اإلنعاش القلبي والرئوي.

املعدات  باستالم  التعقيم  ممرض  يقوم   .5
وضبط  تعقيمها،  املراد  الطبية  واألدوات 
املختلفة،  التعقيم  أجهزة  وصالحية  جاهزية 

وإجراء عملية التعقيم وتوثيقها.

إختصاصيو الجراحة

واملهن املساندة يف

غرف العمليات

 .1

اختصايص وفني التخدير.2. 

ممرض الجراحة.3. 

ممرض العناية الحثيثة.4. 

ممرض التعقيم.5. 

صعبة  عمل  بيئة   .1
وخطرة عىل صحة وحياة 
التعرض  نتيجة  العامل 
الغربة االسمنت والسيليكا 

واملواد الكيميائية.
للضجيج  التعرض   .2

واالهتزازات.
عمل  بيئة  يف  العمل   .3
وظروف  مستقرة  غري 
مناخية قاسية، فضال عن 
املريحة  غري  العمل  بيئة 

وغري اآلمنة.
والعمل  االجهاد   .4

لفرتات طويلة.

بأمراض  االصابة   .1
مزمنة ومرسطنة نتيجة 
املستمر  التعرض 
ومواد  الطبية  للغازات 
والتخدير  التعقيم 
من  اضافية  وجرعات 

االشعاعات.

الرتيبة  الحركات   .2
املتكررة.

لساعات  العمل   .3
غري  وبصورة  طويلة 

منتظمة.

 .1

 .2

الجّراح يف كافة 

التخصصات الطبية 

ويشمل أخصايئ الجراحة 

السنية واختصايص طب 

الطوارىء.

 .1

 .2
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1. يقوم طبيب االشعة بدراسة الحالة وتجهيز 
املريض، اإلرشاف وتنفيذ التصوير الشعاعي، 

تشخيص الحالة وكتابة التقارير   ووضع 
خطة العالج املناسبة للحالة وطريقة تنفيذها، 

ومتابعتها مع الفريق الطبي.
2. يقوم فني االشعة بتجهيز معدات التصوير 

باألشعة، وإعداد املريض للتصوير، وتشغيل 
أجهزة التصوير باألشعة.

1.  يقوم االطفايئ مبكافحة الحرائق يف 
املباين السكنية والتجارية والصناعية.

2.  يقوم رجال االنقاذ واإلسعاف بإنقاذ 
املصابني وإسعافهم وحامية االفراد واملمتلكات 

يف الحاالت الطارئة.

املبكرة  الوفاة  احتاملية   .1
مزمنة  بأمراض  اواالصابة 
التعرض  حال  يف  ومرسطنة 
لجرعات زائدة من االشعاعات.

2. التعرض للضجيج وللمجال 
املغناطييس الصادر من بعض 

املعدات.
الرتيبة  للحركات  التعرض   .3
العمل  وفرتات  املتكررة 

الطويلة.

وغري  متغرية  العمل  بيئة   .1
حسب  وتختلف  مستقرة 

الحالة الطارئة.
الوقاية  معدات  استخدام   .2
املتخصصة  الشخصية 

املزعجة.
بأوضاع  والعمل  اإلجهاد   .3

جسدية غري مريحة.

والفني  األشعة  طبيب 
األشعة  يف  العامل 
والعالجية  التشخيصية 
وفني  االشعة  واخصايئ 

االشعة.

االنقاذ  ورجل  االطفايئ 
واالسعاف

املقالع  التفجري يف  فني 
واملحاجر واملناجم وفتح 

الطرق وما شابه ذلك

مواضع  بتجهيز  التفجري  فني  يقوم    .1
وما  واملقالع  املناجم  يف  الناسفة  الشحنات 
الناسفة  الشحنات  ويجهز  شابهها، 

ويفجرها.

وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1
العامل  وحياة  صحة  عىل 

نتيجة التعرض للضجيج.
عىل  للرصاص  التعرض   .2

املدى البعيد.
3. طبيعة العمل غري منتظمة.

متطلبات  نتيجة  التوتر   .4
العمل الصارمة.

1.  يقوم الطبيب البيطري بتشخيص األمراض 
ومتابعتها  ومعالجتها  الحيوان  تصيب  التي 
يقوم  كام  واللقاحات،  باالدوية  وتحصينها 
وتوجيه  وإرشاد  الحيوانية،  املنتجات  مبراقبة 
العمليات  وإجراء  الحيوانية،  الرثوة  مريب 

الجراحية للحيوانات، ووصف العالجات.

برتبية  الحيوانات  ومريب  عامل  يقوم   .2
الحيوانات إلنتاج اللحم والحليب،  تربية الدجاج 
الالحم والبياض والطيور األخرى، تربية النحل 
وتربية األحياء املائية، تنظيف الحظائر وتقديم 

األعالف، وجمع املنتج.

1.  بيئة عمل صعبة وخطرة عىل 

نتيجة  العامل  وحياة  صحة 

من  عالية  ملستويات  التعرض 

نتيجة  السامة  والغازات  االغربة 

البيطرية  االدوية  مع  التعامل 

التطهري  ومواد  واللقاحات 

والتعقيم.

مع  التعامل  نتيجة  االجهاد   .2

األحامل الثقيلة.

طويلة  لساعات  العمل   .3

وحركات جسدية غري مريحة.

 .3

 .4

 .5

البيطري 6.  الطبيب 

واملهن املساندة لها

1. عامل ومريب الحيوانات

2. املهندس الزراعي/االنتاج 
الحيواين.



وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

واألدوات  املعدات  بتحضري  الحّجار  يقوم    .1
وفصل  الحجارة،  كتل  لتكسري  الالزمة  واملواد 
الحجارة  وكتل  الصخور  طبقات  وتكسري 

باستخدام العدد واألدوات.

آبار  الحفارة، وحفر  الحّفار بتجهيز  2.  يقوم 
وتجهيز  شابهها،  وما  والغاز  النفط 

اآلباروخدمتها.

1.  يقوم البّناء بتنفيذ أعامل الطوبار للعنارص 
العنارص  وتسليح  الخرسانية  اإلنشائية 
الجدران  وبناء  الخرسانة  وصب  اإلنشائية، 

باستخدام الحجر والطوب.

األرضيات والجدران  بتبليط  البليط  يقوم    .2
اإلسمنتي  البالط  باستخدام  واألرصفة 

والخزيف والسرياميك.

واألدوات  املواد  بتحضري  القّصري  يقوم    .3
والتجهيزات الالزمة ألعامل القصارة الداخلية 
للقصارة  السطوح  وتجهيز  والخارجية، 

وتنفيذ القصارة الداخلية والخارجية.

4.  يقوم كّحيل الحجر بتجهيز الفواصل بني 
باملونة  وتعبئتها  (الحلول)  البناء  حجارة 

اإلسمنتية وتكحيلها.

عىل  وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1

نتيجة  العامل  وحياة  صحة 

واغربة  املعدين  للغبار  التعرض 

السيليكا واالسمنت ومواد التلميع، 

واملذيبات وما شابه ذلك.

املستمر  للضجيج  التعرض   .2

واالهتزازات.

الثقيلة  االوزان  مع  التعامل   .3

والعمل لفرتات طويلة.

عىل  وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1

رفع  نتيجة  العامل  وحياة  صحة 

املتكرر  والضغط  الثقيلة  االحامل 

او  مغلقة  مناطق  يف  والعمل 

االرض  سطح  وتحت  محصورة 

وعىل اسطح عمل مرتفعة.

االسمنت  لغبار  التعرض   .2

والبناء.

فضال  قاسية،  مناخية  ظروف   .3

املريحة وغري  العمل غري  بيئة  عن 

اآلمنة.

5

1.  يقوم نجار املباين بصنع األبواب والنوافذ 
والسالمل  واألسقف  واألرضيات  والقواطع 
وآالت  اليدوية  األدوات  باستخدام  الخشبية 

النجارة.

األدوات  بتحضري  الطوبار  نجار  يقوم    .2
املختلفة،  الطوبار  ألعامل  الالزمة  واملواد 
وإقامة  وتدعيمها،  القوالب  وتركيب  وتجهيز 

السقاالت.

الخشبي  األثاث  األثاث  نجار  يصنع    .3
ويشغل  ويجهز  اليدوية  األدوات  ويستخدم 

آالت النجارة.

عىل  وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1

صحة وحياة العامل نتيجة التعرض 

املذيبات  من  الكيميائية  للمواد 

يف  مبا  لالشتعال،  القابلة  واملواد 

ذلك األغربة واالسبست والرصاص.

2. التعرض للضجيج واالهتزازات.

والعمل  طويلة  لساعات  العمل   .3

بنظام الشفتات.

الوقاية  أدوات  استعامل   .4

الشخصية املزعجة.

غري  جسدية  أوضاع  يف  العمل   .5

وأداء  جسدياً  تتطلب جهداً  مريحة، 

رفع  إىل  باالضافة  متكررة،  مهام 

االحامل الثقيلة.

 .7

 .8

 .9

الحّجار و حّفار اآلبار 
واملناجم

البّناء والبلّيط والقّصري 
الحجر ونّقاش  وكّحيل 

الحجر.

والطوبار  املباين  نّجار 
واألثاث
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

 .10

 .11

 .1

 .2

 .3

 .4

 .5

 .6

 .7

 .8

حّداد صفيح.

حّداد عريب.

حّداد مكبس.

حّداد االثاث املعدين.

حّداد االنشاءات املعدنية.

حّداد التسليح.

حّداد اجسام املركبات.

والعامل يف تشكيل

املعادن

وتجميع  بتشكيل  صفيح  حّداد  يقوم    .1
الصفيح  ولحام  املعدين،  الصفيح  مشغوالت 

السميك بلحام القوس الكهربايئ اليدوي.

2.  يقوم الحّداد العريب بتشغيل كري الحدادة، 
باملطارق  وتشكيلها  املشغوالت  وتسخني 

اليدوية واملعالجة الحرارية البدائية.

وتشغيل  بتجهيز  املكبس  حّداد  يقوم    .3
وتشكيل  التسخني  وفرن  املكبس  وخدمة 

املشغوالت املعدنية.

بتجهيز  املعدين  االثاث  حّداد  يقوم    .4
الصفيح، وتشغيل آالت ومعدات قص وتشكيل 
امليكانيكية  بالطرق  ووصله  وربطه  الصفيح، 

واللحام.

بتشغيل  معدنية  انشاءات  حّداد  يقوم    .5
اليدوي،  الكهربايئ  بالقوس  اللحام  معدات 
تشغيل  أستيلني،  باالوكيس  والقص  اللحام 
واأللواح  الفوالذية  املقاطع  تشكيل  معدات 
املقاطع  وتجميع  وتشكيل  وقص  املعدنية، 

املستخدمة يف اإلنشاءات املعدنية.

تسليح  بأعامل  تسليح  حّداد  يقوم    .6
يف  التسليح  قضبان  وتركيب  الخرسانة، 
الفوالذية  الحزم  وتوزيع  املحددة،  أماكنها 

الخاصة بالخرسانة املجهزة مسبقاً وتثبيتها.

مبعالجة  املركبات  اجسام  حّداد  يقوم    .7
ونزع  اللحام  معدات  وتشغيل  الرضبات 

األجزاء املترضرة وتجليسها أو استبدالها.

1. بيئة عمل صعبة وخطرة عىل 

نتيجة  العامل  وحياة  صحة 

من  متعددة  ألنواع  التعرض 

وأبخرة  املعادن،  وألياف  أغربة 

والتعرض  اللحام  واغربة 

السامة  الغازات  لتأثريات 

والتعرض  الثقيلة،  واملعادن 

واللواصق  املذيبات  لتأثري 

وااليبوكيس واملنظفات.

2. التعرض لنسب عالية من أول 

الكربون، ونسب مرتفعة  اكسيد 

من األشعة فوق البنفسجية.

للضجيج  الدائم  التعرض   .3

واالهتزازات.

غري  جسدية  بأوضاع  العمل   .4

لساعات  والوقوف  مريحة 

طويلة.

اللّحيم
سكب  يف  والعامل 

وصهر وصّب املعادن

لحام  آالت  بتجهيز وتشغيل  اللّحيم  يقوم    .1
بالقوس الكهربايئ اليدوي، وتجهيز وتشغيل 
معدات اللحام والقص بلهب االكيس أستيلني، 
جميع  يف  ولحامها  املشغوالت  وتجهيز 
الوقائية  الصيانة  برامج  وتنفيذ  األوضاع، 

لألجهزة واملعدات.

املعادن  السباكة  يف  العامل  يصهر    .2
الصهر،  أفران  يف  الحديدية  وغري  الحديدية 
واملعدنية،  الرملية  والنامذج  القوالب  ويجهز 

ويصب صهري املعدن.

1. بيئة عمل صعبة وخطرة عىل 

نتيجة  العامل  وحياة  صحة 

التعرض اثناء العمل عىل اللحام 

البنفسجية  فوق  لألشعة 

وأبخرة  املرتفعة  والحرارة 

املعادن الضارة.

العمل  تتطلب  العمل  طبيعة   .2

وضعيات  يف  طويلة  لساعات 

غري صحية وغري آمنة.



وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة
1. يقوم دهان املباين بدهان سطوح وجدران 
باستخدام  والداخلية  الخارجية  املباين 
والبالستيكية  والزيتية  املائية  الدهانات 

باستخدام الفرش اليدوية أو معدات الرش.

2. يقوم دهان املركبات بتجهيز خلطات الدهان 
وعملية التنعيم لألسطح املراد دهانها، وإجراء 
املركبة  سطح  وتلميع  والدهان،  املعجنة  عملية 

بعد الدهان.

السطوح  الخشبية  املشغوالت  دهان  يجهز   .3
ويدهنها  شابهها،  وما  واملعدنية  الخشبية 
باستخدام الدهانات الزيتية واألصبغة الشفافة 
والديكو بالفرش اليدوية أو باستخدام معدات 

الرش.

1.  يقوم البّناء بتنفيذ أعامل الطوبار للعنارص 
العنارص  وتسليح  الخرسانية  اإلنشائية 
الجدران  وبناء  الخرسانة  وصب  اإلنشائية، 

باستخدام الحجر والطوب.

والجدران  األرضيات  بتبليط  البليط  يقوم   .2
اإلسمنتي  البالط  باستخدام  واألرصفة 

والخزيف والسرياميك.

واألدوات  املواد  بتحضري  القّصري  يقوم   .3
والتجهيزات الالزمة ألعامل القصارة الداخلية 
للقصارة  السطوح  وتجهيز  والخارجية، 

وتنفيذ القصارة الداخلية والخارجية.

4.  يقوم كّحيل الحجر بتجهيز الفواصل بني 
باملونة  وتعبئتها  (الحلول)  البناء  حجارة 

اإلسمنتية وتكحيلها.

واالذى  الرضر  الحاق   .1

بصحة العامل نتيجة التعرض 

عملية  اثناء  الكيميائية  للمواد 

التنعيم والدهان والخلط ومنها 

االغربة واألبخرة واملذيبات.

2.  التعرض للضجيج.

وخطرة  صعبة  عمل  بيئة   .1

العامل  وحياة  صحة  عىل 

الثقيلة  االحامل  رفع  نتيجة 

يف  والعمل  املتكرر  والضغط 

محصورة  او  مغلقة  مناطق 

وعىل  االرض  سطح  وتحت 

اسطح عمل مرتفعة.

االسمنت  لغبار  التعرض   .2

والبناء.

قاسية،  مناخية  ظروف   .3

غري  العمل  بيئة  عن  فضال 

املريحة وغري اآلمنة.

7

املخارط،  وتشغيل  بتجهيز  الخرّاط  يقوم   .1
عمليات  وإجراء  الثقب،  وآالت  املكاشط 
التنفيذية باستخدام  الرسوم  التشكيل بحسب 

آالت التشغيل.

2. يقوم الفرّاز بتجهيز وتشغيل وخدمة آالت 
وإجراء  املختلفة،  بأنواعها  التقليدية  التفريز 
عمليات التسوية وفتح املجاري، وقطع أسنان 

الرتوس.

االسطح  تجليخ  بعمليات  املجلّخ  يقوم   .3
املستوية واألسطوانية وتجليخ اللوالب وأسنان 
الرتوس، وتجليخ أدوات القطع، وتنفيذ برامج 

الصيانة الوقائية آلالت الجلخ.

صحة  عىل  خطرة  عمل  بيئة   .1

التعرض  نتيجة  العامل  وحياة 

وألياف  أغربة  من  متعددة  ألنواع 

اللحام،  وأغربة  وأبخرة  املعادن، 

الثقيلة،  املعادن  لغازات  والتعرض 

وااليبوكيس  واللواصق  املذيبات 

واملنظفات.

أول  من  عالية  لنسب  التعرض   .2

مرتفعة  ونسب  الكربون،  اكسيد 

من األشعة فوق البنفسجية.

3.  التعرض للضجيج واالهتزازات.

 .12

 .13

 .14

واملركبات  املباين  دهان 
الخشبية  واملشغوالت 

واملعدنية وما شابهها

الخرّاط والفرّاز واملجلخ

1. الزّجاج/ عامل تركيب 
الزجاج/ صانع املنتجات 
الزجاجية  الحرفية 

(الزّجاج التقليدي).

مشغل مصانع الزجاج.
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1.  يقوم عامل املرجل بتفقد املرجل البخاري 
وخدمة  ومراقبته،  وتشغيله  وملحقاته، 

األجهزة واملعدات وموقع العمل.

وصيانة  برتكيب  التكييف  عامل  يقوم    .1
أنظمة وأجهزة تكييف الهواء والتربيد.

2.  يقوم املوارسجي بتمديد الشبكات والقطع 
وتنظيف  التدفئة  وأجهزة  وشبكات  الصحية 

املداخن.

عىل  خطرة  عمل  بيئة    .1
نتيجة  العامل  وحياة  صحة 
الحرارة  لدرجات  التعرض 
املرتفعة، والتسمم بأول أكسيد 

الكربون.
صاخبة  بيئة  يف  العمل   .2

ورطبة.

عىل  خطرة  عمل  بيئة    .1
نتيجة  العامل  وحياة  صحة 
املواد  لتأثري  التعرض 
الكيميائية من الغازات السامة 
واملذيبات واالدخنة والشحوم.

2.  التعرض ملخاطر بيولوجية 
بكترييا  من  العمل  اثناء 
وفريوسات و لدغات حرشات.

كبري  جسدي  جهد  بذل   .3
والعمل  الثقيلة  األحامل  ورفع 
غري  جسدية  أوضاع  يف 
تكرارية  حركات  مع  مريحة 

مستمرة.
طويلة،  لفرتات  العمل   .4
مختلفة،  جوية  وبأحوال 
او  مغلقة  أماكن  يف  وغالبا 
عمل  أسطح  أو  محصورة 

مرتفعة.
1.  يشغل عامل مكب النفايات معدات معالجة 
املخلفات  فرز  معدات  الصلبة،  املخلفات 
الصلبة، وحدة  املخلفات  الصلبة، وحدة حرق 
األسمدة  إنتاج  الصلبة ووحدة  املخلفات  طمر 

العضوية.

2.  يقوم عامل املحرقة بتفقد وتشغيل أجهزة 
الصلبة  املخلفات  حرق  وحدة  ومعدات 

ومراقبتها، وتغذية وحدة الحرق باملخلفات.

1.  بيئة عمل ضارة عىل صحة 
العامل نتيجة التعرض للمواد 
الكياموية السامة والبيولوجية 

الناتجة عن عمليات الحرق.
متكررة  بحركات  العمل   .2
ومستمرة  وبذل الجهد بسبب 

مشقة العمل.
3.  العمل تحت درجات حرارة 
مرتفعة والتعرض للضجيج و 
الكريهة  والروائح  للرطوبة 

واالوساخ.

 .15

 .16

 .17

عامل املرجل

عامل التكييف وعامل
التمديدات الصحية

(املوارسجي)

النفايات  مكب  عامل 

النفايات ويشمل  ومحرقة 

داخل  العاملني  جميع 

املتعاملني  النفايات  مكب 

مع  مبارش  بشكل 

النفايات.
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1.  يقوم عامل املرجل بتفقد املرجل البخاري 
وخدمة  ومراقبته،  وتشغيله  وملحقاته، 

األجهزة واملعدات وموقع العمل.

1.  يقوم كهربايئ توليد ونقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية برتكيب وتشغيل وصيانة محطات 
نقل  وشبكات  الكهربائية،  الطاقة  توليد 
الكهرباء (الضغط العايل) ومحطات التحويل 

الرئيسية والفرعية، وشبكات التوزيع.

برتكيب  السلكية  االتصاالت  فني  يقوم    .2
الشبكات السلكية، ومتابعة إجراءات تشغيلها، 
الصيانة  برامج  تنفيذ  إجراءات  ومتابعة 

الوقائية والعالجية لها.

صحة  عىل  ضارة  عمل  بيئة    .1
للمواد  التعرض  نتيجة  العامل 
والزيوت  واملذيبات  الكياموية 

والشحوم.
ورفع  كبري  جسدي  جهد  بذل    .2

األحامل الثقيلة.
العمل يف اوضاع جسدية غري    .3

مريحة مع حركات رتيبة متكررة.

عىل  وضارة  خطرة  عمل  بيئة    .1
التعرض  نتيجة  العامل  صحة 

ملجاالت كهربائية مرتفعة.
2.  التعرض ملخاطر بيولوجية اثناء 
تحت  االرضية  الشبكات  يف  العمل 
والفريوسات  البكترييا  من  االرض 

ولدغات الحرشات.
العمل  اسطح  عىل  العمل    .3
غري  جسدية  أوضاع  يف  املرتفعة 

مريحة.
4.  العمل يف ظروف جوية متقلبة 

تحت الشمس وتحت املطر.

1.  يقوم عامل محطات معالجة املياه بالعمل 
معالجة  ومعدات  الرتسيب  أحواض  عىل 
الفصل  ومعدات  التعقيم،  ومعدات  الرواسب، 
الغشايئ وأنظمة تنقية مياه الرشب ومعالجة 

املياه العادمة.

 .18

 .19

 .21

عامل محطات 
معالجة املياه 

وعامل محطات 
الرصف الصحي

ميكانييك املركبات 
واآلالت  واملعدات 
االطارات  وفني 

(بنرشجي)

كهربايئ الشبكات 
الخارجية والضغط 

العايل/ كهربايئ 
محطات التوليد 

والنقل والتوزيع/
فني االتصاالت 

السلكية.

بيئة عمل خطرة وضارة عىل    .1
باالمراض  واالصابة  العامل  صحة 
النبعاثات  التعرض  نتيجة  املزمنة 
يف  املستخدمة  الكيميائية  املواد 

تعقيم املياه والنفايات السائلة.
مغلقة  بيئة  يف  العمل   .2

ومحصورة.
والرطوبة  للضجيج  التعرض    .3

العالية.

1.  يقوم الطبّاع التقليدي باستالم الصفائح الطبّاع التقليدي
الطباعية وتركيبها، تجهيز آلة الطباعة 
وإجراء عملية الطبع وتفقد آلة الطباعة 

وخدمتها.

بيئة عمل خطرة وضارة عىل    .1
مع  التعامل  نتيجة  العامل  صحة 
أحبار الطباعة واألصباغ واملذيبات 
العضوية، ومستحرضات التنظيف 

والرصاص.

والضجيج  لالجهاد  التعرض   .2
واالهتزازات.

 .20
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

النّساج بتشغيل آالت نسج السجاد  1.  يقوم 
واملخامل.

آالت  بتشغيل  الغزل  آالت  مشغل  يقوم    .2
األلياف  خلط  آالت  أداء  ومراقبة  الغزل 
ومتشيطها  وسحبها  وترسيحها  وتفتيحها 

وبرمها وغزلها وتطبيقها وزويها.

نول  بتجهيز  التقليدي  النّساج  يقوم   .3
الخيوط  وتركيب  وخدمته،  اليدوي  الحياكة 
وتخزين  املختلفة،  املنسوجات  أنواع  ونسج 

املنسوجات املنتجة.

النحاس  ألواح  بتحضري  النحاس  يقوم   .1
املنتجات  لتصنيع  وقصها  وتفصيلها 
والطرق  بالتسخني  املختلفة  النحاسية 
وتطعيمه  النحاس  وزخرفة  ونقش  واللحام، 
النحاسية  األجزاء  وتصنيع  واملينا،  بالفضة 
املنتجات  وصيانة  والسكب،  بالصهر 

النحاسية.

الخزيف  الطني  بتجهيز  الخزاف  يقوم   .2
الخزفية  املنتجات  وتشكيل  (الصلصايل) 
باستخدام الدوالب الخزيف يدوياً وبالقوالب، 

وتجفيفها وشيّها، وزخرفتها.

1.  بيئة عمل ضارة بصحة وحياة 
أمراض  يف  تتسبب  قد  العامل 
نتيجة  ورسطانات  تحسسية 
الكياموية  املواد  مع  التعامل 
مراحل  يف  واملذيبات  واألصباغ 
والتبييض  والطباعة  الصبغ 

والتنظيف الجاف والحياكة.
من  مرتفعة  لنسب  التعرض    .2
الخيوط  من  واأللياف  األغربة 

واملواد الخام.
3.  التعرض للمخاطر البيولوجية.
للضجيج  الدائم  التعرض   .4

واالهتزازات.
غري  جسدية  بأوضاع  العمل   .5
ورفع  مريحة  وغري  صحية 

االحامل الثقيلة.

وحياة  عمل ضارة بصحة  بيئة    .1
الغربة  التعرض  نتيجة  العامل 
السامة  الكياموية  واملواد  السيليكا 
عن  الناتجة  والغازات  واالبخرة 
التي  الطالء  او  التسخني  عمليات 
ومنها  الثقيلة  املعادن  عىل  تحتوي 

الرصاص.
2.  التعرض لالجهاد الحراري.

3.  التعرض للضجيج واالهتزازات.

1.  يقوم الجزّار بتجهيز وتشغيل آالت الذبح 
واملعدات اليدوية وذبح الحيوان.

2.  يقوم القّصاب بتجهيز وتشغيل آالت 
التقطيع والتسحيب الالزمة واملعدات اليدوية 

وتقطيع اللحم.

 .22

 .24

الحريف اليدوي
(النّحاس والخزّاف)

مشغل  النّساج/ 
النسيج/  آالت 
الغزل/  آالت  مشغل 

النّساج التقليدي.

1.  بيئة عمل ضارة بصحة وحياة الجزّار والقّصاب
للمخاطر  التعرض  نتيجة  العامل 

البيولوجية.
2.  العمل يف بيئة عالية الرطوبة.

جهدا  تتطلب  العمل  طبيعة   .3
عضليا وعمل رتيب متكرر.

حرارة  درجات  يف  العمل   .4
منخفضة وحمل االوزان الثقيلة.

 .23
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1.  يقوم العّجان بتجهيز الدقيق، وعجنه، 
وتخمريه، وتقطيع العجني يدوياً ، وتجهيز 

قطع العجينة للخبيز.
2.  يقوم الخبّاز بتجهيز وتشغيل الفرن، 

وخبازة قطع العجني يدوياً، وتنظيف الفرن.

1.  الحافلة الكبرية هي الحافلة التي تكون 
حمولتها (30) راكباً فأكرث.

2.  الشاحنة هي املركبة التي تزيد حمولتها 
عن (3) طن.

الطحني  غبار  اىل  التعرض   .1

يف  املستخدمة  املواد  من  وغريها 

العمل.

2. التعرض اىل االجهاد الحراري.

3. رفع األحامل الثقيلة.

والوقوف  العمل  نتيجة  االجهاد   .4

متكررة  وحركات  طويلة  لساعات 

مستمرة.

الشديدة  لالهتزازات  التعرض   .1

أثناء القيادة.

نتيجة  الصعبة  العمل  متطلبات   .2

والرتكيز  طويلة  لفرتات  الجلوس 

يف القيادة.

وفقاً  املهنة  مخاطر  ازدياد   .3

او  لطبيعة موقع العمل او الحمولة 

اوقات العمل.

1.  يقوم سائق ومشغل اآلليات الثقيلة 
بقيادة وتشغيل اآلليات الثقيلة ومنها 

الجرافات، الحفارات، الغارفات، خالط، 
املدحلة وآليات الطرق، القالب، الصهريج، 

االوناش.
2.  يشرتط لسائق الرافعة الشوكية حصوله 

عىل رخصة من الفئة الثانية رخصة قيادة 
مركبة انشائية.

الشديدة  لالهتزازات  التعرض   .1

أثناء القيادة.

2. متطلبات العمل الصعبة نتيجة 

والرتكيز  طويلة  لفرتات  الجلوس 

يف القيادة.

وفقاً  املهنة  مخاطر  ازدياد   .3

لطبيعة موقع العمل او الحمولة او 

اوقات العمل.

 .25

 .26

 .28

واملركبة  الحافلة  سائق 
الثقيلة وسائق القطار

اآللية  ومشغل  سائق 
الثقيلة والرافعة الشوكية

العّجان والخبّاز التقليدي

1.  يقوم العتّال بحمل البضائع واملواد 
وترتيبها داخل املخازن أو السيارات أو املكان 

املخصص لها أو تفريغها.

وقوة  بدنية  قوة  املهنة  تتطلب   .1

تحمل.

وغري  صعبة  العمل  طبيعة   .2

منتظمة، تتطلب العمل يف ظروف 

جوية مختلفة.

بأوضاع  الثقيلة  األوزان  حمل   .3

جسدية غري مريحة وغري صحية.

حسب  املهنة  مخاطر  ازدياد   .4

طبيعة موقع العمل او الحمولة.

العتّال

 .27
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1.  يقوم منظف املالبس بتجهيز آلة غسيل 
األقمشة وتشغيلها، وإجراء عملية غسيل 
األقمشة آلياً، وشطف األقمشة وتطريتها.

2.  يقوم صباغ املالبس بتشغيل آالت صباغة 
الخيوط واألقمشة، وآالت تثبيت اللون ولف 

األقمشة وغسلها وصقلها ونفشها.

1.  يقوم عامل املنجم والتعدين باستخراج 
الفحم واملعادن الخام واستخراج الخامات 

غري املعدنية كالجبس وامللح والكربيت، 
وأعامل استخراج الفوسفات والبوتاس 

واألمالح املعدنية وتصنيعها وجميع األعامل 
املتعلقة بها، وأعامل التعدين والحديد الصلب.

بصحة  ضارة  العمل  طبيعة   .1

مواد  استخدام  نتيجة  العامل 

التنظيف الكيميائية واملرسطنة.

ورطبة  حارة  بيئة  يف  العمل   .2

من  عالية  مستويات  وذات 

الضجيج.

3. االجهاد نتيجة العمل والوقوف 

رتيبة  وحركات  طويلة  لساعات 

متكررة.

السيليكا  ألغربة  التعرض   .1

ولغازات وابخرة املواد السامة مثل 

واملنغنيز  والزئبق  الرصاص 

والكربيت  الزرنيخ  ومركبات 

وغريها.

من  زائدة  لجرعات  التعرض   .2

االشعاعات.

البيولوجية  للمخاطر  التعرض   .3

الحرشات  ولدغات  بكترييا  من 

والقوارض.

من  عالية  ملستويات  التعرض   .4

الضجيج واالهتزازات.

العمل  وبيئة  الحراري  االجهاد   .5

الرطبة.

املحصورة  االماكن  يف  العمل   .6

االريض)  املستوى  تحت  (التعدين 

ونقص االكسجني.

 .29

عامل املنجم والتعدين30. 

منظّف وصّباغ املالبس
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

1.  يشغل آالت تصنيع املنتجات البالستيكية 
والصناعات البرتوكياموية التحويلية.

1.  يقوم عامل االنتاج يف املصانع الكيميائية 
والخلط  والطحن  الجرش  معدات  بتشغيل 
والغيل  والتقطري  والرتشيح  والتصفية 
املواد  معالجة  ومعدات  الكيميائية  واملفاعالت 

الكيميائية.

2.  يقوم فني املخترب برتكيب وتشغيل معدات 
وتجهيز  الكيميائية،  املواد  تحليل  وأجهزة 
عينات الفحص وإجراء الفحوصات والتحاليل 

املطلوبة.

املنتجات  تصنيع  آالت  عامل  يقوم    .3
واملستحرضات  األدوية  بتصنيع  الصيدالنية 
ومواصفات  إجراءات  بحسب  الصيدالنية 

محكمة.

1. التعرض لرتاكيز عالية من غازات 

الحرق،  ونواتج  الرصاص،  وأبخرة 

مركبات الفاناديوم والزرنيخ، موانع 

إضافة  التجمد،  وموانع  الصدأ 

ومشتقاته  للبرتول  املبارش  للتأثري 

الهيدروكربونية.

2. التعرض لالشعاعات والعمل يف 

مرتفعة،  أو  محصورة  أماكن 

وبنظام الورديات.

3. رفع األحامل الثقيلة.

بصحة  ضارة  العمل  طبيعة   .1

إىل  التعرض  نتيجة  العامل  وحياة 

الغازات الكياموية السامة والسوائل 

خالل  املنبعثة  الصلبة  واملواد 

التفاعالت الكيميائية.

بالحساسيات  االصابة   .2

مع  التعامل  نتيجة  والرسطانات 

املواد الكيميائية.

3. التعرض لإلشعاعات.

1. تنظيف الشوارع واألرصفة والحدائق 
والساحات العامة وجمع القاممة والنفايات 

من املنازل واملباين واملستشفيات.

بصحة  ضارة  العمل  طبيعة   .1

للمواد  التعرض  نتيجة  العاملني 

و  والرصاص،  الكيميائية، 

والنفايات  البيولوجية  للمخاطر 

الخطرة.

جوية  ظروف  يف  العمل   .2

مختلفة تحت الشمس او املطر.

غري  جسدية  بأوضاع  العمل   .3

مريحة حيث تنترش بينهم  أقىص 

العضالت  وأمراض  أعراض 

والعظام العلوية والسفلية.

 .31

 .32

والعامل 33.  النفايات  جامع 
جمع  سيارات  يف 
تنظيف  عامل  النفايات/ 

املستشفيات

البرتوكيامويات/  عامل 
عامل تشغيل آالت تصنيع 

املنتجات البالستيكية/

عامل تشغيل آالت تصنيع 
املشتقات البرتولية.

عامل الكيامويات/

املصانع  يف  االنتاج  عامل 
الكياموية/

فني املخترب الكيميايئ/

تصنيع  آالت  عامل 
املنتجات الصيدالنية.
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

الحفر  بتنظيف  النضح  عامل  يقوم    .1
وتفريغ  العادمة،  املياه  من  االمتصاصية 
صهريج النضح يف محطة التنقية أو األماكن 

املخصصة لذلك.

1.  يقوم عامل رش املبيدات باستخدام معدات 
وإضافة  أواآللية،  اليدوية  الرش  وأدوات 
ومكافحة  املحاصيل  ورش  املبيدات  وتحضري 

اآلفات والقوارض.

وحياة  بصحة  ضارة  عمل  بيئة   .1

ملخاطر  التعرض  نتيجة  العامل 

واملخاطر  واألبخرة  الغازات 

البيولوجية يف االماكن املغلقة واملياه 

امللوثة واملجاري.

2. االجهاد نتيجة التعرض للضجيج ، 

والروائح الكريهة والرطوبة العالية.

1. طبيعة العمل ضارة بصحة العامل 

الحرشية  املبيدات  استخدام  نتيجة 

السامة.

التعامل مع اوزان ثقيلة وظروف   .2

جوية مختلفة.

1.  يقوم منظف املباين بتنظيف زجاج نوافذ 
املباين والحجر.

التعرض  نتيجة  بالصحة  االرضار   .1

الكياموية  واملخاطر  االغربة  اىل 

املنظفات  مع  املستمر  والتعامل 

الكياموية.

2. العمل عىل ارتفاعات ويف ظروف 

الشمس  أشعة  تحت  مختلفة  جوية 

والربد.

3. الحركة املتكررة واملستمرة.

4. االجهاد والعمل لساعات طويلة.

 .34

 .35

 .36

 / املبيدات  رش  عامل 
اآلفات  مكافحة  عامل 

والقوارض.

عامل النضح

عامل تنظيف واجهات 
الزجاجية  املباين 

والحجر

1.  يقوم الدبّاغ بتشغيل آالت ومعدات دباغة 
وتنظيف الجلود وحالقتها، ونزع األدمة وفتق 
وسحبها،  ودباغتها  وتحميضها،  الجلود 
وصباغتها وكيها بحسب إجراءات ومواصفات 

محددة.

العضوية   للمذيبات  التعرض   .1

املحتوية عىل البنزين ولألصباغ .

البيولوجية  للمخاطر  التعرض   .2

املعدية من الجلود امللوثة.

وضارة  صعبة  العمل  متطلبات   .3

بصحة العامل نتيجة العمل  لساعات 

طويلة يف وضعيات حركية متكررة 

واالنحناءات،  الوقوف  من  ومستمرة 

والكبرية  الثقيلة  األحامل  حمل 

الحجم.

املهنية  األمراض  نسبة   .4

األصباغ  عن  الناجمة  والرسطانات 

نتيجة  مرتفعة  الفئة  هذه  لدى 

العضوية،  لألغربة  التعرض 

وللمعادن واملواد الكيميائية.

الدبّاغ  .37
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

املساعد  والفني  الطبي  املخترب  فني  يقوم    .1
وتفقد  وتجهيزها،  الفحص  عينات  بأخذ 
وإجراء  املخترب،  معدات  وخدمة  وتشغيل 
وإتالف  النتائج،  وتقديم  املخربية،  الفحوص 
العينات املخربية بعد إجراء الفحوصات عليها.

والطاقة  االشعاعات  فني  العامل  يقوم    .1
عن  املتولدة  الطاقة  متابعة  يف  النووية 
التفاعالت النووية، والعمل مع النظائر املشعة 
باالشعاعات،  الخاصة  القياسات  إجراء   ،
من  والتخلص  اإلشعاعات  من  والوقاية 

النفايات النووية بصورة سليمة ومأمونة.

الكيميائية  للمخاطر  التعرض   .1

استخدام  اثناء  السامة  واالنبعاثات 

لألعصاب،  السامة  اآلكلة،  املواد 

املسببة  للتحسس،  املسببة  املهيجة، 

لدى  األجنة  ولتشوهات  للرسطان 

املرأة الحامل وغريها.

البيولوجية  للمخاطر  التعرض   .2

من  واسع  لطيف  التعرض  نتيجة 

امللوثات البيولوجية من الفريوسات 

والبكترييا والفطريات والطفيليات.

املسببة  لالشعاعات  التعرض   .1

للرسطانات وتلف الجهاز العصبي.

عند  املؤين  لإلشعاع  التعرض   .2

التعامل مع املواد املشعة و/ أو مع 

املعدات املخربية املشعة.

املؤين:  غري  لإلشعاع  التعرض   .3

الضوء  الحمراء،  تحت  األشعة 

البنفسجية،  فوق  األشعة  املريئ، 

الدقيقة  واملوجات  الليزر،  أشعة 

واإلشعاع, والرتددات الراديوية.

الخاصة  املالبس  بارتداء  الغّواص  يقوم    .1
اإلصطناعي  التنفس  ومعدات  بالغوص 

والغوص يف أعامق البحر.

وضارة  صعبة  العمل  طبيعة   .1

نتيجة  العامل  وحياة  بصحة 

الغوص،  أثناء  الضغط  تغريات 

الحرارة  درجات  وتغريات 

خصوصا انخفاض الحرارة.

الكياموية  للمخاطر  التعرض   .2

والبيولوجية.

 .38

 .39

املختربات  يف  العامل 
املخترب  فني   / الطبية 

الطبي/ الفني املساعد.

االشعاعات   يف  العامل 
النووية/   والطاقة 
وفني  اختصايص 

االشعاعات  وما شابهه.

الغّواص  .40
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وصف املهنةاملهنة
مربرات

اعتبار املهنة خطرة

املهنية  والصحة  السالمة  مختص  يقوم    .1
بإعداد خطط لربامج السالمة والصحة املهنية 
وتقييمها  املهنية  املخاطر  وتحديد  املنشأة  يف 
واجراء  املناسبة،  التحكم  وسائل  وتوفري 
التفتيش الدوري عىل مواقع العمل، والقياسات 
ومعاينة الحوادث واالمراض املهنية، كام يقوم 
من  الوقاية  وسائل  ومتابعة  العاملني  بتدريب 
العاملني  التزام  ومتابعة  واالسعاف  الحريق 
الوقاية  معدات  واستخدام  بالتعليامت 

الشخصية.

الرافعة  وتثبيت  وتركيب  بتجميع  يقوم    .1
وتشغيل  الفوالذية،  الحبال  وتوصيل  الربجية 

الرافعة لرفع ومناولة املواد.

واملخاطر  لالغربة  التعرض   .1

وغازات  انبعاثات  من  الكيميائية 

ضارة.

2.  التعرض للمخاطر البيولوجية.

3. متطلبات العمل الصعبة والعمل 

يف أماكن محصورة او مغلقة.

4. التعرض للضجيج واالهتزازت.

1. العمل عىل ارتفاعات عالية ويف 

الربد  من  مختلفة  جوية  ظروف 

الشمس  أشعة  تحت  أو  القارس 

القوية.

2. التعرض الدائم لالهتزازات.

نتيجة  الصعبة  العمل  متطلبات   .3

والرتكيز  طويلة  لفرتات  الجلوس 

يف القيادة.

 .41

مشغل الرافعة الربجية42. 

مختص السالمة والصحة

املهنية
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مربرات اعتبار املهنة خطرةاملهنة

ال تنطبق عليها اسس اعتبار املهنة من املهن الخطرة حيث ان متطلبات 
مجهود  اىل  تحتاج  وال  بالعمر  التقدم  مع  تتزايد  ال  واملخاطر  العمل 

عضيل كبري.

الطائرة  طاقم   ، الطيار 
الجوي، مراقب الطريان

ال تنطبق عليها أسس اعتبار املهنة من املهن الخطرة حيث ان متطلبات 
العمل واملخاطر ال تتزايد مع التقدم بالعمر.

واختصاصو  السفن  ربان 
املالحة

تم دمج املهنة مع مهنة الحّداد وتشكيل املعادن. الصفيح  اشغال  يف  العامل 
واالنشاءات املعدنية

تم دمج املهنة مع مهنة اإلطفايئ. رجال االنقاذ واإلسعاف

التي  الطبية  املراجع  اىل  الرجوع  بعد  الجدول  من  املهنة  ازالة  متت 
تسببه  وعدم  الصخري  للصوف  صحي  رضر  وجود  تؤكدعدم 

برسطانات الرئة كام كان يشاع يف السابق.

عامل مصانع الصوف

الصخري

متت دمج املهنة مع مهنة النجار. نجار االثاث والخيزران

واملنجد

تم دمج املهنة مع مهنة سائق الحافلة واملركبة الثقيلة. سائق القطار وما يرتبط به

عامل سكك حديدية

تم دمج املهنة مع مهنة سائق املركبات الثقيلة ومشغل اآلليات الثقيلة. الطاقة  توليد  مشغل معدات 
املتنقلة ومعدات السلفتة

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة. املنتجات  مصانع  عامل 
الغذائية والزيوت النباتية

تم دمج املهنة مع مهنة عامل الكيامويات.

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة.

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة. عامل تجميع املنتجات املطاطية 
والبالستيكية

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة. عامل تجميع املنتجات الخشبية 
والكرتون واملنسوجات

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة. عامل التنظيف والتزييت

دمج املهنة مع جامع النفايات والعامل يف سيارات جمع النفايات. عامل تنظيف املستشفيات

متت ازالة املهنة من الجدول لعدم انطباق أسس اعتبارها مهنة خطرة. عامل تنظيف دورات املياه

عامل تجميع املعدات امليكانيكية

والكهربائية وااللكرتونية

عامل مصانع املنتجات

الصيدالنية



هاتف : 1880 550 6 962+

www.ssc.gov.jo

فاكس : 1888 550 6 962+

هذه النشرة لغايات التوعية
ويبقى المرجع األخير هو قانون الضمان االجتماعي واألنظمة الصادرة بموجبه


