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   9م ــالقس
  العاملون في المهن األولية

 وال يحتاجون في تنفيذ مهامهم ،يؤدي العاملون في المهن األولية مهامًا روتينية تعتمد على المجهود العضلي أو باستخدام أدوات يدوية
  .المستخدمة) العمل(ق بالمواد واألدوات وأساليب اإلنتاج إلى معلومات تفصيلية تتعل

  :في األجزاء اآلتيةصنفت مهن هذا القسم 
   العاملون في مهن البيع والخدمات األولية91
   عمال الزراعة وتربية السمك والصيد92
  . عمال المناجم واإلنشاءات والصناعات التحويلية والنقل93

  
  مات األوليةالعاملون في مهن البيع والخد 91

ويؤدون مهام التنظيف ، )ولونباعة متج(الشوارع والمنازل يؤدي العاملون في مهن البيع والخدمات األولية مهاما تتصل بالبيع في 
  .أعمال التحميلون ب ويقوم ويوزعون السلع والرسائل،األولية وحراسة الممتلكات والرعاية

  :صنفت مهن هذا الجزء في األبواب اآلتية
  بائعون في الشوارع وما يرتبط بهم ال911
   ماسحو األحذية وما يرتبط بهم912
   المعاونون في المنازل وعمال التنظيف والغسيل في الفنادق والمكاتب913
   والمرآبات منظفو المباني914
   المراسلون والحمالون والبوابون والحراس وقارؤو العدادات وما يرتبط بهم915
   النفايات عمال التنظيفات وجامعو916
  . العاملون في مهن الخدمات الشخصية األولية917

  
   البائعون في الشوارع وما يرتبط بهم911

  . والمحالت العامة والساحات أو يتجولون للبيع يبيع البائعون في الشوارع وما يرتبط بهم الطعام والمواد الغذائية في الشوارع 
  :صنفت مهن هذا الباب في الفصول اآلتية

  ائعو األطعمة في الشوارع ب9111
   بائعو غير األطعمة في الشوارع9112
  . البائعون المتجولون9113
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  بائعو األطعمة في الشوارع  9111
 األطعمة الساخنة والباردة والخضراوات والفواآه والبوظة : مثل،عداد يبيعون المواد مسبقة اإليعد بائعو األطعمة في الشوارع أو

  .والساحات العامةوالمشروبات في الشوارع 
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  بائع آعك  9111015

   الوصف المختصر
إجراءات  ومحاسبتهم، وتطبيق ، طلبات الزبائنتلبية وعرضها، و، مختلفة من الكعكأنواعويقوم بشراء و استالم آميات و منفردًايعمل 

  .عامةالوالصحة  وتعليمات السالمة
   الوصف التفصيلي

 البيض: ، مثلوتجهيز بعض المواد الممكن إضافتها ، على فرش خشبي عرض الكعك. مختلفة من الكعكأنواعاستالم آميات وشراء و
 طلب بحسب وتجهيز الكعك ، وبيع الزبائن،ة على البضاعةا المناد.أرصفة الطرقات حيز على إشغال ووالزعتر، والفالفل جبنةوال

  .عامة والصحة الإجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .قود واستالم الن محاسبة الزبائن،.الزبائن
  

  بائع حلوى 9111025
   الوصف المختصر

إجراءات وتطبيق  ، ومحاسبتهم،وتلبية طلبات الزبائن ،ها وعرض، مختلفة من الحلوىأنواعآميات و استالموويقوم بشراء  منفردًايعمل 
  . والصحة العامةوتعليمات السالمة

   الوصف التفصيلي
 على المناداة . الطرقاتأرصفة حيز على إشغالو ،على فرش خشبيالحلوى   عرض. مختلفة من الحلوىأنواعاستالم آميات وء وشرا

إجراءات تطبيق  . واستالم النقود محاسبة الزبائن، وتغليف الحلوى. وبيع الزبائن طلب الزبائن،بحسب، وتجهيز الحلوى البضاعة
  . والصحة العامةوتعليمات السالمة

  
   بائع عصير9111035

   الوصف المختصر
إجراءات وتعليمات  ومحاسبتهم، وتطبيق ،وتلبية طلبات الزبائن، استالم العصائر، وتجهيز العصائر ويقوم بشراء ومنفردًايعمل 
  . والصحة العامةالسالمة

   الوصف التفصيلي
 والمحافظة على درجة ، خاصةأوعية ووضعها في ،زبائنلللبيع ل  تجهيز العصائر. مختلفة من العصائرأنواعشراء و استالم آميات و

 ، ووضع إشارة تعرف الزبائن بمكان تواجده، الشوارعأرصفةشغال حيز على إ .  وتحضير المواد الالزمة لبيع العصائر،حرارة معينة
  . والصحة العامةسالمةإجراءات وتعليمات التطبيق . محاسبة الزبائن، واستالم النقود.  طلبهمبحسبو بيع العصائر للزبائن 

  
   بائع مثلجات9111045

   الوصف المختصر
وتطبيق  ،، ومحاسبتهموتلبية طلبات الزبائن، ها وعرض، وتجهيزها، مختلفة من المثلجاتأنواع استالم ويقوم بشراء ومنفردًايعمل 

  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمة
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  الوصف التفصيلي
تها  والمحافظة على درجة حرار، خاصةأوعية ووضعها في ، تجهيز المثلجات.مختلفة من المثلجات أنواعشراء واستالم آميات و

 تعرف الزبائن بمكان إشارة ووضع ، الشوارعأرصفة حيز على إشغال .تاالمثلج وتحضير المواد الالزمة لبيع ، معينةضمن حدود
  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .ستالم النقودة الزبائن وا محاسب. طلبهمبحسب وبيع المثلجات للزبائن ،تواجده

  
   بائع قهوة9111055

  الوصف المختصر
إجراءات وتعليمات وتطبيق  ،ومحاسبتهم ،وتلبية طلبات الزبائن ، وعرضها، وتجهيزها،ويقوم بشراء و استالم القهوة منفردًايعمل 
  . والصحة العامةالسالمة

  الوصف التفصيلي
 ، معينة على درجة حرارتها ضمن حدودخاصة والمحافظةوضعها في دالل  و القهوة تجهيز.تالم آميات مختلفة من القهوةاسشراء و

 . تعرف الزبائن بمكان تواجدهإشارة ووضع ، الشوارعأرصفة حيز على إشغال).  بالستيكأآواب(وتحضير المواد الالزمة لبيع القهوة 
  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . واستالم النقوداسبة الزبائن  مح. طلبهمبحسببيع القهوة للزبائن 

  
  بائع تسالي  9111065 

   الوصف المختصر
 ضها،التسالي، وعر  وتجهيز،زمةالال البيع أدوات وتحضير ، والمكسرات مختلفة من التساليأنواعاستالم ويقوم بشراء و منفردًايعمل 

  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  ،حاسبتهم وموتلبية طلبات الزبائن،
  الوصف التفصيلي

  البيع الالزمةتحضير أدوات .والترمس والفول والفستق البزر :، مثلاستالم وشراء آميات مختلفة من التسالي والمكسراتشراء و
وضع التسالي  .أخرى وإضافة ما تحتاج من مواد ،عتها طبيبحسب وتجهيز التسالي والمكسرات ،ماءوال األوعية والمغلفات :لذلك، مثل

بة محاس.  طلبهمبحسب، وبيعها للزبائن بضاعته على المناداة . حيز على الطرقاتإشغال وعرضها على عربة، و، خاصةأوعيةداخل 
  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق . الزبائن واستالم النقود

  
  في الشوارع بائعو غير األطعمة  9112

  .وبطاقات اليانصيب والزهور لشوارع، ويبيعون السجائر والصحفيعرض بائعو غير األطعمة في ا
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   بائع سجائر9112015

   الوصف المختصر
ءات وتعليمات إجراوتطبيق  ،ومحاسبتهم ،وتلبية طلبات الزبائن ،عرضها و السجائر،ويقوم بشراء واستالم منفردًايعمل 
  .والصحة العامةالسالمة

  الوصف التفصيلي
 حيز على إشغال و،)بسطة(عربة متنقلة أو مكان ثابت على  عرض السجائر .يات مختلفة من السجائرمآ  وأنواعاستالم شراء و
 والصحة ت وتعليمات السالمةإجراءاتطبيق .  واستالم النقود،ة الزبائن محاسب.السجائر للزبائن من ةمختلف أنواع بيع . الشوارعأرصفة
  .العامة
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   بائع صحف9112025
   الوصف المختصر

إجراءات وتعليمات  وتطبيق ، وجردها، ومحاسبتهم،وتلبية طلبات الزبائن ها،وعرض  الصحف،استالم ويقوم بشراء ومنفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  الوصف التفصيلي
 ،)بسطة( أو مكان ثابت ة على عربة متنقل الصحف عرض.لفة من الصحف اليومية واألسبوعية وآميات مختأنواعاستالم شراء و

 .ت جرد ما تبقى من صحف وتجهيز المرتجعا.ة الزبائن واستالم النقود محاسب. للزبائنها وبيع، الشوارعأرصفة حيز على إشغالو
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
  بائع بطاقات يانصيب 9112035 

   الوصف المختصر
 وتطبيق ، وجرد ما تبقى منها، ومحاسبتهم،وتلبية طلبات الزبائن ها، وعرض بطاقات يانصيب، ويقوم بشراء واستالممنفردًايعمل 

  . الصحة والسالمة المهنيةإجراءات
  الوصف التفصيلي

أو مكان   على جانب الطريق بطاقات اليانصيب عرض.ميع الفئاتتشمل ج وآميات مختلفة من أوراق اليانصيب أنواعشراء واستالم 
تزويدهم بأسماء الفائزين وقيمة الزبائن والرد على استفساراتهم، ومساعدة  . الشوارعأرصفة حيز على إشغال و،)بسطة(ثابت 
 . لمصدرهاعهااوإرجاق اليانصيب  جرد ما تبقى من أور. واستالم النقود ومحاسبة الزبائن،، بيع أوراق اليانصيب للزبائن.الجوائز
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
   بائع زهور9112045

  الوصف المختصر
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق و تهم، ومحاسب،طلبات الزبائن وتلبية ها، وعرض الزهور، ويقوم بشراء واستالممنفردًايعمل 

   .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

 على عربة متنقلة أو مكان ثابت على جانب  الزهورعرض.  والصناعية الطبيعيةالزهور وآميات مختلفة من أنواعشراء واستالم 
 . طلبهمبحسب المختلفة من الزهور للزبائن وتجهيزها نواعبيع األ . الشوارعأرصفة حيز على إشغال ، طبيعتها ونوعهابحسب الطريق
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .ائن واستالم النقودة الزبمحاسب

  
  البائعون المتجولون  9113

  .أو مرآبات نفليعرض البائعون المتجولون، ويبيعون مواد التنظيف واألدوات المنزلية والخضراوات والفواآه باستخدام عربات الجر 
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   مواد تنظيف  متجولبائع 9113015

   الوصف المختصر
إجراءات وتعليمات  وتطبيق ، ومحاسبتهم،لزبائنل ها وبيع، وعرضها، مواد التنظيف من ويقوم بشراء واستالم آمياتمنفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  
   الوصف التفصيلي

 اإلعالن . المرآباتأو طبيعتها باستخدام العربات بحسب  مواد التنظيفعرض . مختلفة من مواد التنظيفأنواعآميات و شراء واستالم
إجراءات وتعليمات  تطبيق . ترتيب البضائعوإعادة ة الزبائن واستالم النقود،محاسب. م طلبهبحسب وبيعها للزبائن ،بالمناداةعنها 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  
   أدوات منزليةمتجول بائع 9113025

   ف المختصرالوص
إجراءات وتعليمات  وتطبيق ، ومحاسبتهم،وتلبية طلبات الزبائن وعرضها، ،األدوات المنزلية ويقوم بشراء واستالم منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  الوصف التفصيلي
 عرضها و)أدوات منزلية وآاسات وصحون ( المنزليةاألدوات  ترتيب. مختلفة من األدوات المنزليةأنواعشراء واستالم آميات و

 تطبيق .ة الزبائن واستالم النقودمحاسب .بهاي، وإعادة ترت طلبهمبحسبوتغليفها ،  وبيعها للزبائن،المناداة عليها.  طبيعتهابحسب
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
   وفواآه خضراوات متجول بائع 9113035

   الوصف المختصر
إجراءات وتعليمات  وتطبيق بتهم، ومحاس،وتلبية طلبات الزبائن ها، وعرض،والفواآه خضراواتال  ويقوم بشراء واستالممنفردًا  يعمل
  .عامة والصحة الالسالمة

   الوصف التفصيلي
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 . طبيعتهاسببح  وعرضها بعبوات مناسبة والفواآهخضراوات ترتيب ال.والفواآه خضراوات الأنواعشراء واستالم آميات مختلفة من 
محاسبة الزبائن، واستالم .  طلب الزبائنبحسبتغليفها و ،وبيعها للزبائن ، ووزن األصناف، عليهاالمناداة وةالبضاعاإلعالن عن 

  . والصحة العامةإجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .النقود
  

   غاز  متجولبائع 9113045
   الوصف المختصر

إجراءات وتعليمات  وتطبيق ة الزبائن، ومحاسبا، وبيعها، وترآيب العبوات، وعرضه،عبوات الغاز ويقوم بشراء واستالم منفردًايعمل 
   .والصحة المهنية والعامة السالمة

   الوصف التفصيلي
 ، التعليماتبحسب اإلعالن عن بضاعته . وترتيبها في المرآبة عبوات الغازعرض . من عبوات الغاز محددةشراء واستالم آميات

وتفقد ) فارغة وممتلئة( العبوات وفرزها وإعادة ترتيب،  وتفقد عدم التسريب طلب الزبونبحسب، وفك وترآيب العبوة زبائنلل هاوبيع
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .محاسبة الزبائن واستالم النقود .صالحية العبوات

  
   وقودمتجول بائع  9113055

   الوصف المختصر
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمة وتطبيق  ومحاسبة الزبائن، وبيعها،، وتخزينها،وقود ويقوم بشراء واستالم المنفردًال يعم

  .والعامة
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  الوصف التفصيلي
 . في مرآبة خاصة ومناسبة لطبيعة مواد المحروقات تخزين الوقود).ديزلآاز و(  الوقودأنواعشراء واستالم آميات محدده من 

خاصة بذلك، أو تفريغها في  الوناتج ووضع الكمية المباعة في ،لزبائنل هاوبيعوآيلها،  ، التعليماتبحسب هاعتضاإلعالن عن ب
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة تطبيق . واستالم النقود محاسبة الزبائن.الخزانات الخاصة بالزبائن

  
  بهم  ماسحو األحذية وما يرتبط 912

  .ينظف ماسحو األحذية وما يرتبط بهم، ويصبغون األحذية، وينظفون المرآبات يدويًا
  : صنفت مهن هذا الباب في الفصل اآلتي

  .  ماسحو األحذية وما يرتبط بهم9120
  

   ماسحو األحذية وما يرتبط بهم 9120
  .ويًااألحذية وينظفون المرآبات يدينظف ماسحو األحذية وما يرتبط بهم، ويصبغون 

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   ماسح أحذية9120015
  الوصف المختصر

واألغبرة، ودهن األحذية بمادة الورنيش وتلميعها، وصبغ األحذية باللون المناسب،   ويقوم بتنظيف األحذية من األوساخمنفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 

   تفصيليالوصف ال
دهن سطح . تنظيف سطح الحذاء من االتربة واألوساخ العالقة به بالفراشي والماء والصابون، وتجفيف سطح الحذاء بقطعة قماش جافه

اختيار لون الصبغه . الحذاء بالورنيش المناسب للون الحذاء، وتلميع الحذاء بالفرشاة اليدوية أو الكهربائية أو بقطعة قماش جافة
والصحة  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ن الحذاء، وصبغ الحذاء بمادة الصبغه، وتنظيف الحذاء من بقايا الصبغةالمناسب للو

   .المهنية والعامة
  

   ماسح مرآبات 9120025
  الوصف المختصر

  .الصحة المهنية والعامةو إجراءات وتعليمات السالمة وغسلها من الخارج، وتطبيق ، ويقوم بتنظيف المرآبات من الداخلمنفردًايعمل 
  الوصف التفصيلي

تنظيف المرآبات من الداخل بجمع الغبار واألوساخ بالفرشاة أو المكنسة الكهربائية وقطعة قماش جافة، ونفض أرضية المرآبات من 
لتابلو بزيت أو آريم الغبار وغسلها بالماء والصابون السائل وتنشيفها، وتنظيف الزجاج من الداخل وتلميعه بمنظف الزجاج، وتلميع ا

إزالة األغبرة واألوساخ عن جسم المرآبات بقطعه قماش جافة، وغسل جسم المرآبات بالماء والصابون السائل، وغسل . التلميع
إجراءات تطبيق .  قماش قطنية أو جلدة تنشيف خاصةةإطارات المرآبات بالماء والصابون السائل، وتجفيف جسم المرآبات بقطع

   .والصحة المهنية والعامة مةوتعليمات السال
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   المعاونون في المنازل وعمال التنظيف في الفنادق والمكاتب 913

  .يعتني المعاونون في المنازل وعمال التنظيف في الفنادق والمكاتب بأمور التنظيف وغسيل المالبس وآيها
  :صنفت مهن هذا الباب في الفصول اآلتية

   المعاونون في المنازل9131
  لمعاونون والمنظفون في الفنادق والمكاتب  ا9132
  . عمال الغسيل والكي9133

  
   المعاونون في المنازل9131

   .يؤدي المعاونون في المنازل مهامًا تتصل بتنظيف المنزل ورعاية األطفال
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   معاون منزلي9131015

  الوصف المختصر
 وتحضير المواد الغذائية لعملية الطبخ، و صاحب المنزل ويقوم بتنظيف المنزل واألثاث وترتيبه، مدبرة أو ربة أإشرافيعمل تحت 

والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمة، وتطبيق قبال الزوار والمكالمات الهاتفيةواست وغسل المالبس وآيها، وخدمة المائدة،
  .والعامة

  الوصف التفصيلي
وتنظيف الحمامات،  وتنظيف النوافذ، الممرات والساللم باستخدام المكنسة اليدوية أو الكهربائية،آنس وتنظيف أرضيات الغرف و
غسل الخضراوات والفواآه وحفظها في الثالجة، .  وتلميعه، وترتيب األسرة واستبدال أغطيتهاةغبروتنظيف األثاث ومسحه من األ

 األطباق واألواني ، وجليالمائدة وتنظيم حجرة الطعام، وتقديم الطعامإعداد . وتجهيز الخضراوات واللحم والمواد األخرى للطبخ
 غسل المنسوجات يدويًا أو باستخدام الغسالة الكهربائية ونشرها، وآيها، وطيها،. وأدوات الطبخ وحفظها في المكان المخصص

إجراءات وتعليمات تطبيق . لمكالمات الهاتفيةوالرد على ا فتح الباب للزوار واستقبالهم، وتقديم الضيافة لهم،. وحفظها في الخزانة
   .والصحة المهنية والعامة السالمة

  
   منظف منازل9131025

   الوصف المختصر
، لمنزل، وتنظيف المطابخ والحمامات بتنظيف وترتيب حجرات ا ويقوم مدبرة أو ربة المنزل أو صاحب المنزلإشرافيعمل تحت 

  .حة المهنية والعامةوالص إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 
  الوصف التفصيلي

آنس ومسح أرضيات وجدران الغرف والممرات والساللم، وتنظيف السجاد والموآيت وتفريش األرضية واألثاث باستخدام الفرشاة أو 
دران والسقوف ، وإزالة األوساخ عنها، وتنظيف الج وتلميعها)الجداريات(المكنسة الكهربائية، وإزالة الغبار عن األثاث والمعلقات 

تنظيف أرضيات وجدران وجوانب . وترتيب حجرات المنزل، وترتيب األسّرة واستبدال األغطية والبّياضات وغسل زجاج النوافذ،
المطبخ وتطهيرها، وتنظيف أدوات وتجهيزات المطبخ، وتنظيف الحمامات وتطهيرها، وتزويدها بالورق الصحي والصابون، وتجميع 

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . االمهمالت والتخلص منه
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   المعانون والمنظفون في الفنادق والمكاتب9132

يؤدي المعاونون والمنظفون في الفنادق والمكاتب مهامًا تتصل بالنظافة العامة وتنظيف دورات المياه وجلي األطباق وأدوات المطبخ 
  .يدويًا

  :اآلتيةويضم هذا الفصل األعمال 
  

  مكاتب /  عامل تنظيفات9132015
   الوصف المختصر

إجراءات ، وتطبيق تنظيف، وتنظيف المكاتب وترتيبها مشرف المرافق العامة ويقوم بتجهيز معدات ومواد الإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  الوصف التفصيلي
جمع النفايات وحفظها في األماآن . مة في عمليات التنظيف، وتجهيز عربة التنظيفتجهيز المعدات واألدوات والمواد المستخد

المخصصة لها، وتنظيف وتلميع وتطهير البالط والرخام والسيراميك، وتنظيف زجاج المكاتب والنوافذ وتلميعها بقطعه قماش وملمع 
ة اليدوية،وتنظيف أثاث المكاتب وتلميعه، وترتيب األوراق الزجاج، وتنظيف السجاد والموآيت باستخدام ماآنة شفط الغبار أو الفرشا

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .واألدوات على سطح المكاتب
  

  فندق /  عامل تنظيفات9132025
  الوصف المختصر

 الغرف، وتنظيف الغرف في الفنادق  مشرف الطوابق والغرف ويقوم بتجهيز أدوات ومواد التنظيف ومستلزماتإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةومرافقها، وترتيب الغرف، وتطبيق 

  الوصف التفصيلي
تفقد وتجهيز المعدات واألدوات المستخدمة في عمليات التنظيف، وإعداد وتجهيز عربة التنظيف،وتجهيز مستلزمات النزالء والغرف 

تنظيف وتلميع أثاث الغرفة الخشبي، وتنظيف وتلميع . وتأمينهاوالمناشف والصابون والورق الصحي والبّياضات من القرطاسية 
ترتيب األسرة . الزجاج والنحاسيات في الغرف، وتنظيف السجاد والموآيت باستخدام المكنسة الكهربائية، وتنظيف وتطهير الحمامات

والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . النماذج الخاصة بحاالت الغرفوتفقد وتعبئة  وتغيير األغطية والبّياضات،
   .والعامة

  
  دورات المياه /  عامل تنظيفات9132035

  الوصف المختصر
 مشرف المرافق العامة ويقوم بتجهيز أدوات ومواد التنظيف، وتنظيف المرافق العامة ودورات المياه، وتزويدها إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةاد الالزمة، وتطبيق بالمو
  الوصف التفصيلي

تجميع النفايات وحفظها في األماآن . تفقد المعدات واألدوات المستخدمة في عمليات التنظيف، وإعداد وتجهيز عربة التنظيف الخاصة
تزويد دورات المياه بالمستلزمات الضرورية من مواد التنظيف . راميكالمخصصة لها، وتنظيف وتلميع وتطهير البالط والرخام والسي

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .آالصابون والورق الصحي والمطهرات
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   عامل جلي أدوات مطبخ 9132045

  الوصف المختصر
 الكهربائية، وتنظيف وتطهير أدوات إعداد وخدمة الطعام  مشرف المطبخ ويقوم بتفقد وخدمة آلة غسل األطباقإشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوالشراب، وتنظيف وتطهير أرضيات وجوانب المطبخ، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

تنظيف .  التعليماتبحسبية، وتشغيلها خدمة آلة غسل األطباق الكهربائية، وتفقد جاهزيتها للتشغيل، وتزويدها بالماء والمواد الكيماو
ألطباق والكؤوس والمعالق والشوك والسكاآين، وجليها يدويًا أو باستخدام اآللة ا :، مثلأدوات إعداد وخدمة الطعام والشراب

طات بالماء الكهربائية، وتطهيرها وحفظها في األماآن المخصصة، وتنظيف األجهزة والمعدات آاألفران والثالجات والجاليات والخال
تنظيف أرضيات وجوانب المطبخ والمناطق الخلفية، وتلميع الجدران وتطهيرها، والتخلص من . والصابون السائل والمواد الكيماوية

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .النفايات
  

  وسائط نقل رآاب /  عامل تنظيفات9132055
  الوصف المختصر

ويقوم بتنظيف وسائط نقل الرآاب   أو محطة القطارات أو الميناءحافالتفي المطار أو محطة ال  مشرف التنظيفاتشرافإيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةمن الداخل، وتزويدها بالمستلزمات الصحية واألغطية، وتطبيق 

  الوصف التفصيلي
 أو القطار أو السفينة بعد خلوها من الرآاب، وتنظيف المقاعد والممرات باستخدام المكنسة فلةحاجمع النفايات من الطائرة أو ال

  الحمامات، وتنظيف المطابخ، وتنظيف خزائن األمتعةوتنظيفالكهربائية، وإزالة الغبار عن األثاث وتلميعه، وتنظيف النوافذ، 
مسافرين مثل الشراشف والحرامات واألآياس والورق الصحي والصابون تزويد وسائط نقل الرآاب بالمستلزمات الخاصة بال. اليدوية

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . والعطور
  

   اليدوي عمال الغسيل والكّي 9133
  . والمفروشات اليدوي للمالبس اليدوي المالبس، وينظفون السجاد والموآيت، ويؤدون مهام الكّييغسل عمال الغسيل والكّي

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   غّسال مالبس9133015
  الوصف المختصر

إجراءات  مشرف المصبغة ويقوم بتفقد وخدمة الغسالة والنشافة الكهربائية، وغسل المالبس، وتنشيفها، وتطبيق إشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  الوصف التفصيلي
 عملية غسالة قبل التشغيل، وتفقد توصيلها بالكهرباء، وتفقد جاهزيتها للعمل، وتزويدها بالماء والصابون، وتنظيفها بعد إنهاءتفقد ال
فرز المالبس من . عمل، وتنظيفها بعد عملية التنشيفتفقد النشافة الكهربائية والتأآد من توصيلها بالكهرباء وجاهزيتها للو ،الغسيل

 وضبط ،د الغسالة بالمالبس ومعالجة البقع المختلفة آالصدأ والزيوت والشحوم بالمواد الكيماوية قبل غسلها، وتزويحيث اللون والنوع،
تزويد النشافة الكهربائية بالمالبس المغسولة، وضبط . ، ومتابعة عملية الغسيل، وتفقد المالبس بعد غسلهامدة الغسيل، وتشغيل الغسالة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ة الكهربائية، وتنشيف المالبس المغسولةمدة التنشيف، وتشغيل النشاف
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  غّسال سجاد يدوي 9133025
   الوصف المختصر

ة والصحة المهني إجراءات وتعليمات السالمة ويقوم بتنظيف السجاد من الغبار، وإزالة البقع عنه، وغسل السجاد، وتطبيق منفردًايعمل 
  .والعامة

   الوصف التفصيلي
. استالم السجاد للغسيل، وتثبيت رقم أو عالمة عليه لالستدالل على صاحبه، وتشغيل المكنسة الكهربائية وشفط الغبار العالق بالسجاد 

رى بالفرشاة، وشطف والمواد األخ) الشامبو(غسل السجاد بالماء والصابون السائل . إزالة البقع عن السجاد بالمواد الكيماوية والفرشاة
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . السجاد بالماء بعد غسله، ونشر السجاد وتجفيفه

  
  ال ستائر ومفروشات يدويغّس 9133035

   الوصف المختصر
اش، وغسل وتنظيف الستائر المختلفة والمفروشات المصنعة من القم هاأنواع ويقوم بإزالة البقع عن الستائر بمنفردًايعمل 

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوالمفروشات، وتطبيق 
   الوصف التفصيلي

 وإزالة البقع عنها باستعمال الفرشاة والمواد والعيوب، وتفقدها من البقع للغسيل،استالم الستائر والمفروشات المصنعة من القماش 
وتنظيف المفروشات القماشية باستخدام الفراشي  ائر باستعمال الماء ومواد التنظيف المختلفة يدويا،غسل الست. الكيماوية الخاصة

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ءوالمواد الكيماوية الخاصة المخففة بالما
  

  آّواء يدوي  9133045
   الوصف المختصر

 إجراءات وتعليمات السالمة، وتطبيق  المالبس وترتيبهادوية، وطّيوالمنسوجات بواسطة المكواة الي المالبس  ويقوم بكّيمنفردًايعمل 
   .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

 نوعها آالقميص والبنطال والثوب والمادة المصنوعة منها آالقطن بحسبوفرز المالبس والمنسوجات  ،استالم المالبس من الزبائن
القميص والبنطال والجاآيت والفستان :  المالبس المختلفة، مثلوآّي ،وليستر، وتجهيز المكواة اليدوية ومنضدة الكيوالصوف والب
إجراءات تطبيق .  طي قطع المالبس المكوية، وتغليفها وتعليقها، وتسليم المالبس المكوية ألصحابها، ومحاسبة الزبائن.بالمكواة اليدوية

  . لمهنية والعامة ا والصحةوتعليمات السالمة
  

   )رول(مكوى أسطواني /  عامل آّي9133055
   الوصف المختصر

الكي وتزويدها ) رول(، وتفقد اسطوانة  مشرف المصبغة ويقوم باستالم البّياضات المغسولة وتجهيزها للكّيإشرافيعمل تحت 
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةق ها، وتطبي، وترتيب البيّاضات بعد آّيبالبّياضات وتشغيلها، وإجراء عملية الكّي

   الوصف التفصيلي
تفقد . شراشف األسرة ووجوه الوسائد وشراشف الطاوالت المغسولة، وتجهيزها، وترتيبها للكي: استالم البّياضات المختلفة، مثل

ات المطلوب آيها، وضبط اسطوانات وأقشطة  نوع البّياضبحسب) الرول(الكي وتشغيلها، وضبط سرعة االسطوانة ) رول(اسطوانة 
بعد آّيها،  ترتيب البّياضات.  البيّاضاتبالبّياضات المختلفة، وتشغيل المكوى االسطواني، وآّي) الرول(النقل، وتزويد اسطوانة الكي 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  ووضعها على الرفوف المخصصة لها،وتغليفها
  

    منظفو المباني914
  .ينظف منظفو المباني زجاج النوافذ، ويغسلون مفروشات المباني الخاصة والعامة

  :صنفت مهن هذا الباب في الفصل اآلتي
  .منظفو المباني 9140

  
   منظفو المباني9140

  .يؤدي منظفو المباني مهامًا تتصل بتنظيف زجاج المباني وأرضيات المباني والموآيت 
  :ا الفصل األعمال اآلتيةويضم هذ 

  
  مباني / منظف زجاج نوافذ 9140015

   الوصف المختصر
، وتنظيف زجاج المباني من الخارج والداخل من الغبار واألتربة، وتطبيق )الونش( ويقوم بتفقد الرافعة الكهربائية منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
   الوصف التفصيلي

غسل النوافذ من الخارج والداخل بالماء . والغرفة التابعة لها، وتفقد الحبال وتشغيل الرافعة الكهربائية) الونش(فقد الرافعة الكهربائية ت
والصابون السائل والمحاليل مستعمًال الفرشاة واإلسفنجة والقماش إلزالة الغبار واألتربة عنها، وتجفيف النوافذ بممسحة مطاطية 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  القماشوقطعة من
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  مباني /ماسح أرضيات 9140025

   الوصف المختصر
إجراءات  مشرف النظافة ويقوم بتنظيف أرضيات المباني الداخلية والساللم، وتلميع وتطهير األرضيات، وتطبيق إشرافيعمل تحت 

   .عامةوالصحة المهنية وال وتعليمات السالمة
   الوصف التفصيلي

، وتجهيز عربة المسح وتزويدها بالماء ومواد التنظيف، وغمر )المقص ومكنسة ناعمة(آنس أرضية المباني باستخدام مكنسة خاصة 
الممسحة الخاصة بمواد التنظيف في العربة وعصرها، ومسح األرضيات المتسخة، وتنظيف الممسحة بعد آل عملية تنظيف، وآنس 

تلميع األرضيات باستخدام مواد التنظيف المناسبة لألرضيات، وتطهيرها باستخدام مواد التطهير . اإلدراج الداخلية ومسحهاالساللم و
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . الخاصة

  
  منظف سجاد وموآيت 9140035

   الوصف المختصر
 وإزالة البقع عن السجاد والموآيت، وغسل ، السجاد والموآيت، وتنظيف السجاد والموآيت ويقوم بتفقد وخدمة ماآنة غسلمنفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالسجاد والموآيت، وتطبيق 
   الوصف التفصيلي

تنظيف السجاد .  المكنسة الكهربائية، وتشغيل)الشامبو(تفقد وخدمة ماآنة غسل السجاد والموآيت، وتزويدها بالماء والصابون السائل 
تشغيل ماآنة غسل السجاد والموآيت . والموآيت من الغبار العالق به، وإزالة البقع عن السجاد والموآيت بالفرشاة والمواد الكيماوية

. وآيت بعد غسله تعليمات التشغيل،غسل السجاد والموآيت بالماآنة الخاصة، وشفط الماء بماآنة شفط الماء من السجاد والمبحسب
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
   وقارؤو العدادات وما يرتبط بهم المراسلون والحمالون والبوابون والحراس915

اقبة يؤدي المراسلون والحمالون والبوابون وقارؤو العدادات مهامًا تتصل بنقل المعامالت بين المكاتب وحمل البضائع ونقلها ومر
  .مداخل المباني والمكاتب ويؤدون خدمات الحراسة للمنازل والمباني، ويقرؤون عدادات المياه والكهرباء ويوزعون الفواتير

  :صنفت مهن هذا الباب في الفصول اآلتية
   المراسلون والحمالون9151
   البوابون والحراس9152
  .قارؤو العدادات 9153

  
  الون المراسلون والحّم9151
الون مهامًا تتعلق بتوزيع البريد داخل المؤسسات والمكاتب، وحمل األمتعة في الفنادق وخدمات التحميل مراسلون والحّميؤدي ال
  .والتنزيل

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   مراسل9151015
   الوصف المختصر

طرود والملفات والوثائق وتسليمها إلى اإلدارات  مسؤول الديوان في المؤسسة ويقوم باستالم الرسائل والإشراف أو تحت منفردًايعمل 
داخل المؤسسة، وتطبيق  واألقسام المختلفة في المؤسسة أو لمؤسسة أخرى ذات عالقة بعمل المؤسسة، ونقل األثاث والقرطاسية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
  الوصف التفصيلي

وثائق من األقسام المختلفة، وتوزيعها على الموظفين، وتوزيع الرسائل الشخصية على أصحابها، استالم الرسائل والطرود والملفات وال
.  وإعادتها للموظف المعني لتدقيقها،وتصوير الوثائق الرسمية، وتسليمها للموظف المعني، وإرسال مسودات الكتب الرسمية للطباعة

مين القرطاسية  وتأنقل األثاث لمكاتب الموظفين،. وتوثيق عملية تسليمهاإيصال الكتب الرسمية والمراسالت إلى الجهات الخارجية، 
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . للموظفين

  
  اش فّر 9151025

   الوصف المختصر
تنظيف المكاتب  رئيس الديوان أو مشرف الفراشين في وزارة أو هيئة أو مؤسسة أو شرآة ويقوم بأعمال إشرافيعمل تحت 

 إجراءات وتعليمات السالمة، وتطبيق  بعض المشروبات الخفيفة وخدمتها وتنظيم وترتيب المراجعين، وتحضير،والممرات والساللم
  .والصحة المهنية والعامة
   الوصف التفصيلي

ليدوية أو الكهربائية، وتنظيف إزالة األغبرة عن األثاث المكتبي وتلميعه، وآنس وتنظيف األرضية والسجاد والموآيت بالمكنسة ا
تنظيم دخول الزوار والمراجعين . النوافذ، وتجميع المهمالت والنفايات والتخلص منها، وآنس ومسح الممرات والغرف والساللم

ر تجهيز بعض المشروبات الخفيفة مثل الشاي والقهوة، وتقديمها للموظفين، وإحضا. للمكاتب، وإرشادهم للمكتب أو الموظف المعني
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . طلبيات الموظفين الخاصة بالعمل
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   فندق /حّمال أمتعه 9151035
   الوصف المختصر

إجراءات وتعليمات ، وتطبيق وإيصال البريد والمالحظات للضيوف مشرف االستقبال ويقوم بحمل األمتعة، إشرافيعمل تحت 
  .مهنية والعامةوالصحة ال السالمة

   الوصف التفصيلي
استقبال ومرافقة الضيف إلى منطقة االستقبال، وحمل أمتعة الضيوف عند الوصول والمغادرة من والى الغرف، وبيان المداخل 
ومخارج الطوارئ عند اصطحاب الضيف إلى غرفته، وإرشاد الضيف إلى التسهيالت المتوفرة في الغرفة،وتطبيق التعليمات الخاصة 

بطاقة المغادرة، وتنظيف وترتيب منطقة العمل الرئيسة، والمحافظة على جاهزية غرف األمتعة، وتجميع وتوزيع أمتعة المجموعات ب
توزيع الصحف والبريد على الضيوف، ورفع اإلعالم واليافطات وإنزالها عند الطلب، وتفقد العربات الخاصة بنقل أمتعة . السياحية

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . فتها وجاهزيتهاالضيوف والمحافظة على نظا
  

  حّمال  9151045
   الوصف المختصر

 مسؤول النقل ويقوم بحمل البضائع والمواد وترتيبها داخل المخازن أو السيارات أو المكان المخصص إشراف أو تحت منفردًايعمل 
   .والصحة المهنية والعامة ت السالمةإجراءات وتعليماوتطبيق  لها أو تفريغها،

  الوصف التفصيلي 
حمل البضائع والمواد وترتيبها داخل المخازن أو سيارات الشحن أو المكان المخصص لها، ونقل البضائع والحموالت يدويًا أو على 

إجراءات تطبيق . ارات العربات مع مراعاة خصائص البضائع، وشحن وتفريغ البضائع من المخازن أو السياستخدامظهره أو ب
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  
   البوابون والحراس 9152

يؤدي البوابون والحراس مهامًا تتعلق بمراقبة الدخول إلى المباني العامة والمكاتب الخاصة، ويؤدون خدمات الحراسة في المنازل 
  .والمباني العامة والمؤسسات المالية ومواقف المرآبات

  :ضم هذا الفصل األعمال اآلتيةوي
  

  بواب مكاتب  9152015
   الوصف المختصر

وتفقد المرافق العامة، وتنظيف مدخل   ويقوم بحراسة المكاتب، واطالع الراغبين في االستئجار على المكاتب الفارغة،منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة وتطبيق ،وساللم المكاتب

   الوصف التفصيلي
حراسة المكاتب والمحافظة على موجوداتها من السرقة أو الكسر أو العبث، وتنظيم دخول المراجعين للمكاتب والتأآد من شخصياتهم 

تفقد خزانات المياه والتدفئة وإبالغ . فتح المكاتب الفارغة واطالع الراغبين في االستئجار عليها، وبيان قيمة اإليجار. وإرشادهم
تنظيف . حاب المكاتب عن أوضاعها، وتفقد المصاعد والساللم الكهربائية واالتصال مع شرآات الصيانة لصيانتها حال تعطلهاأص

مدخل العمارة وساللمها من األوساخ، وتنظيم اصطفاف السيارات في آراج العمارة، واالتصال مع الجهات المعنية في حال الطوارئ، 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ل يحدث في المبنى ومرافقهوإبالغ صاحب العمارة عن أي خل
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  بواب عمارة سكنية  9152025
   الوصف المختصر

وتفقد المرافق   ويقوم بحراسة العمارة وتلبية بعض الخدمات لسكانها، واطالع الراغبين في السكن على الشقق الفارغة،منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة وتطبيق ،ف مدخل وساللم العمارةالعامة، وتنظي

   الوصف التفصيلي
 ،حراسة العمارة والمحافظة على موجوداتها من السرقة أو الكسر أو العبث، وتنظيم دخول الزائرين للعمارة والتأآد من شخصياتهم

فتح الشقق الفارغة واطالع الراغبين في السكن عليها، وبيان . آيب اسطوانات الغازتقديم بعض الخدمات لسكان العمارة آالشراء وترو
 التصال مع الجهات المعنية في حالقيمة اإليجار، وتفقد خزانات المياه والتدفئة في العمارة وإبالغ السكان المعنيين عن أوضاعها، وا

تنظيف مدخل العمارة وساللمها، وتنظيم اصطفاف . مرافقةالطوارئ، وإبالغ صاحب العمارة عن أي خلل يحدث في المبنى أو 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . السيارات في آراج العمارة

  
   بواب موقف مرآبات 9152035

   الوصف المختصر
سة السيارات في أثناء االصطفاف من ومساعدة السواقين في االصطفاف، وحرا  ويقوم باستقبال السيارات في الموقف،منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالسرقة أو العبث فيها، ومحاسبة الزبائن عند خروجهم من الموقف، وتطبيق 
   الوصف التفصيلي

ف، وتسليم رقم خاص صّف السيارة في المكان المخصص في الموقو . وفتح باب السيارة للسائق،استقبال السيارات في الموقف
 حراسة السيارات في الموقف من السرقة أو العبث فيها، وإبالغ الجهات المعنية في حال .لصاحب السيارة أو تذآرة دخول للموقف

والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . محاسبة الزبائن عند انتهاء فترة الوقوف. تعرض السيارات للسرقة أو العبث
  .والعامة

  
  حارس منزل  9152045

   الوصف المختصر
 صاحب المنزل ويقوم بحراسة المنزل القائم والبيوت تحت اإلنشاء للمحافظة عليها من السرقات إشراف أو تحت منفردًايعمل 

اءات إجروالعناية بها، وتطبيق ) الحدائق(واالعتداءات، وحراسة آراج السيارات في المنزل، وتنظيف ساحات المنزل الخارجية 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

   الوصف التفصيلي
، وحراسة  والتأآد من شخصياتهمالتجوال حول المنزل ليًال ونهارًا وحراسته من اللصوص، ومراقبة الداخلين والخارجين للمنزل،

 آراج السيارات في المنزل من السرقات، حراسة. البيوت تحت اإلنشاء والمحافظة على المواد اإلنشائية من السرقات واالعتداءات
من القمامة وأوراق األشجار وجمعها ووضعها ) الحدائق( تنظيف ساحات المنزل الخارجية. والتأآد من شخصية الداخلين والخارجين

 الجهات  التعليمات، والحفر حول األشجار وريها، وإبالغبحسبفي الحاويات المخصصة لها، وتعشيب الحديقة ورشها بالمبيدات 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . المعنية عن أية حوادث طارئة في أثناء الحراسة

  
  حارس مباني عامة  9152055

   الوصف المختصر
ها من  مسؤول األمن في المنشأة ويقوم بحراسة المنشآت والمباني والساحات العامة للمحافظة عليإشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة االعتداءات، وتطبيق
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   الوصف التفصيلي
التجوال حول المباني العامة بعد الدوام الرسمي، والتأآد من إغالق جميع األبواب والشبابيك وإطفاء األنوار وإغالق صنابير المياه عند 

رجين للمبنى والتأآد من شخصياتهم، والرد على المكالمات الهاتفية الواردة للدائرة بعد الدوام مغادرة الموظفين، ومراقبة الداخلين والخا
 المسؤولين أو الجهات األمنية عن أية مشاآل أو أمور طارئة،وتفقد ساحات ومواقف المبنى واآلليات الموجودة فيها وإبالغالرسمي، 

  .والصحة المهنية والعامة لسالمةإجراءات وتعليمات اتطبيق . وحراستها من االعتداءات
  

   حارس مصرف 9152065
   الوصف المختصر

وحراسة مبنى المصرف  من السرقات، مراجعي المصرف ويقوم بحراسة  مسؤول األمن في المصرفإشراف أو تحت منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةمن االعتداءات، وتطبيق 

   يالوصف التفصيل
التجوال بين المراجعين، ومراقبة المشتبه بهم ومتابعتهم، وإلقاء القبض على اللصوص والمحتالين وتسليمهم للجهات المعنية، وتنظيم 

حراسة الصراف اآللي من اللصوص والعابثين به، وحراسة مبنى المصرف . اصطفاف المراجعين على نوافذ الخدمات في المصرف
 والتخريب والمحافظة عليها من االعتداءات، وإبالغ إدارة المصرف والجهات المعنية عن أية حوادث أو السرقة والكسر ومرافقة من

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . أمور طارئة قد تحصل في أثناء الحراسة
  

   حارس موقف مرآبات 9152075
   الوصف المختصر

ول األمن في الموقف ويقوم بحراسة السيارات من السرقة أو العبث بها، وتنظيف الموقف، وتطبيق  مسؤإشراف أو تحت منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

   الوصف التفصيلي
لموقف، وإبالغ التجوال في الموقف وحماية السيارات من السرقة أو العبث بها، والتأآد من شخصية السائق عند إخراج السيارة من ا

تنظيف الموقف من األوراق والمهمالت . إدارة الموقف أو الجهات المعنية عن أية حوادث أو أمور طارئة قد تحصل في أثناء الحراسة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وغيرها، ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك

  
   قارؤو العدادات9153
  .رؤو العدادات عداد الكهرباء والماء في المنازل العامة، ويوزعون فواتير الكهرباء والمياه والهواتفيقرأ قا

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

  قارئ عداد آهرباء  9153015
   الوصف المختصر

إجراءات باء المستهلكة، وتطبيق وتحصيل أثمان الكهر ،وإصدار الفاتورة للمستهلكين ويقوم بقراءة عدادات الكهرباء منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

   الوصف التفصيلي
، وإصدار الفاتورة، )الماسحة الضوئية( زيارة المنازل والشرآات والمحالت والمزارع لقراءة العدادات يدويًا أو باستخدام القارئ اآللي

سليم إيصال قبض للمستهلكين، وإيداع قيمة الفواتير المحصلة في الصندوق،و خدمة تحصيل قيمة الفاتورة، وت. وتسليمها للمستهلكين
إجراءات وتعليمات تطبيق . القارئ اآللي وتزويده بالورق الخاص، واإلبالغ عن أية اعتداءات أو سرقات للكهرباء أو عبث في العداد

  .والصحة المهنية والعامة السالمة
  

  قارئ عداد مياه  9153025
   المختصرالوصف 

إجراءات وتعليمات وإصدار الفاتورة للمستهلكين، وتحصيل أثمان المياه المستهلكة، وتطبيق   ويقوم بقراءة عدادات المياهمنفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

   الوصف التفصيلي
، وإصدار )الماسحة الضوئية( خدام القارئ اآلليزيارة المنازل والشرآات والمحالت والمزارع لقراءة عدادات المياه يدويًا أو باست

  وتسليم إيصال قبض للمستهلكين، وإيداع قيمة الفواتير المحصلة في الصندوق،،تحصيل قيمة الفاتورة.  وتسليمها للمستهلكين،الفاتورة
إجراءات تطبيق . ي العدادواإلبالغ عن أية اعتداءات أو سرقات للمياه أو عبث ف وخدمة القارئ اآللي وتزويده بالورق الخاص،

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  

   عمال التنظيفات وجامعو النفايات916
 والحدائق والساحات العامة وجمع القمامة والنفايات رصفةيؤدي عمال التنظيفات وجامعو النفايات مهامًا تتعلق بتنظيف الشوارع واأل

  .متصاصيةمن المنازل والمباني ونضح الحفر اال
  :صنفت مهن هذا الباب في الفصل اآلتي

  . عمال التنظيفات وجامعو القمامة9160
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   عمال التنظيفات وجامعو القمامة9160
 والحدائق والساحات العامة وجمع القمامة من رصفةيؤدي عمال التنظيفات وجامعو النفايات مهامًا تتعلق بتنظيف الشوارع واأل

  .ر االمتصاصيةالمنازل والمباني ونضح الحف
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  ) آّناس( عامل تنظيفات 9160015

   الوصف المختصر
 والساحات والحدائق والمتنزهات العامة، رصفة مراقب النظافة ويقوم بتنظيف وتكنيس الشوارع واألإشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةت، وتطبيق وإزالة األعشاب الجافة والتخلص منها على جوانب الطرقا
   الوصف التفصيلي

 والساحات والحدائق والمنتزهات العامة، وجمع النفايات ووضعها في أآياس خاصة، رصفةتنظيف وتكنيس الشوارع والممرات واأل
إزالة األعشاب الجافة . زيوت والزجاج الناتج من الحوادث، وتنظيف الشوارع من بقايا الالحاوياتونقل النفايات باستخدام عربات إلى 

 . النفايات في السيارات المخصصة لنقلها والتخلص منهاحاوياتعلى جوانب الطرقات والتخلص منها بالحرق أو الجمع، وتفريغ 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
  ) زبال( جامع نفايات 9160025
   لمختصرالوصف ا

 مراقب النظافة ويقوم بجمع النفايات من المنازل والمكاتب والمؤسسات العامة والخاصة، ونقل النفايات إشراف أو تحت منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةإلى الحاويات المخصصة لتجميعها، وتطبيق 
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   الوصف التفصيلي
نقل . يغ حاويات النفايات من المنازل والمكاتب والمؤسسات العامة والخاصة ووضعها في أآياس خاصةجمع أآياس النفايات، وتفر

تطبيق . النفايات في عربات إلى الحاويات المخصصة للتجميع، وتفريغ الحاويات في السيارات المخصصة لنقلها والتخلص منها
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
  نّضاح حفر امتصاصية  9160035

   الوصف المختصر
 سائق صهريج النضح ويقوم بنضح الحفرة االمتصاصية من المياه العادمة، وتفريغ صهريج النضح في إشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةمحطة التنقية أو األماآن المخصصة لذلك، وتطبيق 
   يليالوصف التفص

تحديد موقع الحفرة االمتصاصية، وسحب خرطوم الصهريج ووضعه في الحفرة االمتصاصية،وتشغيل مضخة سحب المياه العادمة، 
 المضخة وسحب الخرطوم ولفه ووضعه في المكان المخصص في وإيقافومراقبة األنبوب المدرج في الصهريج للتأآيد من امتالئه، 

لمكان المخصص للتفريغ في محطة التنقية، وتشغيل مضخة ضخ المياه، وإيقاف المضخة سحب الخرطوم ووضعه في ا. الصهريج
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وسحب الخرطوم، ولفه ووضعه في المكان المخصص

  
   عامل تسليك مجاري 9160045

   الوصف المختصر
 في المجاري، االنسداداتت صحية ويقوم بتفقد وخدمة وتجهيز معدات التسليك، وفتح  ميكانيكي تمديداإشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 
   الوصف التفصيلي

الزنبرك (ميكانيكية فتح انسداد الشبكة بالطرائق ال. ونقلها لمكان العمل ،تفقد وخدمة وتجهيز المواد والعدد المستخدمة في عملية التسليك
تطبيق  . وفتح انسداد الشبكة باستخدام المواد الكيماوية، وتنظيف العدد واألدوات ومكان العمل،)اليدوي والكهربائي والمضخة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
   العاملون في مهن الخدمات الشخصية األولية917

  . الشخصية األولية مهامًا تتصل بالحراسة الشخصية لألفراد وفي خدمة الجنائز والموتىيؤدي العاملون في مهن الخدمات
  :صنفت مهن هذا الباب في الفصلين اآلتيين

   المعاونون الشخصيون9171
  . العاملون في خدمة الجنائز ودفن الموتى9172

  
   المعاونون الشخصيون 9171

 الشخصية لألفراد، والمعاونة الشخصية للعجزة والمسنين وذوي االحتياجات يؤدي المعاونون الشخصيون مهامًا تتصل بالحراسة
  .الخاصة

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
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   حارس شخصي 9171015

   الوصف المختصر
يعمل منفردًا ويقوم بحراسة الشخصية الخاصة والرسمية وحمايتها بطرق الحراسة والدفاع المناسبة، ومتابعة األمور المحيطة 

  .بالشخصية، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
   الوصف التفصيلي

متابعة ومراقبة . حراسة الشخصية والدفاع عنها من المخاطر التي قد تتعرض لها بالطرق المختلفة آاستخدام األسلحة والفنون القتالية
ماآن العامة، والمحافظة على الموجودات الشخصية، وتقديم اإلسعافات األحداث المحيطة بالشخصية، وتنظيم دخول الشخصية إلى األ

  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. األولية للشخصية في المواقف الطارئة
  

   معاون شخصي 9171025
   الوصف المختصر

راسة الشخصية في المواقف الطارئة، ومتابعة  الشخص المعني ويقوم بمرافقة الشخصية في التنقالت، وحإشرافيعمل تحت 
المعامالت الخاصة بالشخصية، وتقديم خدمات شخصية لذوي االحتياجات الخاصة وآبار السن،وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة 

  .والصحة المهنية والعامة
   الوصف التفصيلي

لسيارة للشخصية، وحمل األمتعة الخاصة به، ووضعها في مرافقة الشخصية في جميع تنقالته الداخلية والخارجية، وفتح أبواب ا
حراسة الشخصية بالمواقف الطارئة بوسائل الحراسة والدفاع المختلفة، ودراسة الظروف . السيارة أو إيصالها لالماآن المختلفة

وتنظيم المواعيد الخاصة متابعة المعامالت الخاصة بالشخصية مع الجهات المختلفة، وإنجازها، . المحيطة به ومتابعة تحرآاته
تقديم خدمات شخصية لذوي االحتياجات الخاصة وآبار السن آمساعدتهم في تناول الطعام والعالج والحرآة، . بالشخصية وتذآيره بها
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. والنظافة الشخصية لهم

  
  موتى العاملون في خدمات الجنائز ودفن ال9172

  .يؤدي العاملون في خدمات الجنائز ودفن الموتى مهاما تتصل بتغسيل جثث الموتى وحفر القبور ودفن الموتى
  : ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية 

  
  ن موتى ل ومكفِّ مغس9172015ِّ

  الوصف المختصر
إلحكام الشريعة، وستر الجثة وإلباس الكفن للجسم يعمل منفردًا ويقوم بتحضير األدوات الالزمة للتغسيل والتكفين، وغسل الجثة وفقًا 
  . وفقًا ألحكام الشريعة، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

   الوصف التفصيلي
مات المختلفة إعداد األدوات الالزمة لعملية تغسيل جثة الميت واللباس الالزم لتكفينه وفقًا ألحكام الشريعة من حيث الماء الطاهر والمعق

استالم الجثة من ذوي المتوفى، وضع الجثة في مكان خاص . آالصابون والعطر والحناء وغير ذلك،وتفصيل الكفن بحسب القياسات
للغسيل وتجريدها من الثياب، و تهيئة الجثة للتطهير بالغسل وذلك بإخراج الفضالت من داخلها، والتأآد من خلوها من آل ما يمكن أن 

ستر الجثة باللباس الالزم بالكفن . ها بعد غسلها، وغسل الجثة بالماء الطاهر والصابون والمعقمات وفقًا ألحكام الشريعةيفسد طهارت
المحدد شروطه و أوصافه وآيفيته في الشريعة، وإضافة المعقمات والعطور والحناء وسائر المتطلبات الالزمة للميت حال التكفين، 

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية .  أو المحمل، وتسليم الجثة لذوي المتوفىووضع الجثة في الصندوق الخاص
  .والعامة

  
   حفار قبور 9172025

   الوصف المختصر
للميت وتهيئته وفقًا للشروط ) القبر (يعمل منفردًا أو ضمن جماعة ويقوم بتحديد المكان الذي سيدفن فيه الميت، وحفر المكان المحدد 

  . صة، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامةالخا
   الوصف التفصيلي 

حفر التربة .  تحديد مكان دفن الميت بناء على توجيه من أقارب المتوفى أو الجهة المشرفة على المقابر، وتجهيز أدوات الحفر والبناء
يصبح المكان حفرة صالحة لدفن الميت سواء آان مسلمًا أم غير مسلم، بأي أداة من أدوات الحفر الالزمة، ومتابعة إخراج التربة ل

تطبيق إجراءات وتعليمات . وإعداد الحفرة من حيث سعتها الحتواء الميت، والمحافظة على أدوات الحفر بعد االنتهاء من دفن الجثة
  . السالمة والصحة المهنية والعامة

   
   دفان موتى 9172035

   الوصف المختصر
نفردًا أو بمشارآة حفار القبور و يقوم بالتأآد من جاهزية القبر الستقبال الميت، ووضع الجثة في القبر على الهيئة الصحيحة يعمل م

  . وفقًا ألحكام الشريعة، ومواراة الجثة قي حفرة القبر بالتراب، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

استقبال الجثة على .  مساحة حفرة القبر وعمقها واتجاهاتها الستقبال الجثة، والتأآد من توفر األدوات الالزمة إلغالق الحفرةالتأآد من
باب المقبرة، و إنزال الجثة إلى حفرة القبر بمساعدة اآلخرين بالصورة والكيفية المشروعة، والتأآد من وضع رأس الميت وتوجيهه 

لمًا والى الشرق إذا آان غير مسلم، والتأآد من سالمة وضعية الجثة في حفرة القبر بكشف الوجه وفك األربطة إلى القبلة إذا آان مس
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إغالق حفرة القبر بالبالط الالزمة، ووضع الطين على المنافذ بحيث ال يبقى موضع تسرب إلى داخل الحفرة، و ردم . حول الكفن
  . تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة. لعالمات الدالة على موضع طرفي حدود القبرالحفرة بالتراب، ووضع ا

  
   عمال المزارع وتربية السمك والصيد92

يؤدي عمال الزراعة وتربية السمك والصيد مهاما أولية وروتينية تتصل بالزراعة وتربية السمك والصيد وتربية الحيوانات والدواجن، 
  .ستخدمون أدوات يدوية، ويعتمدون على المجهود العضليوي

  :صنفت مهن هذا الجزء في الباب اآلتي
  . عمال المزارع وتربية السمك والصيد921

  
   عمال المزارع وتربية السمك والصيد921

ربية الحيوانات والدواجن،  وتربية السمك والصيد مهاما أولية وروتينية تتصل بالزراعة وتربية السمك والصيد وتارعزميؤدي عمال ال
  .ويستخدمون أدوات يدوية، ويعتمدون على المجهود العضلي

  :اآلتيةصنفت مهن هذا الباب في الفصول 
   عمال المزارع 9211
   عمال الغابات9212
  تربية السمك والصيد عمال 9213
  . عمال تربية الحيوانات والدواجن9214

  
   عمال المزارع 9211

  .اما أولية وروتينية تتعلق بالحراثة والعزق والتسميد والرش والري وجني المحصوليؤدي عمال المزارع مه
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  اثحّر 9211015

  الوصف المختصر
،  ويقوم بتجهيز الحيوان واألدوات الزراعية المستخدمة بالحراثة، وحراثة البساتين والحدائق، وحفظ األدوات وإدامتهامنفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 
   الوصف التفصيلي

حراثة . للحراثة بترآيب األدوات مثل النير والكردانة وعود الحراث، والتأآد من جاهزية السكة العناية بحيوانات الحراثة، وتجهيزها
يئتها لزراعة المحاصيل الحقلية الصيفية والشتوية، وحراثة األرض  وته،أرض البساتين الزراعية والحدائق، وإعداد االتالم و الخطوط

. تنظيف األدوات وإدامتها وحفظها. بين األشجار المثمرة في البساتين والحدائق إلزالة األعشاب، وتحضيرها الستقبال مياه األمطار
  . الصحة والسالمة المهنيةإجراءاتتطبيق 

  
  عزق/ عامل زراعي 9211025

  رالوصف المختص
 مزارع بستنة عام ويقوم بعزق البساتين والحدائق، وتنظيف أرضياتها وممراتها، وحفظ أدوات العمل، إشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق 
  الوصف التفصيلي

وتجهيز األحواض بشأن النباتات واألشجار، والتجوير عزق أرض البساتين والحدائق وإزالة األعشاب باستعمال األدوات اليدوية، 
تنظيف ارض البساتين والحدائق من .  اليدويةبشأن الشجيرات واألشجار لجمع مياه األمطار، وتسوية التربة باستعمال األدوات

المستعملة، تنظيف األدوات .  واألحواضمن الممراتواألعشاب وجمع أوراق األشجار التعشيب والعزق،  ومخلفاتالحجارة 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وصيانتها وحفظها

  
  رش مبيدات/  عامل زراعي9211035

  الوصف المختصر
إضافة وتحضير المبيدات، ورش النباتات، و فني وقاية نبات ويقوم بخدمة وإدامة معدات وأدوات الرش، إشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة ءات وتعليمات السالمةإجراوتطبيق 
  الوصف التفصيلي

 تفقد وتنظيف المعدات واألدوات المستخدمة في الرش والتعفير والتضبيب اليدوية واآللية، وخدمة األدوات واستبدال بعض أجزائها
م المعدات اليدوية أو اآللية، وتعفير المحاصيل رش المبيدات باستخدا. وتجهيزها إضافة المبيدات بالكميات المطلوبة، وخلطها. البسيطة

.  اإلرشاداتبحسب اإلرشادات، ونثر مبيدات الديدان والقوارض، والتخلص من بقايا الرش والعبوات بالطرق اآلمنة وبحسببالمبيدات 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 

  
   وتسميدرّي/ عامل زراعي 9211045 
   ف المختصرالوص 
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ري وتسميد ويقوم بالمساعدة بجمع عينات المياه والتربة، وإضافة األسمدة العضوية والكيمائية، /  فني زراعيإشرافيعمل تحت 
شبكات الري وتفقدها، وري المحاصيل، ) خراطيم(أنابيب  المساعدة بترآيبووإعداد وتجهيز قنوات الري وإدامتها، وربص التربة، 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة المزرعة، وتخزين األسمدة، وتطبيق وتفقد مصادر مياه
  الوصف التفصيلي

ادات، وإضافة تفقد جاهزية السّم.  اإلرشادات، وحفظها ونقلها إلى المختبربحسبحفر مقاطع التربة، وجمع عينات التربة والمياه 
قنوات إعداد وتجهيز أجزاء نظام الري السطحي من .  التعليماتبحسبادات  عن طريق السّم أو آليًااألسمدة العضوية والكيمائية يدويًا
المساعدة بترآيب . عملية ربص التربة إدامة قنوات الري الرئيسة والفرعية، وإجراءوتالم والجور، رئيسة وفرعية واألحواض واأل

اهزيتها للعمل، وتفقد وتنظيف وإستبدال نقاطات وفالتر المياه شبكات الري، وتفقدها والتأآد من ج) خراطيم(وتمديد وجمع أنابيب 
تفقد .  اإلرشاداتبحسبفتح وإغالق محابس شبكة الري أو قنوات الري على المقاطع المختلفة، وري المحاصيل المختلفة . والسمادات

 بحسبيائية في مخازن المزرعة نقل وحفظ األسمدة العضوية والكيم. في خزانات وبرك المزرعة) المخزون(المصادر المائية 
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . اإلرشادات

  
   حّصاد9211055 

  الوصف المختصر
   وتجهيزها،  مزارع حبوب أو بقوليات ويقوم بتجهيز أدوات ومستلزمات الحصاد، وحصاد المحاصيل الحقليةإشرافيعمل تحت  
  .والصحة المهنية والعامةالسالمة  إجراءات وجمع المخلفات، وتطبيق 

  الوصف التفصيلي
محصول ) قص(حصد . تجهيز آالت وأدوات ومستلزمات الحصاد آالمناجل والسكاآين والمقصات، وخدمتها وإدامتها وحفظها

، وتعبئته )التقاوي (وفرز المحصول ، ودرس المحصول، وغربلة)البيدر(وتضميمه، ونقله إلى موقع التجميع  الحبوب أو البقوليات،
وتعبئته في عبوات مناسبة، ونقلها أو تخزينها ) القش والتبن (المحاصيل )مخلفات(جمع بقايا. ونقله وتخزينه في مستودعات المزرعة

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .في مستودعات المزرعة
  

  قطف محاصيل/ عامل زراعي 9211065
  ختصرالوصف الم

ويقوم بتجهيز معدات وأدوات القطف، وقطف وإعداد محاصيل خضراوات أو أشجار مثمرة /  مزارعإشراف أو تحت منفردًايعمل 
إجراءات وتعليمات ، وتطبيق  اإلرشادات، وتخزينهابحسبثمار المحاصيل  منتجات محاصيل الخضراوات والفاآهة، وتعبئة وتغليف

  .والصحة المهنية والعامة السالمة
  الوصف التفصيلي

قطف  .وتعقيمها ،خدمة وإدامة أدوات القطفوتنظيف وتحضير مستلزمات وأدوات القطف آأوعية القطف والمقصات والسكاآين، 
 التعليمات، جمع ثمار األشجار المثمرة من بحسب أو آليًا أو آيميائيا ومنتجات محاصيل الخضراوات أو أشجار الفاآهة يدويًا ثمار

تعبئة الثمار في عبوات مناسبة من الكرتون أو البولسترين  .خدام العبوات المعدة لذلك، وتنظيف الثمار، وفرزها وتدريجهاالبساتين باست
، وتخزين أو إلى مخازن المزرعةبأدوات التغليف المناسبة، ونقل العبوات إلى سيارات الشحن العبوات  وتغليف ،أو الخشب
  .والصحة المهنية والعامة سالمةإجراءات وتعليمات التطبيق . المحاصيل

  
  جمع نباتات برية/ عامل زراعي 9211075

  الوصف المختصر
إجراءات وتجهيزها وحفظها، وتطبيق   مزارع غابات ومراعي ويقوم بمراقبة وجمع بذور النباتات البرية،إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
  الوصف التفصيلي

 اإلرشادات، وجمع النباتات البرية آاملة أو بحسبجمعات النباتات البرية، وإزهارها وتكوين ونضج الثمار والبذور فيها مراقبة نمو ت
جمع الثمار وتجفيفها، واستخالص البذور منها، وتجفيف البذور وحفظها ألغراض استخدامها الحقا في اإلآثار  .أجزاء منها، وحفظها

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ية الموجودة فيهاأو للحفاظ على المصادر الوراث
  

  تعبئة وتغليف/ عامل زراعي 9211085
  الوصف المختصر

) المحصول(وإستالم الثمار ، ويقوم بتجهيز أدوات التعبئة والتغليف وات عام أو مزارع بستنة عاما خضر مزارعإشرافيعمل تحت 
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  لحين التسويق، اوتخزينه ها، وتغليفا، وتعبئتهاوتدريجه  الثماروفرز من الحقل،
  .والعامة

  الوصف التفصيلي
استالم محصول الخضراوات أو الفواآه، وتفريغها في . تجهيز أدوات ومستلزمات التعبئة والتغليف من عبوات ومقصات وسكاآين

فرز الثمار المشوهة والمصابة والصغيرة عن الثمار السليمة، وتصنيف و ،وات الحقل على خط اإلنتاجوضع عب. المكان المخصص
تجميع العبوات وتغليفها، .  التعليماتبحسبتعبئة الثمار في العبوات المخصصة، وتغليفها .  المواصفات المطلوبةبحسبوتدريج الثمار 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . هاوتخزينها في المستودعات أو الثالجات لحين تسويق
 
 

   عامل قطف وتدريج أزهار9211095
  الوصف المختصر
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إجراءات يقوم بتجهيز مستلزمات وأدوات القطف، وقطف األزهار، وإعدادها، وتطبيق  و مزارع أزهار قطفإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  ف التفصيليالوص
. تحضير مستلزمات وأدوات القطف آأوعية القطف والصناديق والمقصات والسكاآين، وتنظيفها وتعقيمها، والحفاظ على جاهزيتها

وضعها ونقل األزهار إلى غرف التوضيب وفرزها وتدريجها، .  نوعها، وإزالة المريضة والجافة والتخلص منهابحسبقطف األزهار 
إجراءات وتعليمات تطبيق .  اإلرشادات، وتضميم األزهار وتغليفهابحسبل الحافظة، وحفظها في الغرف المبردة بالماء أو في المحالي

  .والصحة المهنية والعامة السالمة
  

  عامل خدمة نباتات زينه داخلية 9211105
  الوصف المختصر

ة، وزراعة نباتات الزينة الداخلية، وخدمتها مشاتل ورود ونباتات زينه ويقوم بتجهيز األحواض الدائم/  مزارعإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةايتها، وتطبيق عور

  الوصف التفصيلي
إضافة التربة واألوساط الزراعية و اإلرشادات، وتعبئتها في العبوات واألصص واألآياس، بحسبتجهيز الخلطات الزراعية 

ري وتسميد . في األحواض والعبواتمن اشتال وأبصال وبذار زراعة نباتات الزينة الداخلية  .تهالألحواض الدائمة، وعزق ترب
النباتات، ورشها، وتعشيب وتفكيك التربة بشأنها، وإزالة األوراق الجافة والصفراء، وتدعيم وتسليق النباتات، وتهويتها وتعريضها 

 تدوير نباتات الزينة الداخليةووتنظيف األحواض النباتية والعبوات،  حاجتها، وترطيب وتنظيف وتلميع األوراق، بحسبللشمس 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  اإلرشاداتبحسب

  
 عامل خدمة حدائق ومسطحات 9211115

  الوصف المختصر
والعناية بها وخدمتها، وحفظ المواد  تها، حدائقي ويقوم بتجهيز ارض الحدائق والمسطحات، وزراعإشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوأدوات العمل، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

تجهيز األرض واألحواض بالعزق والتسوية، وإعداد مواقع الحفر لزراعة النباتات ألرض الحديقة، وإضافة الترب الزراعية 
زراعة .  اإلرشادات، وتسوية ودحل األرض لزراعة المسطحات الخضراءبحسبر األسمدة وخلطها واألشجار والشجيرات، ونث

تفقد خراطيم الري واألجزاء األخرى لشبكة .  اإلرشادات، وزراعة المسطحات الخضراءبحسبالنباتات واألشجار بأرض الحدائق 
 النجيل واألسيجة، وتنظيف الحدائق من مخلفات العمليات الحديقة، وقص  اإلرشادات، وعزق تربةبحسبري وتسميد الحديقة والري، 

حفظ أدوات العمل والمواد مثل األسمدة  من مقصات وسكاآين ومرشات وصيانتها، وتنظيف أدوات العمل. الزراعية والتخلص منها
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . والمبيدات بصورة مأمونة وسليمة

  
  عمال الغابات  9212

   .يؤدي عمال الغابات مهاما أولية وروتينية تتصل بزراعة األشجار الحرجية وحمايتها
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  غابات/ امل زراعي ع9212015

  الوصف المختصر
وخدمتها  جار الغابات، مزارع غابات ومراعي عام ويقوم بتجهيز خطوط الزراعة وحفر الجور، وزراعة أشتال أشإشرافيعمل تحت 

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوحمايتها، ومكافحة الحرائق البسيطة، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

تجهيز و وتجهيز وإعداد خطوط الحماية من الحرائق وإدامتها،  اإلرشادات،بحسبتجهيز الخطوط الكنتورية والجدران االستنادية 
ري  . في العبوات أو األراضي الدائمةزراعة اشتال أو تقاوي األشجار المختلفة .الجور لزراعة أشجار الغاباتحفر والمساطب، 

عزق األرض والتجوير وتقليم وقص النموات واألفرع غير المرغوب فيها والمصابة، و الحاجة، بحسبأشتال األشجار بعد زراعتها 
جمع مخلفات التقليم واالحتطاب والتخلص منها وعشاب الجافة على أطراف الغابات، تنظيف وإزالة األوبشأن األشجار لجمع األمطار، 

 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  في الغابات باألدوات اليدوية وبالوسائل المتاحةحرائق البسيطةالمكافحة .  األصولبحسب
   .والصحة المهنية والعامة

  
  اف غاباتطّو 9212025

  الوصف المختصر
اإلبالغ عن االعتداءات و مزارع غابات ومراعي عام ويقـوم بمراقبة أراضي الغابات ومنع االعتداء عليها، إشرافحـت يعمـل ت

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوقص األشجار، وتطبيق  والحرائق، وتنظيم الرعي
  الوصف التفصيلي

عن  اإلبالغ. لمنع حدوث االعتداءات عليها بالرعي أو االحتطابالمراقبة البصرية بالتفتيش والتجوال أو بمراقبة أراضي الغابات 
تنظيم عملية رعي أراضى الغابات ومراعاة عدم حدوث التجاوزات في . حدوث الحرائق أو االعتداءات لمكافحتها بالسرعة الممكنة

   .والصحة المهنية والعامة  وتعليمات السالمةإجراءاتتطبيق . مراقبة االحتطاب وقص األشجارو لحمولة الرعوية،االوقت و
  

  عامل قص أشجار 9212035
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  الوصف المختصر
 مزارع غابات ومراعي عام ويقوم باستعمال أدوات القص والتقطيع والحفاظ على جاهزيتها، وتقليم إشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة السالمةإجراءات وتعليمات األغصان وقطع األشجار عند اآتمال نموها، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي
 والمناشير ومحرآات البنزين الصغيرة، والحفاظ على جاهزيتها غيل أدوات القص والتقطيع آالمقصاتاستعمال وتجهيز وتش

جار وتقطيعها ومراقبة نمو األشجار، وقص األش تقليم األغصان الزائدة والضعيفة وتجميعها، .لالستعمال، وتنظيف وحفظ األدوات
إجراءات وتعليمات تطبيق .  اإلرشادات، واالشتراك في تجميع ونقل أغصان األشجار ومخلفات التقليمبحسبألغراض التصنيع 

   .والصحة المهنية والعامة السالمة
  

  عامل مراعي 9212045
  الوصف المختصر

 النموات واألفرع المصابة، وتقليم الرعوية المختلفة،  مزارع مراعي ويقوم بتجهيز وزراعة بذور وأشتال النباتاتإشرافيعمل تحت 
 إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  األشتال والمواد، نقل وتحميلومراقبة عمليات الرعي، ووحش النباتات الرعوية وتجفيفها، 

  .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

نثر وزراعة بذور النباتات الرعوية ، والزراعة لنباتات المراعيإعداد خطوط و اإلرشادات، بحسبجمع بذور نباتات المراعي 
تقليم  .تفقد غراس المراعي غير الناجحة وإعادة زراعتهاو  اإلرشادات،بحسبوزراعة اشتال النباتات الرعوية المختلفة  وتغطيتها،

. جمع المخلفات والتخلص منهاوشادات،  اإلربحسبحش النباتات الرعوية، وتجفيفها . النموات واألفرع غير المرغوبة أوالمصابة
 .نقل وتحميل األشتال والمواد والمستلزمات. مراقبة رعي الحيوانات لنباتات المراعي في الوقت المحدد وبالحمولة الرعوية المحددة

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 
  

   عامل جمع بذور أشجار غابات 9212055
  ختصرالوصف الم
 إجراءات وتعليمات السالمةبجمع ثمار أشجار الغابات، وتجهيزها وحفظها، وتطبيق   ويقوم مزارع غاباتإشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

ذور ألغراض استخالص البذور منها، وحفظ الب.  اإلرشادات، وتجفيفهابحسبمراقبة تكوين ونضج ثمار أشجار الغابات، وجمع الثمار 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . تشتيلها أو الحفاظ على المصادر الوراثية الموجودة فيها

  
  غابات عامل مكافحة حرائق  9212065

  الوصف المختصر
وتنفيذ ي الغابات والمراعي، ويقوم بإعداد وتجهيز خطوط النيران فمزارع غابات أو مزارع مراعي  إشراف أو تحت منفردًايعمل 
إجراءات حرائق، وتطبيق المكافحة واالتصال بالجهات المعنية، و نشوء الحرائق،مراقبة و  الوقائية لمنع الحرائق،جراءاتاإل

  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة
   الوصف التفصيلي

 عن الممرات وجوانب الطرق في الجافة واألفرع لة األعشابإزا. وإدامتهاإعداد وتجهيز خطوط النيران في الغابات والمراعي 
االتصال بالجهات  .ائق بالتفتيش والمراقبة البصريةالحرنشوء ومالحظة ونباتات المراعي مراقبة أشجار الغابات . الغابات والمراعي

تخدام أدوات ومعدات وتجهيزات اإلطفاء باسالغابات والمراعي مكافحة حرائق . ها وأماآنهاأنواع بحسبالمعنية لإلبالغ عن الحرائق 
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  والسدود الترابيةمنع انتشار النيران عن طريق عمل الحواجزاليدوية المتوفرة، و

  .والعامة
  

   عمال تربية السمك والصيد 9213
  .اض تربية السمك وتقديم األعالف والمعاونة في صيد السمكيؤدي عمال تربية السمك والصيد مهاما روتينية تتصل بتنظيف أحو

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
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  عامل تنظيف أحواض سمك 9213015
  الوصف المختصر

ويقوم بتجهيز أدوات التنظيف، وتنظيف وتعقيم أحواض وبرك األسماك، وتنظيف   مربي سمك عامإشراف أو تحت منفردًايعمل 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق األدوات وتعقيمها، و
  الوصف التفصيلي

 تنظيف أحواض وبرك تربية األسماك. مثل شباك التنظيف وأجهزة الشفط تجهيز األدوات والمواد الالزمة ومستلزمات التنظيف
تنظيف وتعقيم أدوات . منها بصورة سليمة لص التعليمات، وجمع األسماك الميتة وبقايا األعالف واألوساخ والتخبحسبوتعقيمها 

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . العمل، وحفظها وتخزينها
  
  عّالف سمك  9213025 

   الوصف المختصر
وتخزين األعالف   التعليمات، وتقديمها لألسماك،بحسبويقوم بتجهيز الخلطات العلفية   مربي سمك عامإشراف أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةواألدوات بصورة سليمة وصحية، وتطبيق 
   الوصف التفصيلي

تقديم األعالف لألسماك بالكميات واألوقات .  التعليمات، وخلط المكونات يدويا أو بالخالطبحسبتجهيز الخلطات العلفية بمكوناتها 
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . ف بصورة صحية ومأمونة، وتنظيف وحفظ وتطهير األدوات المستخدمةتخزين األعال. المحددة

  .والصحة المهنية والعامة
  

   معاون صياد9213035
   الوصف المختصر

 للتسويق،  بتجهيز أدوات صيد األسماك، والمساعدة بصيد األسماك، و فرزها وتنظيفها وإعدادها ويقوم صياد سمكإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوحفظ أدوات العمل، وتطبيق 

   الوصف التفصيلي
المساعدة برمي وتجهيز ووضع الطعوم، . تجهيز وإعداد الشباك ومعدات الصيد، وصيانتها وخياطة أجزائها، وخدمة القارب وتنظيفه

وحفظها بالتبريد  تفريغ األسماك، وفرزها وتنظيفها،. وسحبها بعد امتالئها باألسماك الشباك وغيرها من معدات الصيد مثل الصناديق
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . حفظ الشباك واألدوات بصورة سليمة.  اإلرشاداتبحسبأو بالطرق األخرى 

  .والعامة
  

   صياد سمك 9213045
   الوصف المختصر

وتطبيق  ، صياد بحري ويقوم بتجهيز أدوات صيد األسماك، وصيد األسماك، وفرزها، وإعدادها للتسويقرافإش أو تحت منفردًايعمل 
   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

   الوصف التفصيلي
تشغيل قوارب . عوممراآب ومعدات الصيد، وإعداد الط تجهيز واستخدام أدوات الصيد، وتفقد وصيانة وإعداد شباك الصيد، وتنظيف

. تصنيف وفرز األسماك. أو مراآب الصيد، وإلقاء الشباك أو معدات الصيد في المياه، وسحب الشباك أو المعدات، وتفريغ األسماك
والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وإعدادها للتسويق باتباع الشروط الصحية وحفظها تنظيف األسماك وتجهيزها

  .والعامة
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   عمال تربية الحيوانات والدواجن 9214
  . يؤدي عمال تربية الحيوانات والدواجن مهاما أولية روتينية تتصل بتنظيف الحظائر وتقديم األعالف، وجمع البيض

   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

  تنظيف حظائر/  عامل9214015
  الوصف المختصر

الصيانة  إجراءووتنظيف المشارب، ، وتعقيمها، ظيف الحظائر من الروث واألوساخويقوم بتن  مربي حيوانات عامإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق ، )بالشيد(بالجير  الخفيفة للحظائر وطالئها
  الوصف التفصيلي
، التجميعر حفونقله إلى  أآياس أو في عربة النقل، فيته وتجميع الروث باألدوات الخاصة بذلك وتعبئ، حظيرةالإخراج الحيوانات من 

تنظيف المشارب .  اإلرشادات، ورش الحظيرة بالمطهربحسبتجهيز المطهر . بالماءها وتنظيف، وآنس الحظائر بعد إخراج الروث
 النسب بحسب) بالشيد (إعداد خلطة طالء الجدران بالجير، وسد وإغالق الثقوب البسيطة التي تتواجد في الحظيرة. وتعبئتها بالماء
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . وحفظهاالعمل  وتنظيف أدوات، و طالء الجدران واألرضيات واألسقف عند اللزوم، الموصى بها

  .والصحة المهنية والعامة
  

   عّالف9214025
  الوصف المختصر

إجراءات وتعليمات وتطبيق ،  التعليماتبحسب هام مربي حيوانات عام ويقوم بتجهيز الخلطات العلفية، وتقديإشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة السالمة

  الوصف التفصيلي
واألوقات المحددة،  الكميات بحسبتقديم العلف للحيوان ، وتنظيف المعالف من بقايا العلف. تجهيز الخلطات العلفية في ضوء التعليمات

إجراءات تطبيق  .وتخزين األعالف بصورة سليمة وصحية، صحي للحيواناتتقديم ماء الشرب النظيف والتنظيف المشارب، وو
  .والصحة المهنية والعامة وتعليمات السالمة

  
   جامع بيض9214035

  الوصف المختصر
وتعبئة البيض وترتيبه في عبوات خاصة، ه،  وتدريجهوفرزالبيض، ويقوم بجمع وتنظيف  بيض/  مربي دجاج إشراف يعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة ات وتعليمات السالمةإجراءوتطبيق 
  الوصف التفصيلي

تفقد .  فئات الوزنبحسبفرز وتدريج البيض .  البرامج والتعليمات، وعزل المكسور منه، وتنظيف البيض المتسخبحسب جمع البيض 
 . أماآن التخزين استعدادا للتسويقإلىسالمة عبوات حفظ البيض، تعبئة البيض في العبوات، وتغليف العبوات، وترتيب ونقل العبوات 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق 
  

  راعي 9214045
  الوصف المختصر

توجيه قطيع الضأن والماعز ، وعزل الحاالت المرضية أو التي على وشك الوالدةبويقوم  أغنام/  مربي حيواناتإشراف يعمل تحت 
وتطبيق وحماية المواشي،  األولية في حاالت الوالدة الطارئة في المرعى، جراءاتاإل، وعمل  ومياه الشربإلى أماآن تواجد المراعي
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
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  الوصف التفصيلي
وانات التي تكون على وشك الحيالنعزال وعدم القدرة على المشي و قلة األآل وا:مثل، تحديد الحيوانات التي تعاني من بعض المشاآل

وعد القطيع، وتوجيهه من خالل معرفته بسلوآية ، لمرعى وبعد العودة منهلتقديم ماء الشرب للمواشي قبل الخروج . الوالدة وعزلها
تنظيف و، حاالت الطارئة في المرعىالتوليد .  إلى مناطق الرعيالكلب والحمار والمرياع: الحيوان باالستعانة ببعض الحيوانات، مثل

وإرضاع المولود وضمان حصوله على ، وفتح مجرى الحليب للضرع في حال انسداده بعد الوالدة مباشرة، ضرع األم بعد الوالدة
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .حماية المواشي من الحيوانات المفترسة. حليب اللبأ

  
   عامل تفريخ9210455

  الوصف المختصر
 وتشغيلها، وترتيب البيض في االله آالت التفقيس والحاضناتبتنظيف وتجهيز ويقوم  تربية دواجن/  فني زراعيإشرافعمل تحت ي

والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  ،، وتنظيف وتعقيم المعدات وتغذيتهاونقل الفراخ من آلة التفقيسوتقليبه، 
  .والعامة

  الوصف التفصيلي
لة، وضبط درجة الحرارة والرطوبة والتهوية اآلترتيب البيض الملقح في رفوف . هاوتشغيل التفقيس والحاضنة، ف وتعقيم آلةتنظي

.  التفقيسإجراءاتومراقبة ،  تعليمات المشرف إذا آان التقليب يدويابحسب البرامج المعدة أو بحسبتقليب البيض و،  التعليماتبحسب
.  تعليمات المشرفبحسبالفراخ تطعيم ، و التعليماتبحسبتقديم الغذاء للفراخ الفاقسة ، و إلى الحاضناتنقل الفراخ من آلة التفقيس
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  . واألدوات المستخدمةتنظيف وتعقيم الحاضنات

  
   مقلم أظالف أبقار9214065

  الوصف المختصر
تطبيق ، وإدامة معدات القص، أبقار ويقوم بتنظيف وقص وتعقيم أظالف األبقار/  مربي حيواناتفإشرا أو تحت منفردًايعمل 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
  الوصف التفصيلي

ظيف ظلف البقرة،  اإلرشادات، وتنبحسبوإعداد محاليل التعقيم  ،أبقار لتحديد األبقار المراد قص أظالفها/ التنسيق مع مربي حيوانات
تطبيق . وتنظيفها وتخزينهاوتغيير أجزائها، إدامة معدات القص . وقصه بالمعدات الخاصة بذلك، وتعقيم الجروح في حال حدوثها

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة
  

   عمال المناجم واإلنشاءات والصناعات التحويلية والنقل93
ويؤدون   المناجم وإنشاء األبنية، مهاما أولية وروتينية تتصل بأعمال والصناعات التحويلية والنقلنشاءاتيؤدي عمال المناجم واإل

   . بالشحن والتحميل والتنزيليؤدون مهاما تتصلمهاما أولية في المصانع التحويلية تتصل بالمناولة والتنظيف، و
  :صنفت مهن هذا الجزء في األبواب اآلتية

  واإلنشاءات عمال المناجم 931
   عمال الصناعات التحويلية932
  . عمال النقل والشحن933

  
  

   عمال المناجم واإلنشاءات931
يؤدي عمال المناجم واإلنشاءات مهاما أولية وروتينية تتصل بأعمال الحفر ومناولة مواد البناء وخلطها وجبلها، ويؤدون مهاما تتصل 

  .بهدم المباني ورفع األنقاض
  :ةل اآلتيواب في الفصصنفت مهن هذا الب

  والمقالع عمال المناجم 9310
   الطرقإنشاءات عمال 9312
  . المبانيإنشاءات عمال 9313

  
  عمال المناجم والمقالع 9311

يؤدي عمال المناجم والمقالع مهامًا روتينية تتعلق بقطع الصخور في المناجم والمقالع وتحميلها في عربات النقل، وتغذية الكسارة 
  .هابالصخور وتنظيف

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية 
  

   عامل منجم 9311015
   الوصف المختصر

 رئيس الفريق ويقوم بأعمال الحفر اليدوي في المناجم وأعمال الحفر باستخدام أدوات الحفر بالهواء المضغوط، إشرافيعمل تحت 
  .وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية



   العاملون في المهن األولية                                                                                              
 

1249

   الوصف التفصيلي
 ،أدوات الحفر اليدوي، وقطع الصخور واألتربة في المناجم، وتجريف الصخور واألتربة المقطوعة وتحميلها في عربات النقلتجهيز 

تطبيق إجراءات . تجهيز أدوات الحفر بالهواء المضغوط، وقطع وتجريف وتحميل الصخور واألتربة المقطوعة في عربات النقلو
  .وتعليمات السالمة والصحة المهنية

  
   عامل مقلع9311025

  الوصف المختصر
 رئيس الفريق ويقوم بقطع الصخور باستخدام المعدات اليدوية ومعدات الهواء المضغوط، وتكسير الصخور إشرافيعمل تحت 

  .المقطوعة وتحميلها، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

قطع الصخور في المقالع .  صالحيتها، وتحويلها إلى الصيانة في حال عدم الصالحيةتجهيز أدوات ومعدات قطع الصخور، وتفقد
تكسير الصخور . الفؤوس والعتالت واألزاميل والمهدات، وقطع الصخور بمعدات الهواء المضغوط: الحجرية باستخدام األدوات، مثل 

تطبيق إجراءات . و على األقشطة الناقلةأ عربات النقل تحميل الحجارة فيو ،باستخدام األدوات اليدوية ومعدات الهواء المضغوط
  .وتعليمات السالمة والصحة المهنية

  
   عامل آسارة9311035

   الوصف المختصر
 رئيس الفريق ويقوم بتغذية الكسارة بالصخور، وتنظيف الكسارة والغرابيل وتزييتها وتشحيمها، وتطبيق إجراءات إشرافيعمل تحت 

  .حة المهنيةوتعليمات السالمة والص
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   الوصف التفصيلي
تنظيف معدات نقل الحرآة و ،تنظيف الكسارة من بقايا الصخور واألتربة. تكسير الصخور، وتغذية الكسارة بالصخور يجب التعليمات

  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. وتزييتها وتشحيمها يجب التعليمات
  

  عمال إنشاء الطرق 9312
  .اء الطرق مهامًا روتينية تتعلق بتعبيد الطرق وسفلتتها وصيانتهايؤدي عمال إنش

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   عامل إنشاء طرق9312015
   الوصف المختصر

 مراقب طرق ويقوم بتمهيد ورصف الطرق باستخدام المعدات اليدوية ومعدات الهواء المضغوط، وتطبيق إشرافيعمل تحت 
  .المة والصحة المهنيةإجراءات وتعليمات الس
   الوصف التفصيلي

قطع أآتاف الطرق باستخدام أدوات القطع آالفؤوس والمجارف اليدوية وباستخدام أدوات الهواء المضغوط، وفرد الطمم والردم 
والصحة تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة . باستخدام األدوات اليدوية، ووصف مسار الطرق باستخدام الحجارة وتسويتها يدويًا

  .المهنية
  

   عامل سفلتة9312025
  الوصف المختصر

 ونفخ الغبار عن سطحها باستخدام الهواء المضغوط، وتسخين اإلسفلت، ، مراقب طرق ويقوم بتنظيف مسار الطرقإشرافيعمل تحت 
  .يةورش اإلسفلت الساخن على سطح الطريق بحسب التعليمات، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهن

   الوصف التفصيلي
نفخ الغبار عن سطح الطريق باستخدام الهواء المضغوط . تنظيف مسطح الطريق من الحجارة واألتربة باستخدام األدوات اليدوية

نقل اإلسفلت الساخن، ورشه على سطع الطريق بحسب . تسخين براميل اإلسفلت باستخدام الغاليات المتنقلة. والفرش والمكانس اليدوية
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. ليماتالتع
  

   عامل صيانة طرق9312035
   الوصف المختصر

 الطريق، ونزع الطبقة التالفة باستخدام األدوات اليدوية ح المناطق التالفة على سطحديد مراقب طرق ويقوم بتإشرافيعمل تحت 
تة، ورص خلطة اإلسفلت باستخدام المدحلة المتنقلة، وتطبيق تعليمات السالمة ومعدات الهواء المضغوط، وتنظيف السطح وإعادة السفل

  .والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

قطع الجزء التالف باستخدام األدوات اليدوية، ونزع الجزء التالف وإزالته باستخدام األدوات . حديد المناطق التالفة برش الدهانت
ظيف السطح بعد القطع باستخدام الفرش والمكانس اليدوية، ونفح الغبار عن السطح، ورش تن. اليدوية ومعدات الهواء المضغوط

تطبيق إجراءات وتعليمات . تفقد المدحلة المتنقلة وخدمتها. فرش الخلطة اإلسفلتية، ورصها باستخدام المدحلة اليدوية. اإلسفلت الساخن
  .السالمة والصحة المهنية
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   منفذ عالمات مرورية9312045
   لوصف المختصرا

 مراقب طرق ويقوم بتعليم مواضع العالمات المرورية، وتجهيز الدهان، ودهان العالمات المرورية على الطريق إشرافيعمل تحت 
  .بحسب التعليمات، وترآيب الشواخص المرورية وتثبيتها، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية

   الوصف التفصيلي
تحديد .  دهان العالمات المرورية بحسب التعليمات.تجهيز الدهان ومزجه جيدًا. المات المرورية بحسب التعليماتتعليم مواضع الع

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة . مواضع ترآيب الشواخص المرورية، وترآيب الشواخص المرورية وتثبيتها بحسب التعليمات
  .والصحة المهنية

  
   منفذ خلطات اسفلتية9312055

   الوصف المختصر
 مجهز خلطات إسفلتية ويقوم بكيل عناصر الخلطة اإلسفلتية مثل الحصى واإلسفلت بحسب التعليمات ووضعها في إشرافيعمل تحت 

  .خالصة اإلسفلت، وتطبيق تعليمات السالمة والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

عية، ووضعه في خالطة اإلسفلت، وآيل اإلسفلت السائل ووضعه آيل الحصى باستخدام األوعية بحسب التعليمات، ونقل الحصى باألو
 .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية.  موضع التخزينإلىنقل الخلطة . بحسب التعليمات

  
   منفذ فرشات إسفلتية9312065

  الوصف المختصر
ساس، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة  مراقب طرق ويقوم برش الفرشة اإلسفلتية على سطح طبقة األإشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة
   الوصف التفصيلي

تنظيف سطح طبقة األساس بالفرش والمكانس، ونزع الحجارة عن السطح، ورش الفرشة اإلسفلتية على سطح الطريق الممهد بحسب 
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. التعليمات

  
  ء المبانيعمال إنشا 9313

  .يؤدي عمال إنشاء المباني مهامًا روتينية تتعلق بمبادلة مواد البناء والخلطات الخرسانية
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   حّفار9313015

   الوصف المختصر
غوط، وتطبيق  مراقب أبنية ويقوم بحفر األساسات والقواعد باستخدام األدوات اليدوية ومعدات الهواء المضإشرافيعمل تحت 

  .إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

تعليم مسار حفر األساس والقواعد، وحفر األساسات بحسب الحدود المؤشرة وللعمق المطلوب بحسب التعليمات باستخدام األدوات 
ساسات والقواعد باستخدام معدات الهواء تجهيز معدات الحفر بالهواء المضغوط، وترآيب أزاميل الحفر، وحفر األو ،اليدوية

تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة . تنظيف مواقع الحفر من األنقاض، ورفعها ووضعها في المواقع المخصصةو ،المضغوط
  .المهنية

  
  مناولة مواد/  عامل بناء9313025

   الوصف المختصر
حجارة البناء والطوب وأآياس االسمنت والبالط والخلطات الخرسانية، : مثل البنائين ويقوم بمناولة مواد البناء، إشرافيعمل تحت 

  .وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

حجارة البناء والطوب وأآياس االسمنت والبالط وعناصر : اختيار مواد البناء بحسب طلب المشرف، ونقل ومناولة مواد البناء، مثل
تنظيف وتزييت عربات النقل والمناولة والروافع ورفع مواد البناء باستخدام الرافعة المتنقلة والعربات، و ، الخشبي والمعدنيالطوبار
  .تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية. المتنقلة

  
   عامل خلطة خرسانية 9313035

   الوصف المختصر
بكيل عناصر الخلطة الخرسانية ووضعها في الخالطة، ونقل ومناولة الخلطة  مجهز خلطات خرسانية ويقوم إشرافيعمل تحت 

  .الخرسانية، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية
   الوصف التفصيلي

نقل . آيل عناصر الخلطة الخرسانية مثل الحصى واالسمنت والماء، ونقل عناصر الخلطة الخرسانية ووضعها في خالطة الخرسانة
تطبيق إجراءات وتعليمات . تنظيف أوعية النقل والمناولةو ،ناولة الخلطة الخرسانية باستخدام أوعية النقل وعربات النقل والمناولةوم

  .السالمة والصحة المهنية
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  عمال الصناعات التحويلية  932

آلالت والمعدات، وتنظيف اآلالت والمعدات أولية وروتينية تتصل بمناولة المواد، وتزييت ا" يؤدي عمال الصناعات التحويلية مهاما
  .ومواقع العمل، وتغليف المنتجات

  :ين اآلتيينصنفت مهن هذا الباب في الفصل
   التنظيف والتزييت في الصناعات التحويليةعمال 9321
   .مصانع عمال التغليف في ال9322

  
  الصناعات التحويلية التنظيف والتزييت في عمال 9321

أولية وروتينية تتصل بمناولة المواد، وتزييت اآلالت والمعدات، وتنظيف اآلالت والمعدات " ت التحويلية مهامايؤدي عمال الصناعا
  .ومواقع العمل، وتغليف المنتجات

  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية
  

   )مناولة مواد( مصانع /عامل 9321015
  الوصف المختصر

ويلية ويقوم بتفقد المواد المطلوب مناولتها، وتفقد أماآن مناولة المواد، وتنفيذ جميع مشغل اآللة في الصناعات التح إشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة وتطبيق ،أعمال مناولة المواد، وخدمة موقع العمل

  الوصف التفصيلي
 : مثل،تفقد أماآن مناولة المواد. )صلبةسائلة و(ولية والمنتجة المواد األمثل تفقد المواد المطلوب مناولتها في الصناعات التحويلية 

 والمنتجةتنفيذ جميع أعمال مناولة المواد األولية . ، وتجهيزهاوالرافعات الشوآية والسيارات، الرفوف والطبليات والساحات والحاويات
لها، والمحافظة على نظافة المواد، والمحافظة على وضع وترتيب المواد األولية والمنتجة في األماآن المخصصة  و التعليمات،بحسب

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . سالمة المواد من التلف
  

   تنظيف آالت /عامل 9321025
 الوصف المختصر

 مواد ومعدات وأدوات التنظيف، بتفقد اآلالت المطلوب تنظيفها، وتفقدويقوم مشغل اآللة في الصناعات التحويلية  إشرافيعمل تحت 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتنظيف اآلالت، وخدمة موقع العمل، وتطبيق 

  الوصف التفصيلي
تفقد المواد والمعدات واألدوات الالزمة لعملية . الطرق الصحيحة لتنظيف اآلالت، وتعرف خصوصية آل آلة على حدةتعرف 
بالتنسيق مع مشغلي اآلالت،  اآلالت لعملية التنظيف تفقد. مكانس والقشاطات والشفاطاتوالوقطع القماش لفراشي  ا:مثل ،التنظيف

لها، وتصريف المخلفات  التنظيف في األماآن المخصصة وتجميع مخلفات عملية تعليمات الشرآات الصانعة، بحسبف اآلالت يتنظو
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . موقع العمل المحافظة على نظافة.  التعليماتبحسبالسائلة 

  
   تزييت آالت ومعدات /عامل 9321035

  الوصف المختصر
مشغل اآللة في الصناعات التحويلية ويقوم بتفقد الزيوت والشحوم، وتفقد اآلالت والمعدات المطلوب تزييتها  إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالت والمعدات، وخدمة موقع العمل، وتطبيق وتشحيمها، وتزييت وتشحيم اآل
  الوصف التفصيلي

تفقد .  التعليماتبحسبالمضخات بالزيوت والشحوم تفقد الزيوت والشحوم المستعملة في تزييت وتشحيم اآلالت والمعدات، وتعبئة 
/ فتح أماآن إضافة. نسيق مع مشغلي اآلالت والمعدات البرامج المعدة لذلك، والتبحسبمها ت والمعدات المطلوب تزييتها وتشحيالاآل

 التعليمات، وإضافة الزيوت بحسبوتصريف الزيوت والشحوم المستهلكة واألدوات المناسبة،   العددباستعمالتفريغ الزيوت والشحوم 
واألدوات   العددباستعمالالزيوت والشحوم  أماآن إضافةالق  تعليمات الشرآات الصانعة، وإغبحسبوالشحوم لآلالت والمعدات 

المحافظة على .  التعليماتبحسبعبوات الزيوت والشحوم الفارغة في األماآن المخصصة لها  التعليمات، ووضع بحسب المناسبة
  .حة المهنية والعامةوالص إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . نظافة موقع العملالمحافظة على نظافة اآلالت والمعدات، و

  
   عمال التغليف في المصانع9322

  .يقوم عمال التغليف في المصانع بتعبئة المنتجات وتغليفها وتخزينها
   :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
   تنظيف عبوات /عامل 9322015

  الوصف المختصر
المطلوب تنظيفها، وتفقد مواد وأدوات التنظيف، وتنظيف مشغل اآللة في الصناعات التحويلية ويقوم بتفقد العبوات  إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةالعبوات، وخدمة موقع العمل، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي
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ماآن المخصصة تفقد العبوات المطلوب تنظيفها مثل العبوات المعدنية، والكرتونية، والبالستيكية، وتجهيزها للتنظيف ووضعها في األ
 وشفاطات الهواء، وتجهيزها قطع القماش والفراشي : مثل، العبواتأنواع بحسبتفقد مواد وأدوات التنظيف المناسبة للعبوات . لذلك
تنظيف موقع العمل، والتخلص من .  التعليماتبحسبلها  تنظيف العبوات باألدوات المناسبة، ووضعها في األماآن المخصصة. للعمل

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق .  التعليماتبحسبيات التنظيف مخلفات عمل
   تعبئة منتجات /عامل 9322025

  الوصف المختصر
مشغل اآللة في الصناعات التحويلية ويقوم بتفقد المنتجات التحويلية المطلوب تعبئتها، وتفقد عبوات التعبئة ومواد  إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتعبئة المنتجات في العبوات، وخدمة موقع العمل، وتطبيق إغالقها، 
  الوصف التفصيلي

 العبوات المعدنية والكرتونية:  مثل،تفقد عبوات التعبئة. تفقد المنتجات التحويلية المطلوب تعبئتها، ووضعها في األماآن المخصصة لها
 ومواد وتجهيز العبوات  ومكابس الخريص المعدني،اللصق وأشرطة الربط أشرطة: ، مثلوتفقد مواد إغالق العبواتوالبالستيكية، 

 بحسبوإغالق العبوات  ،)عدد حجم أو وزن أو( التعليمات بحسب تعبئة المنتجات في العبوات .اإلغالق في األماآن المخصصة لها
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة تطبيق .افة موقع العملالعبوات، ونظ المحافظة على نظافة. التعليمات

  
   تغليف منتجات /عامل 9322035

  الوصف المختصر
مشغل اآللة في الصناعات التحويلية ويقوم بتفقد منتجات الصناعات التحويلية المطلوب تغليفها، وتفقد مواد  إشرافيعمل تحت 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  ،وخدمة موقع العملعات التحويلية، التغليف، وتغليف منتجات الصنا
  الوصف التفصيلي

 روالت :مثل ،تفقد مواد التغليف.  التعليماتبحسبتفقد منتجات الصناعات التحويلية، وفرزها وتجهيزها في األماآن المخصصة لها 
تغليف منتجات الصناعات التحويلية بالطرق .  وتجهيزها ووضعها في األماآن المخصصة لها،والصناديق والعبوات رقائق البالستيك

 تطبيق .المحافظة على نظافة موقع العمل. المنتجات المحافظة على نظافة التعليمات، وبحسبالبيان عليها  ووضع بطاقةالمعتمدة، 
  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمة

  
   مخازن /املع 9322045

  الوصف المختصر
إنتاج صناعات تحويلية ويقوم بتجهيز مواد المخازن للمناولة والترتيب، وتنفيذ جميع أعمال مناولة  /مالحظ إشرافيعمل تحت 

 .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوترتيب مواد المخازن، وخدمة موقع العمل، وتطبيق 
 الوصف التفصيلي

تنفيذ .  التعليماتبحسبالشاحنات  واد الصناعات التحويلية ألعمال التحميل، والتنزيل، والترتيب داخل المخازن وعلى ظهرم تجهيز
المحافظة على . العطب  التعليمات، والمحافظة على سالمتها من التلف أوبحسبجميع أعمال مناولة وترتيب مواد الصناعات التحويلية 

  .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق . نظافة المخازنى  علوالمحافظةنظافة المواد، 
  

  عمال النقل والشحن933
  . يؤدي عمال النقل والشحن مهامًا أولية روتينية تتصل بنقل البضائع وشحنها برا وجوا وبحرا

  :صنفت مهن هذا الباب في الفصول اآلتية
   عمال النقل بالعربات والدراجات9331
   عمال النقل بالعربات المجرورة بالحيوانات9332
  . عمال الشحن9333
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   عمال النقل بالعربات والدراجات9331

  .يؤدي عمال النقل بالعربات والدراجات أعماال روتينية تتعلق بنقل السلع والمواد باستخدام العربات المجرورة بالدراجات الهوائية
  :ةاآلتي األعماليضم هذا الفصل و
  

  عربة يدوية/ عامل نقل 9333015
  الوصف المختصر

 وتطبيق إجراءات ،يعمل منفردًا ويقوم بتجهيز عربة النقل ودفعها أو سحبها يدويًا، وتحميل ونقل وتنزيل البضائع لجهة المقصد
  . وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة

  الوصف التفصيلي
تحميل وتفريغ وترتيب .  العجالت وضغط الهواء فيها، وتفقد حال صندوق العربةالتفقد والكشف اليومي على العربة وجاهزيتها، تفقد

 ، وربط البضاعة بالحبال أو غيرها،البضائع بحسب نوعها على الرفوف وفي األماآن المخصصة لها في المستودعات والمخازن
دفع وسحب العربة . زنها والمسافة المنوي قطعها وتحديد األجرة المطلوبة باالعتماد على آمية البضاعة أو و،وتثبيت أغطية العربات
  .  تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة.اليدوية لجهة المقصد

  
  دراجة هوائية/  عامل نقل9331025

  الوصف المختصر
يادة الدراجة الهوائية وتوصيل الحمولة،  بالدراجة الهوائية، وتحميل السلع والمواد في العربة وقويقوم بتجهيز عربة النقل يعمل منفردًا

  . وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

. تحميل السلع والمواد في العربة. تفقد الدراجة الهوائية وفراملهاو ، وقطرها بالدراجةتجهيز عربة النقل المجرورة بالدراجة الهوائية
تطبيق إجراءات وتعليمات السالمة والصحة . تنزيل الحمولة وتسليمها لجهة المقصدو ،ة، وتوصيل الحمولةقيادة الدراجة الهوائي

  . المهنية والعامة
  

   عمال النقل بالعربات المجرورة بالحيوانات9332
  .بات المجرورة بالحيواناتيؤدي عمال النقل بالعربات المجرورة بالحيوانات أعماال روتينية تتعلق بنقل السلع والمواد باستخدام العر

  :يضم هذا الفصل العمل اآلتيو
  

  وذّيح 9332015
  الوصف المختصر

الخيول والبغال والحمير والجمال بالعربة، وتفقد جاهزية العربة للنقل، وتحميل الحمولة : يعمل منفردا ويقوم بربط الحيوان، مثل
ولة وتنزيلها، والعناية بالحيوان، وتطبيق إجراءات وتعليمات السالمة بالعربة، وقيادة وتوجيه الحيوان لجهة المقصد، وتنزيل الحم

  . والصحة المهنية والعامة
  الوصف التفصيلي

تحميل الحمولة بالعربة بحدود الحمل . ربط الحيوان بالعربة. تفقد جاهزية العربة، وتنظيف المحاور وتشحيمها، وتفقد حال العجالت
العناية بالحيوان وتقديم الغذاء والماء . تنزيل الحمولة وتسليمها. صديوان وقيادته نحو جهة المقتوجيه الح. المناسب لقدرة الحيوان

  .السالمة والصحة المهنية والعامة تطبيق إجراءات وتعليمات .بحسب الحاجة
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   عمال الشحن9333

  . والسفنيؤدي عمال الشحن أعماال روتينية تتعلق بتحميل السلع والمواد في الطائرات والمرآبات
  :ويضم هذا الفصل األعمال اآلتية

  
  تحميل طائرة/ عامل 9333015

  الوصف المختصر
 تعليمات األنظمة والمعايير الموضوعة، بحسب مشرف الوردية ومراقب الحمولة ويقوم بتحميل وتنزيل البضائع إشرافيعمل تحت 

   .والصحة المهنية والعامة مةإجراءات وتعليمات السالواستعمال المعدات األرضية الالزمة، وتطبيق 
  الوصف التفصيلي

الحصول على المعلومات الخاصة بحمولة الطائرات القادمة والمغادرة من مراقب الحمولة ومنسق الطائرة، وتحضير المعدات الالزمة 
 توزيعها على الطائرة، سببحتحميل الحموالت و ،تشغيل أبواب الشحن للطائرة لفتحها وإغالقها .الستعمالها بالشكل المالئم للحمولة

 ، نوعهابحسبتحميل وترتيب البضاعة المشحونة و ،وإحصاء عدد معدات الحمولة ومواصفاتها، وتمريرها إلى قسم مراقبة المعدات
إجراءات وتعليمات تطبيق . وتنزيلها في المحطات الخارجية ومرافقة الرحالت العارضة لتحميلها ،وتثبيت أغطية العربات ،وربطها

   .والصحة المهنية والعامة المةالس
  

   شاحنات/ تحميلعامل 9333025
  الوصف المختصر

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  يعمل منفردًا ويقوم بتحميل وتنزيل البضائع من وإلى الشاحنة،
  الوصف التفصيلي

حمل أو  .خطة العمل والدور المنوي إنجازه بعد توزيع العمل على العاملينتحديد طبيعة البضائع المنوي تحميلها أو تنزيلها، ودراسة 
 ،تنزيل البضائع، وترتيبها في األماآن المخصصة على األرض أو في الشاحنات، وربطها وتغطيتها من باب تأمينها والحفاظ عليها

والصحة المهنية  إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  .تقدير آمية أو وزن البضائع المستلمة أو المسلمة ومواءمتها لحمولة الشاحنةو
  . والعامة

  
 سفن /تحميل عامل 9333035

  الوصف المختصر
   .والصحة المهنية والعامةوتطبيق تعليمات السالمة  مسؤول الشحن ويقوم بتحميل وتفريغ البضائع من وإلى السفن، إشرافيعمل تحت 

   الوصف التفصيلي
تنفيذ خطة الشحن، وشحن و ،الرافعات واألسالك والشباك: ا على الرصيف، وتجهيز معدات الشحن، مثلتجهيز البضائع المراد شحنه

تجهيز عنابر و ،البضاعة إلى السفينة، وترتيب البضاعة في داخل العنابر، وربط البضاعة، وترتيبها جيدًا في المكان المخصص
جهيز البضاعة للتفريغ، وتفريغ البضاعة من السفينة وإنزالها في المكان البضاعة للتفريغ، وتجهيز معدات التفريغ وفتح العنابر، وت

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .المخصص لها
  

   صناديق خضراوات/ تحميلعامل 9333045
  الوصف المختصر

 في األماآن المخصصة، وتطبيق تعليمات ترتيبهايعمل منفردًا ويقوم بحمل وتنزيل صناديق الخضراوات من وإلى شاحنات النقل و 
   .والصحة المهنية والعامةالسالمة 

  الوصف التفصيلي
 وترتيبها تحميل وتنزيل وتوزيع الصناديق يدويًا من وإلى الشاحنة،و ،تحديد طبيعة الخضراوات، وتحديد الكميات واألوزان للصناديق

والصحة  إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .الصناديقترتيب ة في أثناء بشكل مناسب في األماآن المخصصة، وترك ممرات رحب
   .المهنية والعامة

  
   جوي شحن/مناولةعامل  9333055

  الوصف المختصر
تنزيل شحنات البضائع الواردة، وتخزينها، ومناولة وشحن البضائع الصادرة،  مشرف الوردية ويقوم بإشرافتحت  يعمل منفردًا أو

   .والصحة المهنية والعامة، وتطبيق إجراءات والسالمة الشحن، وتنظيم مستودع الشحنوتنزيل طائرات 
  الوصف التفصيلي

 المحطات، وفصل شحن المحطة الرئيسة عن شحن بحسباستقبال البضائع من الرحالت الجوية القادمة، وفتح الشبك، وفرز الشحن 
 ضابط إشرافب  أرقام البوالص، وتدقيقها، وإحصائهابحسبرئيسة تخزين شحن المحطة ال . ضابط المستودعاتإشرافالترانزيت ب

إحضار شحن الترانزيت  . ضابط الترانزيتإشراف خانات المحطات ببحسب وتخزين شحن الترانزيت ،مستودع المحطة الرئيسة
وزن و ،الترانزيت مسؤول إشراف المعدات المطلوبة ببحسب وتحميل الشحن ،المطلوب تحضيره من الخانات إلى منطقة التحضير

 النظام جرد الشحن بحسب .بل مسؤول الترانزيتالشحن المحضر وإخراجه إلى مرسى الشحن بعد أن يتم وضع بطاقة الحمولة من ق
 مراقب الحمولة، وإرسال الشحن إشرافتحت  وتنزيل طائرات الشحن ،ت التحضيرالمعتمد، وتحضير المعدات المختلفة الالزمة لعمليا

 تصريح الخروج بحسب وإرسال الشحن إلى بوابة الخروج ،ينة إلى منطقة المعاينة، وإعادته إلى مكانه في الخانةالمطلوب للمعا
 إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .المحافظة على نظافة وتنظيم وترتيب الشحن داخل وخارج المستودع . الدوربحسبالجمرآي و

   .والصحة المهنية والعامة
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   سفن/ ربط عامل فك و9333065

  الوصف المختصر
 وربط ، مرشد السفينة ويقوم بتثبيت وترآيب وإصالح الحبال واألسالك والسالسل المعدنية في السفن والبواخرإشرافيعمل تحت 

   .والصحة المهنية والعامة إجراءات وتعليمات السالمةوتطبيق  ،وفك السفينة من الرصيف
  الوصف التفصيلي

 ، ووصل الجنازير واألسالك والحبال،حبل الصواري واألربطة وحبال اإلنقاذ وأذرع الرفع: سالك، مثلتثبيت وترآيب ومد وقطع األ
ربط وفك السفينة من  . وترآيب الحبال الخاصة بأغطية السفينة وأشرعتها، صالحية األربطة وأذرع الرفع وإصالح التالف منهاتفقدو

ف قبيل وصول الباخرة، واستالم الحبال من السفينة وتوصيلها إلى وعلى الرصيف، وتجهيز جميع معدات الربط على الرصي
 ، ووضع الحبل على الرصيف بالمكان الذي يحدده المرشد، وربط الحبال على الرصيف، وفك الحبال طبقًا لتعليمات المرشد،الرصيف

   .حة المهنية والعامةوالص إجراءات وتعليمات السالمةتطبيق  .وترآيب الحبال الخاصة بأغطية السفينة وأشرعتها


