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 (198مادة )
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم 

 المرفق  من الفئات اآلتٌة : (6فً الجدول رقم )
بعملٌات  -1 ٌرتبط عملهم  ٌن  لذ ا لمقاوالت  ا ل  عما

 المقاوالت أٌاً كانت مدة العمل.
 عمال البناء والتشٌٌد أٌاً كان محل البناء. -2
 عمال المحاجر. -3
 عمال المالحات. -4

 

 ( :196مادة )
تسررررح أحكرررام هرررذا الفعرررل علرررى العمرررال الموضرررحة  

 : المرافق من الفئات اآلتٌة (6مهنهم فى الجدول رقم )
عمرررال المقررراوالت الرررذٌن ٌررررتبط عملهرررم بعملٌرررات  -1

ا كانت مدة العمل . ًٌ  المقاوالت أ
 عمال البناء والتشٌٌد أٌـًا كان محل البناء . -2
 عمال الشحن والتفرٌغ . -3
 محاجر .عمال ال -4
 عمال المالحات . -5

 مكررا   ( 214مـادة   ) 
ويعمل  2009لسنة  517مضافة بالقرار الوزاري 

 1/9/2009به من 
ٌجرروأل حعررحاب احعمررال الررذٌن تسررند الررٌهم عملٌررات 
مقرراوالت وٌسررتندمون فررً تنفٌررذها عمالررة ممررن وردت 

( المرفررق ومنمنررا علررٌهم وفقررا 6مهررنهم بالجرردول رقررم )
 الثالر  مرن البراب احول مرن هرذ القررارححكام الفعرل 

طلب استرداد قٌمة حعة عاحب العمل فً اشتراكات 
ترررنمٌن الشرررٌنونة والعجرررأل والوفررراة وترررنمٌن اعرررابات 
العمرررل محسررروبة علرررً أسررراش نسررربة مرررن االشرررتراكات 

( 8السرررابق سررردادها والمحسررروبة وفقرررا للجررردول رقرررم )
 المرفق. 

لدٌر  عرن وٌقدم طلب االسرترداد الرً المكترب المشرتر  
العملٌة وذل  فً ٌناٌر وٌولٌرو مرن كرل عرام عرن السرتة 
أشهر السابقة وٌرفرق بر  بٌران معتمرد مرن جهرة ا سرناد 
والمكتب النمطً المشتر  لدٌ  عن هنالء العمال وفقرا 

 مكررا( المرفق. 214للنموذج رقم )
على أن ٌقوم المكترب المقردم الٌر  الطلرب بعرر  ملر  

ٌرران العمالررة المقرردم علررً العملٌررة وطلررب االسررترداد وب
اللجنة الفنٌة حعمال المقاوالت فً موعد أقعاه أسبوع 

 من تارٌخ ورود الطلب الٌ .
 وعلً اللجنة المشار الٌها القٌام باآلتً : 

التنكد من مالء مة مهن العمالة الواردة فً البٌان  -1
  0المقدم مع احعمال المنفذة

هنهم مقارنة عدد العمالة التً ٌتكش  مالءمة م -2
مع احعمال المنفذه بالعملٌة نالل الفترة المقدم 

 عنها طلب االسترداد.
تحدٌد نسبة االشتراكات التً سٌتم ردها لعاحب  -3

بعدد  ل  لعما ا د هنالء  رنة عد بمقا ل   وذ لعمل  ا
  0العمالة المفتر  قٌامها بتنفٌذ هذه احعمال 

انطار المكتب المنتص بنسبة ا شتراكات التى  -4
 حب العمل.سٌتم ردها لعا

 ( :216مـادة )
هم عملٌرررات   ٌجررروأل حعرررحاب احعمرررال الرررذٌن تسرررند الررٌر

مقررراوالت وٌسرررتندمون فرررى تنفٌرررذها عمالرررة ممرررن وردت 
هم تنمًٌنررا ( المرافررق ومن6مهررنهم بالجرردول رقررم ) منررا علرٌر

ًٌا ، طلب استرداد ما تم أدائ  من اشتراكات فى ترنمٌن  نمط
الشٌنونة والعجأل والوفاة محسوبة علرى أسراش نسربة مرن 

 االشتراكات السابق سدادها . 
وٌقرردم طلررب االسررترداد الررى الهٌئررة وذلرر  فررى ٌنرراٌر  

وٌولٌو من كل عام عن الستة أشهر السرابقة وٌرفرق بر  
( 41جهرة ا سرناد وفقرا للنمروذج رقرم )بٌان معتمد مرن 

 المرافق .
وٌعدر قرار من رئٌش الهٌئة بإجراءات وشروط  

 االسترداد .
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وعلً المكتب حساب قٌمة االشتراكات المطلوب ردهرا 
وفقا للنسبة المحددة بمعرفة اللجنة وعرضها علً لجنة 

 رد المدٌونٌة.

 ( 216مادة )
وٌعمل ب   2009لسنة  517معدلة بالقرار الوألاري 

 1/9/2009من 
   :تنتص اللجنة المشار الٌها فً المادة السابقة بما ٌلً 

لررم ترررد التررً تحدٌررد نسررب احجررورفى العملٌررات  -1
النسرربة ( المرفررق وتضررا  هررذه 8ضررمن الجرردول رقررم )

 الى الجدول المشار الٌ  وتعتبر جألءاً من .

اررقررتراررةرر اررضافررة مررهن أررنرررحرر اررلررى اررلررمهن  -2
 ( المرفق. 6المنعوص علٌها فى الجدول رقم )

ٌثور بشننها ابداء الرأي فى المسائل الفنٌة التى  -3
ار وٌتم اعتماد قرالفعل أحكام هذا   عند تطبٌق  نال 

 اللجنة من رئٌش العندوق.
با ضررافة مررن الرروألٌر المنررتص  بنرراء  قرررارٌعرردر  و

 (.2،  1) بانسبة للبندٌنعلى عر  رئٌش العندوق 

 ( :218مـادة )
تنررتص اللجنررة المشررار الٌهررا فررى المررادة السررابقة  

بإبداء الرأح فى المسائل الفنٌة التى ٌثور بشننها نال  
 عند تطبٌق أحكام هذا الفعل . 

وٌتم اعتماد قرار اللجنة من رئٌش الهٌئة أو مرن  
 ٌفوض  .

 

 ( 6جدول رقم )
 بيان المهن الرئيسية 

ويعمل  2009لسنة  517مستبدل بالقرار الوزاري 
 1/9/2009به من 

 (6جدول رقم )
بيان المهن الرئيسية لعمال المقاوالت والبناء 

والتشييد وعمال الشحن والتفريغ وعمال المحاجر 
 المالحاتوعمال 

 نجار *  نجار.

 حداد *  حداد.

 براد *  براد.

 كهربائى *  كهربائى.

 سبا  عحى *  سبا  عحى.

 لحام *  لحام.

 نقاش *  نقاش.

 بناءً  *  بناء.

 عامل وضع طبقات عاأللة *  عامل وضع طبقات عاأللة.

 سائق معدات مٌكانٌكٌة * سائق معدات مٌكانٌكٌة.

 مبلط *  مبلط.

 عامل نرسانة عامل نرسانة.*  

 عامل حفر آبار *  عامل حفر ابار.

 عامل قطع ونحت *  عامل قطع ونحت.

 عامل تركٌبات واعالة وعٌانة *  عامل تركٌبات واعالة وعٌانة.

 عامل ألجاج *  عامل ألجاج.

 عامل تشغٌل ماكٌنات ومعدات *  عامل تشغٌل ماكٌنات ومعدات.

 مبٌ  *  مبٌ .

  .*  سمكرح

 عامل عادح *  عامل عادح.
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  *  منجد أفرنجى.

 عامل ألراعة )جناٌنى( *  عمال الألراعة ) جناٌنً (.

  *  امن وحراسة.

 غواص *  غواص.

  *  سروجً سٌارات.

 عامل تركٌب موكٌت *  عامل تركٌب موكٌت.

 طباخ ـ سفرجى سفرجى. -*  طباخ 

  *  عٌاد.

 عامل شحن وتفرٌغ 

28 24 

د صندوق التأمين اإلجتماعى للعاملين بقطاع يحد
األعمال العام والخاص باإلشتراك مع وزارة القوى 

تندرج تحت المهن  التىاألعمال الهجرة العاملة و
 المشار إليها.

 مالحظة :
تحدد الهيئة باالشتراك مع وزارة القوى العاملة 

واألعمال التى تندرج تحت المهن المهن الجديدة 
 . المشار إليها

 
 

 42جدول 

 أكواد مهن المقاوالت

 

 المسمى الكود الجدول

 مســـاة 03325000 42

 فنً مواعالت سلكٌ  03430000 42

 فنـى اجهأله دقٌق  03431000 42

 فنى الومٌتال 03439000 42

 عامل الومٌتال 03440000 42

 عامل انتاج 03450000 42

 عامل دانل مناألن 03460000 42

 منجد افرنجى 11111000 42

 منجد بلدح 11112000 42

 عامل موكٌت 12111000 42

 سروجى سٌارات 21111000 42

 دوكـو سٌارات 21112000 42

 سمكرح سٌارات 21113000 42

 جناٌنى 31111000 42

 طباخ ـ سفرجى 32111000 42

 مقدم طعام 32112000 42

 شواء سم  32113000 42

 حلوانى 32114000 42

 عٌـاد 41111000 42
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 المسمى الكود الجدول

 غـواص 42111000 42

 عٌانة احوا  السباحة 42112000 42

 مكنجى احذٌة 42113000 42

 عامل اعداد باترونات احذٌة 42114000 42

 امن وحراسة 51111000 42

 عامل عنع براوٌأل 55120000 42

 مبلغ ومقابل وارد 55121000 42

 ى ندمات احمن والوقاٌةعامل ف 55130000 42

 اطفاء حرٌق-عامل امن عناعى 55140000 42

 مندوب مبٌعات"مساعد مدٌر مبٌعات تنفٌذح " 55180000 42

 العاملون فً رعاٌ  المبانً 55190000 42

 عامل نظاف  عنبر وملحقات  55191000 42

 عامل نشان ومٌألان بال 55192000 42

نظاف  -مسٌون عامل هألاألات وتر - 55193000 42  

 عمال نظاف  حوش  وتضارٌب 55194000 42

 مشغل ماكٌنات حقن وقطع بال ستٌ  56110000 42

 عامل تبرٌد وتكٌ  70100000 42

 فنى تبرٌد وتكٌٌ  70200000 42

 فنى فالتر مٌاه 70300000 42

تكسٌر -عامل تقطٌع االحجار  - 71220000 42  

 ً عناع  التكرٌرعامل نلط االسفلت ف 74570000 42

 تفعٌل وحٌاكة حرٌمى 79960000 42

 عامل غألل 79970000 42

 ألهر  نٌاط اكٌاش -  نٌاش -  نٌاط نٌش - 79980000 42

 نٌاط نٌش  بال 79981000 42

 نٌاط ألكائب بذره 79982000 42

 نٌاط شحن بال 79983000 42

 عامل نٌاط نٌام واشرعة 79984000 42

 عٌانة واعالة ماكٌنات نٌاطة 79985000 42

نحت -عامل قطع االحجار  - 82020000 42  

 جالء -عامل تجلٌخ  -عامل عقل االحجار بالٌد  82040000 42

 عمال قطع ونحت االحجار االنرون 82090000 42

 حداد سندان عام -حداد كور  -حداد 83110000 42

 حداد 83120000 42

42 83130000 ( ٌ  عام)تشكٌل الواةحداد الواة معدن  

 حداد ألنرفً ابواب شبابٌ  اثا  83140000 42

 حداد كرٌتال 83150000 42

 براد 83200000 42

 براد عده وضبع  عام 83210000 42

 براد تركٌبات 83270000 42
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 المسمى الكود الجدول

 براد مواسٌر 83280000 42

 براد حجر 83290000 42

 نراط معادن 83315000 42

 ٌكانراط مٌكان 83316000 42

 عامل عنع االنتام من النحاش 84110000 42

 عامل نقش على النحاش 84111000 42

حداد تركٌبات معدنٌ  -عامل تركٌب مشغوالت معدنٌ   - 84112000 42  

 عامل تشغٌل معادن 84113000 42

 طالء معادن 84114000 42

 مٌكانٌكً عام -  عامل عٌان  واعالة ماكٌنات تحرٌ  - 84144000 42

 عامل اعالة وعٌانة اجهألة التبرٌد والتكٌٌ  84145000 42

 عامل تركٌبات مٌكانٌكٌة 84146000 42

 عٌانة واعالة المعاعد الكهربائٌة 84150000 42

 كهربائى تركٌب معاعد كهربائٌة 84160000 42

 اعالة وعٌانةالردٌارتٌر 84320000 42

 مٌكانٌكى معدات 84330000 42

 ٌكانٌكى جراراتم 84340000 42

 مٌكانٌكى معدات ثقٌل  84350000 42

 مٌكانٌكى موتوسٌكالت 84360000 42

 مٌكانٌكى دٌألل 84370000 42

 مٌكانٌكى سٌارات 84380000 42

 مٌكانٌكى تركٌب اجهألة التكٌٌ  84390000 42

 تشغٌل معدات ثقٌلة 84400000 42

 مشغل ونش  برجى 84410000 42

 تشغٌل ماكٌنةفنى  84420000 42

 فنى عٌانة المعدات الكهربائٌة 85100000 42

 كهربائً معدات كهربائٌ  85110000 42

 وبٌناتبكهربائً  -كهربائً تركٌب واعالة محركات ومعدات موتورات  85115000 42

 فنى ل  محركات وعٌانة 85116000 42

 كهربائى سٌارات 85120000 42

 فنى ابواب سٌارات 85121000 42

كهربائً قوي -كهربائً تركٌب واعالة اجهأله الضبط  - 85130000 42  

 تركٌب وعٌان  لوحات التحكم الكهربائى 85131000 42

 تركٌب واعالة لوحات التحكم اآللى 85132000 42

 كهربائً تركٌب واعالة اجهأله القٌاش  واجهأله دقٌق  85135000 42

 كهربائى باور كنترول 85140000 42

 كهربائى معالجة حرارٌة 85150000 42

 كهربائى سرسٌون 85210000 42

 عمال تركٌب واعالة االجهألة االلكترونٌة 85290000 42

 عامل اعالة وتركٌب الدش 85291000 42
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 المسمى الكود الجدول

 عامل تركٌب ابراج االتعاالت الالسلكٌة للمحمول 85292000 42

 تكنولوجٌا معلومات 85300000 42

 ٌ معمم جراف 85310000 42

 عامل تجمٌع معدات الكترونٌة 85330000 42

 عٌانة محمول 85340000 42

كهربائً تركٌبات واناره -كهربائً توعٌالت مبانً  - 85520000 42  

 مشغل معدات تعوٌر سٌنمائى 86290000 42

 _ سمكري ادوات عحٌ  _ سبا  عحً 87120000 42

 لحام كهربائً واكسوجٌن 87210000 42

 لحام قطع تحت الماء 87220000 42

 لحام ارجون 87230000 42

 لحام اسٌتون 87240000 42

 لحام معادن 87250000 42

 مشر  معمارح 93100000 42

 معماري   مبانً ( نقاش ) 93120000 42

 نقاش موبٌلٌا 93130000 42

 نقاش دوكو 93900000 42

 نقاش  وعامل ألنرفً عام 93910000 42

 مل معمارحعا 93920000 42

 نحات معمارح 93930000 42

 فنى دٌكور 93940000 42

 عامل دهانات 93941000 42

 عامل فنى دٌكور 94100000 42

عامل تضرٌب  -عامل تنظٌ  القطن من الشوائب  - 94420000 42  

عامل تلقٌم دوالٌب ألهر -عامل تغذٌ  دوالب الحلٌج بالقطن  - 94430000 42  

 تلقٌم دوالٌب اسكارتوعامل  94431000 42

 عامل تلقٌم شفاط 94432000 42

عامل فرفره الشعر والمناول  -عامل فرفره القطن المحلوج  - 94470000 42  

بالمبانر -عامل مبنره بذره القطن  - 94480000 42  

 عامل عبوه اسكارتو 94481000 42

 بناء بالطوب 95115000 42

 فنى أبنٌة 95116000 42

 مبلط سٌرامٌ  95120000 42

 _ عامل تركٌب بالط _ مبلط 95130000 42

 عامل تركٌب قٌشانً 95135000 42

 عامل تركٌب باركٌ  95136000 42

 _ عامل تركٌب وتقطٌع رنام _مرنماتً 95145000 42

 عامل تركٌب موألاٌكو 95146000 42

 نحات نرسان  95180000 42

 نجار مسلح 95220000 42
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 عامل تسلٌح النرسان  حداد مسلح 95230000 42

 _ عامل نرسان  مسلح  _عامل طبلٌ  95240000 42

 فورمجى نرسانة 95250000 42

 شدات معدنٌ  95270000 42

 شدات معدنٌة وفرم نرسانٌة)مشغل مضنات) 95280000 42

فورمجً قراونجً -عمال النرسان  المسلح  وعمال تركٌب  - 95290000 42  

عامل تسقٌ  -عامل تغطٌ  االسق  بالمواد  - 95310000 42  

 نجار اثا  95410000 42

تركٌب باب وشبا  -نجار عانع باب وشبا   - 95420000 42  

نجار ارضٌات -نجار تركٌب نشب ارضٌات  - 95450000 42  

 نجار موبٌلٌا 95460000 42

 نراط نشب 95470000 42

 اســترجى 95480000 42

 االنشاءات االنرون نجارو 95490000 42

مبٌ  -عام   مبٌ  - 95510000 42  محاره اوتنشٌن  

 مبٌ   اسمنت 95520000 42

 مبٌ   ألنرفً 95530000 42

 مبٌ   طرطش  95540000 42

 مبٌ   جبش 95550000 42

 فورمجى جبش 95560000 42

 عجان / موان - االنرون  عمال البٌا  - 95590000 42

 طبقات عاألل  -وضع طبق  عاألل  للحراره عامل  95620000 42

 عامل عألل )بولى اٌثٌلٌن) 95630000 42

 واضعو المواد العاألل  للحراره والرطوب  95690000 42

 عامل تقطٌع ألجاج 95710000 42

 عامل تركٌب الألجاج فً المبانً 95720000 42

 عامل تركٌب الطوب الألجاجً 95730000 42

 ب ارضٌات اسفلتٌ عامل تركٌ 95915000 42

 عامل تركٌب ارضٌات من بالط كاوتشو  95920000 42

حفار -عامل حفر ابار المٌاه  - 95940000 42  

 فنى حفر 95941000 42

 عامل تركٌب السقاالت 95945000 42

 فنى اسق  معلق  96000000 42

 عامل فنى دٌكور 96010000 42

 فنى دٌكور 96100000 42

ماكٌنات ومعدات -امل تشغٌل ماكٌنات ثابت  عام ع - 96910000 42  

 هواء  كباش -  عامل مكبش - 96920000 42

 عامل تشغٌل االت ورشة 96930000 42

 عامل تشغٌل ماكٌنة ثقب وتنرٌم 96940000 42

 تشغٌل معدات نفٌفة 96950000 42
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 عامل شحن وتفرٌغ 97120000 42

 والألٌت عامل شحن السفن بالبترول 97130000 42

عامل تحمٌل ألهر -عامل شحن عربات البضاع  بالسك  الحدٌدٌ   - 97140000 42  

 عامل تحمٌل بذره 97141000 42

 عامل ترحٌل اسكارتو وبال 97142000 42

عامل تستٌ  ألهر / استفجً / شٌال-عامل دانل المناألن  - 97160000 42  

 عامل تستٌ  بذره 97161000 42

 تستٌ  عامل 97162000 42

عامل تغلٌ  وحألم -عامل تربٌط بال  - 97170000 42  

 عامل تشغٌل اوناش 97390000 42

سائق معدات نفٌف  -عامل تشغٌل ماكٌن  جارو   - 97415000 42  

 عامل تشغٌل نالط اسفلت 97430000 42

سائق معدات ثقٌل  -عامل تشغٌل بلدوألر  - 97470000 42  

 سائق لودر 97480000 42

 عامل تشغٌل ماكٌنات تحرٌ  االترب  97490000 42

 سائق معدات ثقٌلة 97500000 42

 عامل أللط / دقاق -عامل عادي  -فاعل  99930000 42

 


