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 �أمر ملكي رقم )45( ل�ضنة 2020

بتعيينات ق�ضائية

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة           ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون ال�شلطة الق�شائية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )42( ل�شنة 2002 وتعديالته،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى للق�شاء،

�أمرنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ُيعينَّ وكياًل مبحكمِة الّتمييِز، ُكلٌّ من:

1- القا�شي اإبراهيم محمد فوزي المر�شفاوي.

2- القا�شي مبارك اأحمد عبداهلل الحجي.

�ملادة �لثانية

ُيعينَّ قا�شًيا مبحكمِة الّتمييِز، ُكلٌّ من:

1- القا�شي اأ�شرف محمد ح�شن ح�شن.

2- القا�شي ه�شام عبدال�شاتر محمد عمر.

�ملادة �لثالثة

يُعينَّ قا�شيًا مبحكمِة ال�شتئناِف الُعلَيا املدنّيِة، ُكـلٌّ من:

1- القا�شي اأحمد عبدالفتاح اأحمد اأبوم�شلم.

2- القا�شي بالل عبدالغني محمود ال�شنهابي.

3- القا�شي اأحمد ر�شوان عبدالنبي اإبراهيم.

�ملادة �لر�بعة

يُعينَّ رئي�ًشا باملحكمِة الكرَبى املدنّيِة، ُكـلٌّ من:

1- القا�شي عي�شى عبدالجليل خليل ال�شائغ.

2- القا�شي خليل عبداهلل متولي اإ�شماعيل.

3- القا�شي محمد ح�شين زكري ح�شين.

4- القا�شي علي محمد عزت ال�شادق.

�ملادة �خلام�شة

ُيعّي وكياًل باملحكمِة الكرَبى املدنّيِة، ُكـلٌّ من:

1- القا�شي محمود ال�شعيد محمد علي.

2- القا�شي اأمير اأحمد محمد عي�شى.
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�ملادة �ل�شاد�شة

ُيعينَّ قا�شًيا باملحكمِة الكرَبى املدنّيِة من الفئة )اأ( ُكـلٌّ من:

1- القا�شي �شيخة اأحمد اأحمد البوعينين.

2- القا�شي اأحمد مبارك اأحمد الحجي.

3- القا�شي هاجر عبداهلل جا�شم فخرو.

�ملادة �ل�شابعة

ُيعينَّ قا�شًيا باملحكمِة الكرَبى املدنّيِة من الفئة )ب(، ووكياًل بالنيابِة العاّمِة بدرجة قا�ٍس 

باملحكمِة الكرَبى من الفئة )ب( ُكـلٌّ من:

1- الأ�شتاذ عبداهلل عبدالر�شا عبداهلل اأحمد.       )وكيل نيابة(

2- الأ�شتاذ اأحمد خالد اأحمد الجالهمة.                                   )وكيل نيابة(

3- الأ�شتاذ جا�شم محمد جا�شم الكعبي.                                  )وكيل نيابة(

4- القا�شي زهراء ال�شيد عبداهلل محمد معتوق.

5- القا�شي �شيخة علي يو�شف جناحي.

6- القا�شي محمد جابر �شيد عبدالحافظ.

7- القا�شي محمد اإبراهيم عبدالرحمن الجابر.

8- القا�شي محمود اأحمد عبدالحميد الح�شيني.

9- القا�شي عي�شى فوؤاد محمد الكواري.

10- القا�شي عبداهلل عبدالرحمن عبداهلل التميمي.

�ملادة �لثامنة

ُيعينَّ ف�شيلُة ال�شيخ الّدكتور جمعة توفيق جمعة الدو�شري رئي�ًشا باملحكمِة الكرَبى ال�شرعّيِة.

�ملادة �لتا�شعة

ُيعَمُل بهذا الأمِر من تاريِخ �شدوِره، وُين�َشُر يف اجلريدِة الّر�شمّيِة.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

ِر الّرفاع: �شدَر في ق�شْ

بتاريـــخ: 18 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق:  3 ديـ�شمـــبـــــر 2020م
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 مر�شوم رقم )75( ل�ضنة 2020

بتعيني رئي�س تنفيذي للم�شت�شفيات �حلكومية

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )42( ل�شنة 2020 بتنظيم امل�شت�شفيات احلكومية،

وبعد تر�شيح من جمل�س اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية،

وبناًء على اقرتاح من املجل�س الأعلى لل�شحة، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن الدكتور اأحمد حممد م�شطفى الأن�شاري رئي�شًا تنفيذيًا للم�شت�شفيات احلكومية. يعينَّ

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 1 دي�شـمـبـــــــــر 2020م
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 مر�شوم رقم )76( ل�ضنة 2020

بتعيني رئي�س تنفيذي ملر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2020 بتنظيم مراكز الرعاية ال�شحية الأولية،

وبعد تر�شيح من جمل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية،

وبناًء على اقرتاح من املجل�س الأعلى لل�شحة، 

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن الدكتورة جليلة ال�شيد جواد ح�شن جواد رئي�شًا تنفيذيًا ملراكز الرعاية ال�شحية الأولية. تعينَّ

�ملادة �لثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�س  رئي�س  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 1 دي�شـمـبـــــــــر 2020م
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 مر�شوم رقم )77 ( ل�ضنة 2020

بتعيني وكيل م�شاعد يف وز�رة �شئون �ل�شباب و�لريا�شة

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة               ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، وتعديالته، 

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وعلى املر�شوم رقم )17( ل�شنة 2019 باإعادة تنظيم وزارة �شئون ال�شباب والريا�شة،

ال�شباب  �شئون  وزارة  يف  مدراء  وتعيي  مدير  بنقل   2019 ل�شنة   )25( رقم  القرار  وعلى 

والريا�شة،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون ال�شباب والريا�شة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

�شئون  بوزارة  واملبادرات  للدعم  م�شاعدًا  وكياًل  اأكرب  مرت�شى  اإ�شحاق  �شارة  ـن ال�شيدة  تعينَّ

ال�شباب والريا�شة. 

�ملادة �لثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 1 دي�شـمـبـــــــــر 2020م 
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 مر�شوم رقم )78( ل�ضنة 2020

بتعيني وكيل م�شاعد لل�شئون �لقانونية يف وز�رة �لد�خلية

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة                ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوات الأمن العام، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2004 باإعادة تنظيم وزارة الداخلية، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )36( ل�شنة 2007 بتعيي مدراء يف وزارة الداخلية،

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية، 

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�شمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل

ـن العميد حمود �شعد حمود وكياًل م�شاعدًا لل�شئون القانونية بوزارة الداخلية. يعينَّ

�ملادة �لثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة

رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 16 ربيع الآخر 1442هـ

الموافق: 1 دي�شـمـبـــــــــر 2020م
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 قر�ر رقم )26( ل�ضنة 2020 

بتعيني مدير يف ديو�ن �خلدمة �ملدنية

رئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية،

بعد الطالع على قانون اخلدمة املدنية، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، 

وتعديالته، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

الوزراء  جمل�س  لرئي�س  الأول  النائب  بتكليف   2018 ل�شنة   )50( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2012 باإعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية، املعدل باملر�شوم 

رقم )55( ل�شنة 2020،

وبناًء على عْر�س رئي�س ديوان اخلدمة املدنية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

اآل خليفة مديرًا لإدارة تقييم الوظائف بديوان  اإبراهيم  ُيعينًّ ال�شيخ حممد بن عي�شى بن 

اخلدمة املدنية.

�ملادة �لثانية

على رئي�س ديوان اخلدمة املدنية، تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

 رئي�س جمل�س �لوزر�ء

�شلمان بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 ربيع الآخر 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 1 دي�شمــــــــــبر 2020م



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

12

 قر�ر رقم )1( ل�ضنة 2020

بت�شكيل جمل�س �إد�رة �شندوق �لأمل لدعم �مل�شاريع و�ملبادر�ت �ل�شبابية

ممثل جاللة الملك لالأعمال الإن�شانية و�شئون ال�شباب:

امل�شاريع  الأمل لدعم  باإن�شاء �شندوق   2020 ل�شنة   )64( رقم  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

واملبادرات ال�شبابية،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

�شعادة  برئا�شـة  ال�شبابية  واملبادرات  امل�شاريع  الأمل لدعم  �شندوق  اإدارة  جملـ�س  ل  ُي�شـكنَّ

ال�شيد اأمين بن توفيق املوؤيد وزير �شئون ال�شباب والريا�شة، وع�شوية كلٍّ من:

ممثاًل عن القطاع اخلا�س.ال�شيخ عبد اهلل بن خليفة بن �شلمان اآل خليفة1

ال�شيد عبد اهلل جهاد الزين2

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  �شمو  مكتب  عن  ممثاًل 

الإن�شانية و�شئون ال�شباب.

ال�شيد اأحمد يو�شف طالب3

لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  �شمو  مكتب  عن  ممثاًل 

الإن�شانية و�شئون ال�شباب.

ممثاًل عن �شركة بور�شة البحرين.ال�شيد عبد الرحمن عبد اهلل ال�شافعي4

ممثاًل عن القطاع اخلا�س.ال�شيد �شمري زهري اأنطون اأوجي5

ممثاًل عن القطاع اخلا�س.ال�شيد علي حبيب اأحمد قا�شم6

وتكون مدة الع�شوية يف املجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة.

�ملادة �لثانية

على وزير �شئون ال�شباب والريا�شة واملعنيي -كل فيما يخ�شه- تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 

من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ممثل جللة �مللك للأعمال �لإن�شانية و�شئون �ل�شباب

نا�شر بن حمد �آل خليفة

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1442هـ

المـــــــوافـــــق: 30 نوفـــــــمبر 2020م
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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )74( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �ل�شرت�طات �ل�شحية �لو�جب تو�فرها

ها ـاأة وطرق فْحـ�شِ ـْرب غري �ملعبَّ يف مياه �ل�شُّ

وزير ال�شحة:

ـم يف  ـَحـكُّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1971 ب�شاأن مراقبة وتنظيم التنَّ

املياه، 

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)6( منه، 

اعتماد  ب�شاأن   2017 ل�شنة   )164( رقم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قرار  وعلى 

املياه كموا�شفات قيا�شية  ونْقـل وتوزيع  اإنتاج  موا�شفات قيا�شية خليجية خا�شة بقطاع معدات 

وطنية،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ـاأة، ِوْفـقًا لال�شرتاطات الآتية: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن يتم اإعداد اأو معاجلة مياه ال�شُّ

ـمة وخالية من الكائنات الحية، واأن يكون م�شدرها اآمنًا و�شليمًا. اأن تكون المياه نظيفة ومعقنَّ  -1

اأن يكون م�شدر المياه معتَمـدًا من الجهات المعنية وذلك بعد اإجراء الفحو�شات للتاأكد من   -2

�شالحيته لال�شتخدام.

اآن تكون المياه مطاِبـقة للموا�شفات القيا�شية الخليجية.  -3

اأن تكـــون �شـــبكات توزيـــع المياه �شـــليمة بما في ذلـــك محطـــة المعاَلـجة وخزانـــات التوزيع   -4

ومحطات �شـــخ المياه، وجميع الإن�شـــاءات والتمديدات والمعدات الم�شـــتعملة في معالجة اأو 

تطهير المياه. 

اأن تكـــون طرق المعاَلـجة �شـــواء كيميائية اأو فيزيائية اأو بالحـــرارة – منفِردة اأو مجتِمـعة –   -5

كافية للق�شاء على الميكروبات.

اأة كافيًا للق�شـــاء  ـــْرب المعاَلـجة غير المعبنَّ اأن يكون تركيز الكلور الحر المتبقي في مياه ال�شُّ  -6
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على الميكروبات الموجودة.

اأن تتـــم زيـــادة تركيـــز معالجة المياه حال انت�شـــار الأوبئـــة اأو اأية ظروف اأخرى ت�شـــُدر بها   -7

تعليمات من وزارة ال�شحة والجهات المعنية الأخرى.

مادة )2(

ـاأة، على النحو الآتي: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن تكون املوا�شفات البكرتيولوجية ملياه ال�شُّ

ـبة لالأمرا�س، والميكروبات الغائطية،  اأن تكون الميـــاه خالية تمامًا من الميكروبات الم�شـــبِّ  -1

والفيرو�شات التي ُتـلِحـق �شررًا بال�شحة العامة. 

اأن تكـــون المياه في �شـــبكة التوزيـــع خالية من البكتيريـــا القولونية، والإ�شـــريكية القولونية،   -2

ـنة المفحو�شة. والبكتيريا التي تتحمل الحرارة في كل )100( مللي من العيِّ

ـنة  اأن تكـــون الميـــاه خاليـــة من مجمـــوع البكتيريـــا القولونية فـــي كل )100( مللي مـــن العيِّ  -3

ـنات المفحو�شة على مدار العام حال التوزيع  المفحو�شـــة، وذلك في ن�شـــبة )95%( من العيِّ

على �شبكة كبيرة.

مادة )3(

ـاأة خالية متامًا من الطحالب والفطريات  ـْرب غري املعبنَّ تكون املوا�شفات احليوية ملياه ال�شُّ

والطفيليات واحل�شرات، ومن بوي�شاتها اأو يرقاتها اأو حوي�شالتها اأو اأجزائها، ومن احليوانات 

الأولية مبا فيها الأميبا.

مادة )4(

ـاأة، على النحو الآتي: ـْرب غري املعبنَّ يجب اأن تكون املوا�شفات الطبيعية )الفيزيائية( ملياه ال�شُّ

األ تزيد العكارة على خم�س وحدات بجهاز قيا�س العكارة.  -1

األ يزيد اللون على خم�س ع�شرة وحدة لون حقيقي.  -2

اأن تكون الرائحة معدومة.  -3

ـعم. اأن تكون المياه عديمة الطنَّ  -4

مادة )5(

ـْرب غري  ال�شُّ مياه  ال�شحة يف  على  التاأثري  ذات  الكيميائية  نات  املكوِّ ِنـ�َشـب  تكون  اأن  يجب 

ـاأة، ِوْفـقًا للموا�شفات القيا�شية اخلليجية، والواردة باجلداول اأرقام )1(، )2(، )3(، )4(،  املعبنَّ

)5( من امللحق املرافق لهذا القرار.
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مادة )6(

ـق من درجة تركيز الن�شاط الإ�شعاعي )النظائر  ـَحـقُّ تكون ال�شرتاطات ال�شحية اخلا�شة بالتنَّ

ـاأة، ِوْفـقًا للموا�شفات الواردة يف اجلدول رقم )6( من امللحق  ـْرب غري املعبنَّ ـة( يف مياه ال�شُّ امل�شعنَّ

املرافق لهذا القرار.                            

مادة )7(

كيميائيًا  اأو  بكرتيولوجيًا  ـها  فْحـ�شِ ويف  ـاأة،  املعبنَّ غري  ـْرب  ال�شُّ مياه  ـنات  عيِّ اأْخـذ  يف  ـبع  ُتـتنَّ

ـق من �شالحية م�شادرها و�شالمة �شبكات توزيعها، الطرق واخلطوات الآتية:    ـَحـقُّ للتنَّ

يتـــم نزع التركيبات الخارجية من ال�شـــنبور وتنظيفه بقطعة مـــن القطن الطبي اأو القما�س   -1

ثات اأو عوالق. لإزالة اأية ملوِّ

يتم فتح ال�شـــنبور عن اآخره وُتـتَرك المياه تندفع لمدة تتراوح ما بين )1-2( دقيقة ثم يتم   -2

اإغالقه.

يتم تعقيم ُفـُوهة ال�شـــنبور باللهب لمدة دقيقة با�شـــتعمال موقد كحولي اأو قطعة من القطن   -3

المبلنَّـلة بالكحول، ويمكن ا�شتخدام موقد غازي.

يتم فتح ال�شـــنبور بعناية لتن�شـــاب منـــه المياه باعتدال لمدة تتراوح مـــا بين )1-2( دقيقة   -4

ـنة. حتى تتدفق المياه الجارية التي توؤخذ منها العيِّ

ـنة  ـز �شـــغير للهواء فيها لت�شـــهيل رجِّ العيِّ يتم فك الغطاء وتعبئة القارورة بالمياه مع تْرك حيِّ  -5

عند الفْحـ�س البكتريولوجي في المختبر، ثم تو�شع ال�شدادة.

ـز �شـــغير  يتـــم فك الغطاء وغ�شـــل القارورة بالمياه ثـــالث مرات ثم تعباأ بالمياه مع تْرك حيِّ  -6

ـنة عند الفْح�س الكيميائي في المختبر، ثم تو�شع ال�شدادة. للهواء لت�شهيل رجِّ العيِّ

ـنات للفْحـ�س البكتريولوجي في قوارير من الزجاج اأو البال�شتيك ذوات �شدادات  ُتـجمع العيِّ  -7

ـمة، على اأن ت�شاف اإليها قبل تعقيمها ن�شبة )3%( من محلول ثيو�شلفات  ُمـحكمة ونظيفة ومعقنَّ

ال�شوديوم اأو بلورة ثيو�شلفات ال�شوديوم.

ـنـــة في ثالجة يدويـــة ويتم نْقـلها ب�شـــرعة، على اأن ُتـحاط بالثلج لحين و�شـــولها  تو�شـــع العيِّ  -8

للمختبر.

ـل األ تزيد الفترة الزمنية ما بين اأْخـِذها واإر�شالها  ـنة اإلى المختبر ب�شرعة، ويف�شنَّ تر�َشـل العيِّ  -9

للمختبر على ثالث �شاعات، وترفق معها بيانات تو�شح الآتي:

ـنة. اأ- مكان اأْخـذ العيِّ

ب- لون اأو رائحة المياه لحظة خروجها اأو اأية مالحظات تفيد في التحليل.



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

16

ج- نوع التحليل المطلوب.

ـينة. د- تاريخ �شْحـب العِّ

ـنة. هـ - رقم العيِّ

ـنة ووظيفته.  و- ا�شم اآخذ العيِّ

ـنة عن )2( لتر مع  10- في حالة ال�شـــتباه في وجود مواد �شـــامة بالمياه؛ يجب األ يقل حجم العيِّ

ـز �شغير للهواء في القارورة مع اإحاطتها بالثلج. تْرك حيِّ

ـنات الكيميائية دوريًا كل )3( اأ�شهر من �شبكة المياه العامة، والآبار، والخزانات. 11- توؤخذ العيِّ

ـنة �شـــنويًا من كل  ـنـــات للفْحـ�س البكتريولوجي �شـــهريًا بما ل يقل عن )12( عيِّ 12- توؤخـــذ العيِّ

م�شدر من م�شادر المياه وخزانات ال�شبكة العامة.

13- فـــي حالة ا�شـــتعمال م�شـــادر جديـــدة للمياه كاأنابيـــب خطوط الميـــاه التابعـــة للمقاولين، 

ح با�شـــتعمال الم�شـــدر اإل بعد ورود  والخزانـــات الجديدة يتم اأْخـذ )2( عينتين، ول ي�شـــرنَّ

نتائج التحليل ب�شالحية المياه.

ـنات يتم تطهير الم�شـــدر، وبعد التطهير يتم �شـــْحـب  14- فـــي حالـــة ثبوت وجود تلوُّث فـــي العيِّ

ـنات مرة اأخرى. العيِّ

مادة )8(

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )9(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1442هـ   

الـمــوافـــــــق: 25 نوفـمـبـــــــــر 2020م
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ملحق

ـاأة ـْرب غري �ملعبَّ  �ل�شرت�طات �ل�شحية ملياه �ل�شُّ

جدول )1(

نات �لكيميائية �ملوجودة  �ملكوِّ

طبيعياً يف �ملياه  

الرقم

الت�شل�شلي

املكون الكيميائي

غري الع�شوي

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/ لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/ لرت(

 )0.01( )10(الزرنيخ1

 )0.7(  )700(الباريوم2

 )204( )2400(البورون3

 )0.05( )50( الكروم4

 )1.5( )1500(الفلورايد5

 )0.4( )400(املنجنيز6

 )0.07( )70(املولبيدمن7

 )0.04( )40(ال�شلينيوم8

 )0.03( )30(اليورانيوم9

 املكون الكيميائي الع�شوي

 

مايكرو �شي�شتي 

)ال اأر(  

)1(  )0.001( 
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جدول )2(

 �ملكونات �لكيميائية �ملوجودة يف �ملياه من �مل�شادر 

�ل�شناعية وملوثات �لإن�شان �ملنزلية

الرقم

الت�شل�شلي

املكون الكيميائي

غري الع�شوي

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/لرت(

 )0.003( )3(الكادميوم1

 )0.07( )70( ال�شيانيد2

 )0.006( )6(الزئبق  3

املكون الكيميائي الع�شوي

احلد الأق�شى

 )ميكرو جرام/لرت(

احلد الأق�شى 

)مليجرام/لرت(

 )0.01( )10(البنزين1

 )0.004( )4(رابع كلوريد الكربون  2

3

)1(، )2( ثنائي

 كلورو بنزين

)1000( )1( 

4

)1(، )4( ثنائي

 كلورو بنزين

)300( )0.3( 

5

)1(، )2( ثنائي

 كلورو اإيثان

)30()0.03(

6

)1(، )2( ثنائي

 كلورو اإيثي

)50( )0.05( 

7

ثنائي كلورو ميثان

)20( )0.02(
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 )0.008()8(ثنائي )2 اإيثيل هك�شيل( فثاليت8

 )0.05( )50()1(، )4( دايوك�شي9

10

حمـــــ�س الإديتيـــــك )اإي.دي.تـــــي 

.اأيه(

)600( )0.6( 

 )0.3( )300(اأيثيل بنزين11

 )0.0006( )0.6(هك�شا كلورو بيوتادين12

 )0.2( )200(  نيتريلو ثالثي حم�س اخلليك13

 )0.009( )9(خما�شي كلورو فينول14

 )0.02( )20(�شتريين15

 )0.04( )40(رباعي كلورو اأيثين16

 )0.7( )700(تولوين17

18

ثالثي كلورو اإيثي

)20( )0.02( 

 )0.5()500(زيلي19
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جدول )3(

�ملكونات �لكيميائية �ملوجودة يف �ملياه   

من �لن�شاطات �لزر�عية

الرقم

الت�شل�شلي

املكونات الكيميائية

من غري املبيدات

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

1) No3 -( نرتات)50( )50000( 

2  No 2  (–( نيرتيت)3( )3000(

بقايا املبيدات الزراعية

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

)0.02( )20(الأكلور1

 )0.01( )10(الديكارب2

 )0.0003( )0.03(الدرين وثاين الألدرين3

4

اأترازين 

)100()0.1( 

 )0.007( )7(كاربوفيوارن5
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)0.0002( )0.2(كلوردان6

 )0.03( )30(كلورو توليورون7

)0.03( )30(  كلوربايريف وز8

)0.0006( )0.6(�شيانازين9

10

 )2(، )4( ثنائي 

كلوروفينوك�س حم�س اخلليك

)30( )0.03( 

11

 )4( ،)2(

- دي بي

)90( )0.09( 

12

)1(، )2( ثنائي برومو -3-

كلوروبروبان

)1( )0.001( 

)0.0004( )0.4()1(، )2( ثنائي برومو اإيثان13

14

)1(، )2( ثنائي 

كلوروبروبان

)40( )0.04( 

 )0.02( )20()1(، )3( ثنائي كلور بروبي15
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 )0.1( )100(ثنائي كلوربروب16

 )0.006()6(ثنائي ميثوات17

 )0.0006( )0.6(اأندرين18

 )0.009( )9(فينو بروب19

 )0.2( )200(هايدرو ك�شيرتازين20

)0.009( )9(اأيزوبروتيورن21

 )0.002( )2(لندان22

 )0.002( )2(اإم. �شي.بي. اإيه23

 )0.01( )10(ميكروبروب24

)0.02( )20(ميثوك�شي كلور25
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)0.01( )10(ميتول كلور26

)0.006( )6(مولينات27

 )0.02( )20(بينداي ميثالي28

 )0.002( )2(�شيمازين29

 )0.009( )9()4(، )2(، )5(- تي 30

 )0.007( )7(تربيوتيالزين31

 )0.02( )20(ثالثي فلورالي32
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جدول )4( 

�ملكونات �لكيميائية �لتي ت�شتعمل

 يف معاجلة مياه �ل�شرب �أو �لتي تلم�شها

الرقم

الت�شل�شلي

مواد التطهري

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام / 

لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

 )5( )50000(الكلورين1

 )3( )3000(اأحادي كلورامي2

3

ال�شوديوم ثنائي كلورو اإيزو�شيانورات 

)50000( )50( 

)40000( )40( 

نواجت مواد التطهري

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/

لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام/لرت(

)0.01( )10(برومات1
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 )0.06( )60(برومات ثنائي كلورو ميثان2

 )0.1(  )100(بروموفورم3

 )0.7( )700(الكلوريت4

 )0.7( )700(الكلورات5

 )0.3( )300(كلوروفورم6

 )0.07( )70(ال�شيانوجي كلوريد 7

 )0.07( )70(ثنائي برومو اأ�شيتونيرتيل8

 )0.1( )100(ثنائي بروموكلورو ميثان9
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 )0.05( )50(ثنائي كلورو اأ�شيتات10

 )0.02( )20(ثنائي كلوروا�شيتونيرتيل11

 )0.02( )20(اأحادي كلوروا�شيتات12

)0.0001( )0.1( اإن -    نيرتو �شوديومايثيل امي   13

 )0.2( )200(ثالثي كلورو اأ�شيتات14

)0.2( )200(ثالثي كلوروفينول )4(، )2(، )-6(15

ثالثي هالوميثان16

يجب األ يزيد جمموع تركيز املركبات

 الهالوجنية على )1مللي/لرت(

ملوثات من كيماويات املعاجلة
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)0.0005()0.5(اأكريالميد1

)0.0004()0.4( اإيبوكلوروهيدرين2

ملوثات من الأنابيب والأجهزة

)0.02()20(الأنتيمون1

)0.0007()0.7(بنزو األفا بريين2

)2()2000(النحا�س3

)0.01()10(الر�شا�س4

)0.07()70(النيكل5

)0.0003()0.3(فينيل كلوريد6
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جدول )5( 

بقايا �أثار �ملبيد�ت �لزر�عية       

بقايا املبيدات الزراعية

احلد الأق�شى

)ميكرو جرام/ لرت(

احلد الأق�شى

)مليجرام / لرت(

   دي.دي.تي واملواد الناجتة عن 

متثيلها

)1( )0.001( 

جدول )6( 

تركيز �لنظائر �مل�شعة يف مياه �ل�شرب  

النظري امل�شع  الرقم

معامل حتويل اجلرعة 

)ملي �شيفرت / بيكرييل(

القيمة املح�شوبة 

)بكرييل/ لرت(

ال�شنف

 )3( )4500(-238 اليورانيوم 1

النظائر امل�شعة التي 

حتدث ب�شكل طبيعي وتبداأ 

من �شل�شلة ا�شمحالل 

اليورانيوم

 )2.8( )4900(اليورانيوم -2234

 )0.7( )21000(الثوريوم -3230

 )0.5( )28000(الراديوم -4226

 )0.2( )69000(الر�شا�س- 5210

 )0.1( )120000(البلونيوم -6210

 )0.6( )23000(الثوريوم -1232

النظائر امل�شعة التي حتدث 

ب�شكل طبيعي وتبداأ من 

�شل�شلة ا�شمحالل الثوريوم

 )0.2( )69000(الراديوم -2228

 )1.9( )7200(الثوريوم -3228
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 )7.2( )1900(ال�شيزيوم -1134

املواد امل�شعة ال�شناعية

 )10.5( )1300(ال�شيزيوم - 2137

 )4.9( )2800(ال�شرتون�شيوم – 390

 )6.2( )2200(اليود-4131

1

الرتتيوم 

)الهيدروجي -3(

)0.002( )7610( 

املواد امل�شعة الأخرى

 )236( )0.058(الكربون -214

 )0.5( )25000(البلوتونيوم -3239

)0.7( )20000(الأمري�شيوم -4241

)22( )0.620( البوتا�شيوم - 540
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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )75( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �ل�شرت�طات �ل�شحية �لو�جب تو�فرها

 يف مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاَلـجة

وزيرة ال�شحة:

وعلى   ،2018 ل�شنة  رقم )34(  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادة )14( منه،

ـة، وبعد التن�شيق مع اجلهات املعنينَّ

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

�ملادة �لأوىل

يجب اأن تتوافر يف مياه ال�شرف ال�شحي املعاَلـجة ال�شرتاطات املن�شو�س عليها يف جداول 

املعايري وال�شرتاطات ال�شحية لعمليات تنقية وتطهري مياه ال�شرف ال�شحي املعاجلة املرافقة 

لهذا القرار. 

�ملادة �لثانية

يجـــب األ يزيـــد المعدل الأ�شـــبوعي من المـــواد ال�شـــلبة العالقة )TSS(، ومن الأك�شـــجين   -1

الحيوي الم�شـــتهلك )BOD5( في مياه ال�شـــرف ال�شـــحي المعالجة على )15( ملجم لكل 

لتر، واأل يزيد معدلهما ال�شهري على )10( ملجم لكل لتر. 

ـرة وغير  يجب ل�شـــتخدام مياه ال�شرف ال�شـــحي المعاَلـجة في الري المقينَّد؛ اأن تكون مطهنَّ  -2

معدية و�شـــالحة لال�شـــتخدام، واأل يزيد الرقم الأعلى المحتمل )MPN( لُعـ�شيات القولون 

الغائطية على )1000( م�شتعَمرة بكتيرية لكل )100( مللتر اأو ما يماثلها من طرق القيا�س 

الأخرى. 

�ملادة �لثالثة

ُيـلغى كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار.
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�ملادة �لر�بعة

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيـعمل به 

من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 10 ربيع الآخر 1442هـ   

الـمــوافـــــــق: 25 نوفـمـبـــــــــر 2020م
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جد�ول �ملعايري و�ل�شرت�طات �ل�شحية لعمليات 

تنقية وتطهري مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة 

جدول )1(

�حلدود �مليكرو بيولوجية ملياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة

الرقم

الت�شل�شلي

الن�شبةالنوع

�شفرالبكترييا القولونية1

البكرتيا القولونية الغائطية2

اأقل من اأو ي�شاوي 

)200/100ملم(

�شفرالإ�شريكية القولونية3

�شفرالديدان املعوية4

اأقل من )1(بي�شات الديدان املعوية لكل لرت5
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جدول )2(

�أق�شى م�شتويات �لتلوث يف مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاَلـجة ثلثياً

اخلوا�سم�شل�شل

 اأق�شى م�شتويات التلوث ملجم /

لرت

اأوًل:

اخلوا�س الطبيعية

ل �شيء1- املواد الطافية

 )TSS(10 2- املواد ال�شلبة العالقة(  ( 

 )PH(3- الأ�س الهيدروجيني )6 - 8.4 (

ثانيًا:  

اخلوا�س الكيمائية الع�شوية

   1- الأك�شجي احليوي امل�شتهلك

)BOD 5  (

10( ( 

2- العكارة                                        

)TURBIDITY(
   )5.00( وحدة عكارة

3- الزيوت وال�شحوم

)OIL & GREASE(

ل �شيء

4- فينول                                        

)PHENOL(
)0.002(

ثالثًا:

اخلوا�س اجلرثومية

)2.2ب/100 مل( 1- عدد ع�شيات القولون الغائطية

اٌت الديدان املعوية  بي�شة حية واحدة / لرت  2- عدد َبْي�شَ

رابعًا:

 خوا�س املركبات الكيمائية

                     1- النرتات

)NO3-N(
 )10.0(

                                     2- الأمونيا

)NH3 – N(

)5.0(
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خام�شًا:

الخوا�س الكيميائية

)Al( 1- الألومنيوم)5.0(

)As( 2-الزرنيخ)0.1(

)Be(3-البيريليوم)0.1(

)B( 4-البورون)0.75(

)Cd( 5-الكادميوم)0.01(

)+ 0.5(6-الكلورين الحر

)Cr( 7-الكروم)0.1(

)Co( 8-الكوبالت)0.05(

)Cu( 9-النحا�س)0.4( 

)F( 10- الفلوريد)1( 

)Fe( 11-الحديد)5.0(

)Pb( 12-الر�شا�س)0.1(

)Li( 13-الليثيوم)2.5(

)Mn( 14-المنجنيز)0.2(

)Hg( 15-الزئبق)0.001(

)Mo( 16-الموليبيدنيوم)0.01(

)Ni( 17-النيكل)0.2(

)Se( 18-ال�شيلينيوم)0.02(

)V( 19-الفانديوم)0.1(

)Zn( 20- الزنك)4.0( 
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جدول )3(

معايري ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف �لأغر��س �لزر�عية للري �ملقيد

الرقم

الت�شل�شلي

احلد الأق�شى امل�شموح بهاخلوا�س

     1)TDS( جزء يف املليونالرتكيز الكلي لالأمالح الذائبة )2500(

)1( بي�شة حية )عدد/لرت(عدد البي�شات احلية للديدان املعوية2

ع�شيات القولون الغائطية3

)1000( م�شتعمرة 

بكتريية/  )100( ملرت

جدول )4( 

معايري ��شتخد�م مياه �ل�شرف �ل�شحي �ملعاجلة يف   �لأغر��س �لزر�عية 

للري غري �ملقيد

احلد الأق�شى امل�شموح بهاخلوا�س

)TDS( جزء يف املليونالرتكيز الكلي لالأمالح الذائبة )2500(
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جدول )5(

 �ملعايري �لكيميائية ل�شتخد�م �حلماأة يف �لزر�عة 

الرقم

الت�شل�شلي

1. العن�شر                     

 تركيز العن�شر يف

احلماأة

حدود حتميل الرتبة

الرتكيز احلرج

ملجم لكل كجم

احلد الرتاكمي

كجم لكل هكتار

احلد ال�شنوي

كجم اأو هكتار

لكل �شنه

1)Pb( الر�شا�س)15()300()840(

2)Hg( الزئبق)0.85()170()57(

3)As( الزرنيخ)2()41()75(

4)Zn( الزنك)125()2800()7500(

5)Se( ال�شيلينيوم)5()100()100(
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6)Cd( الكادميوم)109()39()85(

7)Cr( الكروم)150()3000()3000(

8

املو لييبدنيوم

)Mo(

ل �شيءل �شيء)75(

9)Cu( النحا�س)75()1500()4300(

10)Ni( النيكل)21()420()420(

جدول )6(

�ملعايري �حليوية ل�شتخد�م �حلماأة يف �لزر�عة

الرقم

الت�شل�شلي

الوحدةاحلدود العليا للم�شببامل�شبب

)3(ال�شاملونيال 1

عدد/ )4( جم من

املادة اجلافة

)1000(الع�شيات القولونية الربازية2

عدد/ )1( جم من

املادة اجلافة

اٌت الديدان املعوية3 )1(َبْي�شَ

 بي�شة/ )4( جم من املادة

اجلافة
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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )76( ل�ضنة 2020

ب�شاأن �ل�شرت�طات و�ملو��شفات �ل�شحية ل�شكن �لعمال

وزير ال�شحة:

بعد الطالع على قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، 

وتعديالته، 

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)82( منه،

وبعد التن�شيق مع الوزير املعِنـي ب�شئون العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام هذا القرار على كل �شاحب عمل ملتزم بتوفري �شكن للعمال.

مادة )2(

ُيـ�شرَتط يف �شكن العمال ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية الآتية:

�شـــة لكل عامل في ال�شـــكن عـــن اأربعة اأمتار مربعة من الم�شـــاحة  1. األ تقل الم�شـــاحة المخ�شنَّ

الخالية في ال�شكن.

2. اأن تكون اأر�شية وجدران ال�شكن من مادة �شهلة التنظيف.

3. اأن يكون ال�شكن جيد التهوية والإ�شاءة.

4. اأن تكـــون اأبواب ونوافذ ال�شـــكن �شـــليمة خالية مـــن العيوب، واأن تكون النوافذ مغطاة ب�شـــبك 

معدني يمنع دخول الح�شرات والغبار والأتربة.

5.  األ يكون ال�شكن في مداخل وممرات واأ�شطح المباني.

د ال�شـــكن بو�شـــائل النوم وباأغطية كافية وخزانات منا�شبة لِحـْفظ المالب�س وذلك بما  6.  اأن يزونَّ

يتنا�شب مع عدد الأ�شخا�س.

7. اأن يكون �شرير النوم مرتفعًا عن اأر�شية الغرفة بما ل يقل عن 30 �شم، واأن ُتـتَرك م�شافة بين 
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�شرير والآخر بما ل يقل عن متر واحد من جميع الجهات.

8. األ تكون مواقد الطبخ والوقود في الغرف والممرات.

9. عدم اإيواء اأو تربية الحيوانات والطيور داخل ال�شكن.

األ يتجـــاوز عـــدد العامليـــن داخـــل الغرفـــة الواحدة 8 اأ�شـــخا�س، مـــع اللتزام بالم�شـــاحة   .10

�شة لكل �شخ�س. المخ�شنَّ

مادة )3(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري التجهيزات التالية بكل �شكن:

1. اأجهزة تلطيف الجو المنا�شبة والكافية.

اد مياه ماأمون الم�شدر و�شالح لل�شرب. 2. برنَّ

3. عدد كاٍف ومنا�شب من اأوعية ِحـْفظ القمامة.

4. و�شائل �شالحة لمكافحة الحريق، مع الح�شول على �شهادة بذلك من اإدارة الدفاع المدني.

5. الو�شائل الالزمة للتخل�س من مخلنَّـفات ال�شكن وال�شرف ال�شحي.

ـ�س ال�شكن لهم. 6. �شندوق لالإ�شعافات الأولية يتنا�شب وعدد العمال المخ�شنَّ

7. مكان منا�شب لغ�شل المالب�س.

مادة )4(

يلتزم �شاحب العمل باأن ُيـلِحـق بكل �شكن مطبخًا منا�شبًا حلجم ال�شكن وعدد العمال، ويكون 

مطابقًا لال�شرتاطات واملوا�شفات الآتية:

دًا بمورد مياه ماأمون الم�شدر و�شالح لل�شرب. 1. اأن يكون مزونَّ

ـاء، منحدرة اإلى م�شرف، والجدران  2. اأن تكون الأر�شية من نوعية مانعة لالنزلق من مادة �شمنَّ

مك�شوة بمواد مل�شاء ي�شهل تنظيفها.

3. اأن تكون الأبواب ذاتية الغْلق والنوافذ مغطاة ب�شلك معدني )�شبك( لمْنـع دخول الح�شرات.

ـــلة بطريقة �شحية بال�شرف  4. توفير مغا�شـــل غير قابلة لل�شـــداأ للغ�شـــيل بحجم منا�شب ومو�شنَّ

ال�شحي.

5. توفير طاولت وخزائن )لِحـْفـظ الأواني( �شهلة التنظيف تتنا�شب وعدد ال�شخا�س الم�شجلين 

والمقيمين في ال�شكن.
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6. مكان منا�شب لِحـْفـظ الأطعمة.

7. اأن تكون التهوية والإ�شاءة فيه منا�شبة.

8. تركيب مراوح �شاِفطة بحجم منا�شب في مكان الطبخ.

9. توفير م�شائد الذباب والح�شرات.

�س ال�شكن لهم. ثالجة لِحـْفـظ الأطعمة تتنا�شب وعدد العمال المخ�شنَّ  .10

مواقد غاز اأو كهرباء تتنا�شب وعدد العمال.  .11

مادة )5(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري دورة مياه لكل �شكن، وتكون مطابقة لال�شرتاطات واملوا�شفات 

الآتية:

اء منحدرة  1. اأن تكون جدرانها مك�شـــوة بمادة مل�شـــاء �شهلة التنظيف، والأر�شـــية من مادة �شمنَّ

اإلى م�شرف.

2. �شالمة الأ�شقف والأبواب وتغطية النوافذ ب�شلك معدني )�شبك( لمْنع دخول الح�شرات.

ـاردة للهواء لكل دورة مياه. 3. كفاءة الإ�شاءة والتهوية وتوفير المراوح الطنَّ

ـلة بالمجاري العامة اأو ُحـَفـر ال�شرف ال�شحية. 4. وجود و�شيلة لل�شرف ال�شحي �شليمة ومو�شنَّ

ـان مياه منا�شب يو�شع بالخارج. 5. توفير �شخنَّ

ـفـــات الالزمة لتطهيـــر وتنظيف المرافق  رات والمنظِّ 6. توفير �شـــابون �شـــائل لالأيـــدي والمطهِّ

ال�شحية.

ـ�شة لتناول الطعام. 7. األ َتـفتح مبا�شرة على مطبخ اأو غرفة مخ�شنَّ

دة بخزانات طْرد. 8. اأن تحتوي على مرحا�س واحد على الأقل لكل ثالثة عمال مزونَّ

9. اأن تحتوي على مكان لال�شتحمام وتبديل المالب�س لكل ثمانية عمال.

اأن تحتوي على مغ�شلة واحدة على الأقل لكل ثمانية عمال.  .10

مادة )6(

يلتزم �شاحب العمل بتوفري غرفة لتناول الطعام �شواء م�شتقلة اأو م�شرتكة مبا يتنا�شب وعدد 

العمال املقيمي بال�شكن.
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مادة )7(

يلتزم �شاحب العمل بالقيام بال�شيانة الدورية لكل �شكن، واإجراء الإ�شالحات امل�شتعَجلة 

ة له، ومطاِبـقة لال�شرتاطات واملوا�شفات  والالزمة لبقائها �شاحلة لالنتفاع بها ِوْفـقًا للغر�س املعدنَّ

وال�شناديق  والتمديدات  التو�شيالت  ذلك  يف  مبا  القرار،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شحية 

الكهربائية، مع مراعاة ا�شرتاطات الأمن وال�شالمة.

مادة )8(

على �شاحب العمل اإخطار وزارة ال�شحة مبوقع �شكن العمال وعنوانه وم�شاحته وعدد العمال 

ـ�س لهم وجن�شهم، وذلك يف مدة ل تتجاوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ توفريه لل�شكن.  املخ�شنَّ

وعلى الوزارة اإخطار اجلهات املعنية بذلك لتخاذ اإجراءاتها الالزمة.

مادة )9(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الـمــــوافـــــــق: 29 نوفمبـــــــــر 2020م



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

42

وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )77( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �ل�شرت�طات �ل�شحية للرتخي�س للموؤ�ش�شات �ل�شحية 

ِلـي و�لدوري للعاملني وَّ
َ
مبز�ولة �لفْحـ�س �لطبي �لأ

وزير ال�شحة:

املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، واخِلـْدمات ال�شحية، املعدنَّ

ل  املعدنَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)76( منه،

وال�شرتاطات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

 مع مراعاة ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة 

الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها الواردة يف اأحكام القرار رقم )2( ل�شنة 2019، ُيـ�شرَتط 

ِلـي والدوري  ونَّ
َ
للرتخي�س للموؤ�ش�شات ال�شحية التي ترغب مبزاولة ِخـْدمات الفْحـ�س الطبي الأ

للعاملي، توافر ال�شرتاطات الآتية:

اأن تتوفر في الموؤ�ش�شة ال�شحية الأجهزة الطبية الآتية:  -1

.)ECG( جهاز تخطيط القلب اأ- 

.)Spirometry( ب- جهاز لقيا�س وظائف الرئة

.)Audiometry( ج- جهاز لقيا�س ال�شْمـع

د- جهاز تحليل دم )CBC، ال�شكر، الدهون، وظائف الِكـَلـى والكبد(.

هـ- جهاز لقيا�س بيئة العمل )اأبخرة، �شو�شاء، غبار، رطوبة(.
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ـ�شة لعمل  اأجهزة لعمل الأ�شعة والتحاليل المختبرية. ويجوز التعاقد مع جهة اأخرى مرخنَّ و- 

هذه الأ�شعة اأو التحاليل المختبرية.

جهاز لقيا�س العنا�شر الثقيلة واإجراء قيا�شات العنا�شر الثقيلة في الدم، ويجوز التعاقد  ز- 

ـ�شة لقيا�شات عنا�شر الدم الثقيلة. مع جهة اأخرى مرخنَّ

اأن يتوفر في الموؤ�ش�شة ال�شحية اأطباء وكوادر فنية واإدارية على النحو الآتي:  -2

ال�شحية،  والِخـْدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  ِقـَبـل  ـ�شين من  اأطباء مرخنَّ توافر  اأ- 

بدرجة ا�شت�شاري اأو اأخ�شائي �شحة و�شالمة مهنية، يعملون بدوام كامل اأو جزئي لدى 

الموؤ�ش�شة ال�شحية.

ـين يحملون �شهادة في اأ�شا�شيات ال�شحة وال�شالمة  ب- توافر اأطباء العائلة اأو اأطباء عامِّ

المهنية )basic occupational health and safety( اأو من ذوي الخبرة في ال�شحة 

المهنية بخبرة ل تقل مدتها عن )3( �شنوات.

ِقـَبـل الهيئة يحملون )�شهادة دبلوم تمري�س ودورات  ج- ممر�شون مهنيون مرخ�شون من 

تدريبية في الطب المهني(.

ـ�س  توافر اأخ�شائيي بيئة العمل يتم التعاقد معهم ويحملون )بكالوريو�س في العلوم بتخ�شُّ د- 

في  الخبرة  ذوي  من  العمل  بيئة  اأخ�شائيي  اأو  العامة(،  ال�شحة  اأو  العمل  بيئة  �شحة 

ال�شحة المهنية ل تقل مدة خبرتهم عن )3( �شنوات.

مادة )2(

ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفح�س  ِخـْدمات  مبزاولة  لها  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على  يجب 

والدوري للعاملي، اأن ت�شع ال�شيا�شات والإجراءات التنظيمية خلدمة ال�شحة املهنية، والقيام 

بالفحو�شات الطبية ح�شب تعليمات واإر�شادات وزارة ال�شحة.

�س  لتَعـرُّ ـباعها عند وجود موؤ�شرات  اتِّ الواجب  بالإجراءات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم  كما 

العامل لأيِّ خطر اأو اإ�شابة.

مادة )3(

والدوري  ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفْحـ�س  ِخـَدمات  لها مبزاولة  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 

على  مهنية،  باأمرا�س  ت�شخي�شها  يتم  التي  احلالت  جميع  عن  ال�شحة  وزارة  اإبالغ  للعاملي، 

باإر�شال تقارير ون�شخ من مناذج الفحو�شات التي جتريها اإىل وحدة  اأْن تلتزم هذه املوؤ�ش�شات 

ـنًة الآتي: ال�شحة املهنية بوزارة ال�شحة �شهريًا، مت�شمِّ

1- التاريخ المهني والطبي للعامل.
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2- تقارير ومالحظات الطبيب ونتائج الفْحـ�س البدني ونتائج باقي الفحو�شات )تقرير الأ�شعة، 

تقارير المختبر، تخطيط القلب، نتائج وظائف الرئة، تخطيط ال�شْمـع(.

�س لالأخطار المهنية في الفحو�شات. 3- الإجراء المتَخـذ في حالة وجود اأيِّ موؤ�شر للتعرُّ

مادة )4(

والدوري  ِلـي  ونَّ
َ
الأ الطبي  الفْحـ�س  ِخـْدمات  لها مبزاولة  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  على 

للعاملي الحتفاظ ملدة )5( �شنوات بال�شجالت الطبية للفحو�شات مكتملة ح�شب ا�شرتاطات 

الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية.

مادة )5( 

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي – ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 نوفمــبـــــــر 2020م
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وز�رة �ل�شحة

 قر�ر رقم )78( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �للو�ئح �ل�شحية للفحو�شات �لطبية �لأولية و�لوقائية

�شني للإ�شابة بالأمر��س �ملهنية  للعاملني �ملعرَّ

وزير ال�شحة: 

ل�شنة   )24( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الجتماعي،  التاأمي  قانون  على  الطالع  بعد 

1976، وتعديالته،

واخِلـْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ل بالقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، املعدنَّ

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي، ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 

ل  املعدنَّ ال�شحية اخلا�شة،  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   2015 ل�شنة  بقانون رقم )21(  املر�شوم  وعلى 

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى قانون ال�شحة العامة، ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة 

)75( منه،

�شي لالإ�شابة  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2001  ب�شاأن الفْحـ�س الطبي الدوري للعمال املعرنَّ

بالأمرا�س املهنية،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2019 ب�شاأن ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة وال�شرتاطات 

ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،

وبعد التن�شيق مع الوزير املعِنـي ب�شئون العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ال�شحة  قانون  يف  الواردة  املعاين  ذات  القرار  هذا  يف  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون 

العامة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )34( ل�شنة 2018.

ـد باملر�س املهني يف اأحكام هذا القرار املر�س الذي ي�شاب به العامل نتيجة تاأدية  وُيـق�شَ

د بجدول الأمرا�س املهنية رقم )3( املرافق لقانون التاأمي الجتماعي،  العمل ح�شبما هو حمدنَّ

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة 1976.



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

46

مادة )2(

ـح للعمل اإل بعد اإجراء فحو�شات طبية  ُيـحَظـر على �شاحب العمل ت�شغيل اأيِّ �شخ�س مر�شنَّ

ـق من مدى لياقته �شحيًا ونف�شيًا للقيام بالعمل. ـَحـقُّ ـح، وذلك للتنَّ اأولية للمر�شنَّ

هذه  مبزاولة  لها  ـ�س  املرخنَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  يف  الأولية  الطبية  الفحو�شات  وُتـجَرى   

له  �س  املعرنَّ املهني  املر�س  ونوع  العمل  الفحو�شات طبيعة  ُتـراعى يف هذه  اأن  الفحو�شات، على 

ـح للعمل، وذلك كله ِوْفـقًا لالئحة الفحو�شات الطبية الأولية الواردة يف امللحق رقم )1(  املر�شنَّ

املرافق لهذا القرار.

مادة )3(

لالإ�شابة  �شي  املعرنَّ للعاملي  الوقائية  الطبية  الفحو�شات  اإجراء  العمل  يجب على �شاحب 

بالأمرا�س املهنية ب�شكل دوري، َوِوْفـقًا للفحو�شات الطبية الدورية الواردة يف امللحق رقم )2( 

املرافق لهذا القرار.

مادة )4(

على  القائمة  اجلهة  تطلبها  التي  والبيانات  الت�شهيالت  كافة  تقدمي  العمل  �شاحب  على 

العامل خالل  باأجر  العمل  ويلتزم �شاحب  دها.  التي حتدِّ املواعيد  الوقائي يف  الطبي  الفْحـ�س 

الأوقات التي ت�شتغرقها عملية الفْحـ�س الطبي.

مادة )5(

يجب على �شاحب العمل مراعاة ال�شرية التامة لنتائج الفحو�شات الطبية الأولية والوقائية. 

ول يجوز تداُول هذه املعلومات اإل بي ذوي ال�شاأن. ويجوز اإعطاء العامل �شورة من بياناته بناًء 

على طلب كتابي منه.

مادة )6(

الفحو�شات  نتيجة  به  ـل  ت�شجنَّ الـُمـن�شاأة،  داخل   ً �شجالنَّ اأن مي�شك  العمل  على �شاحب  يجب 

الطبية الأولية والوقائية لكل عامل. 

مادة )7(

ـة حالة مَر�شية لها �شلة باملهنة، وعلى  يلتـزم العامل باإخطار �شاحب العمل عند �شعوره باأينَّ

ـ�س لها مبزاولة الفحو�شات الالزمة.  �شاحب العمل اإحالته اإىل املوؤ�ش�شات ال�شحية املرخنَّ
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مادة )8(

كان  متى  الإ�شابة،  م�شدر  عن  مهني  مبر�س  امل�شاب  العامل  اإبعاد  العمل  �شاحب  على 

تغيري مكان  اأو  مَر�شية  اإجازة  ـا مبْنـِحـه  اإمنَّ وذلك  ـل خطرًا على �شحته،  ي�شكِّ بالعمل  ا�شتمراره 

عمله.

ويجوز للجهات الإدارية املعنية بعد التن�شيق مع �شاحب العمل اأْن تو�شَي باأن ُيـعَهـد للعامل 

بعمل اآخر يتـنا�شب مع حالته ال�شحية ب�شرط اأْن يكون بعيدًا عن م�شدر املر�س املهني امل�شاب 

به.

ويف جميع الأحوال ل يجوز ل�شاحب العمل اإعادة العامل امل�شاب مبر�س مهني اإىل العمل اإل 

بعد اأن تثُبـت من الفحو�شات لياقته �شحيًا ملزاولة العمل.

مادة )9(

�شي لالإ�شابة  ُيـلغى القرار رقم )3( ل�شنة 2001  ب�شاأن الفْحـ�س الطبي الدوري للعمال املعرنَّ

بالأمرا�س املهنية.

مادة )10( 

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيي – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �ل�شحة

فائقة بنت �شعيد �ل�شالح

�شدر بتاريخ: 14 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 29 نوفمــبـــــــر 2020م
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 (1امللحق رقم )

 الئحة الفحص الطبي األولي )قبل االلتحاق باملهنة(
 

 أواًل: الفحص الطبي األولي:

 يجرى الفحص الطبي األولي قبل توظيف العامل أو وضعه في موقع عمل ينطوي على مخاطر صحية. 
ويتيح هذا الفحص معلومات متكاملة ُتمكن الطبيب أو اإلدارة من معرفة الحالة الصحية للعامل، كما 

وُيمكن هذا الفحص أن املعطيات املستخلصة يستفاد منها ملتابعة حالة العامل الصحية في السنوات الالحقة، 
 اإلدارة من وضع العمال في وظائف تتالءم مع حدود قدراتهم البدنية والذهنية.

وتسجل املعلومات املطلوبة على نموذج فحص ما قبل االلتحاق بالعمل، يختلف تصميمه من مهنة   
 حص. ألخرى، إال أنه يتضمن استبيانًا عن التاريخ الطبي واملنهي واالجتماعي للعامل محل الف

وباإلضافة إلى الفحص الطبي األولي ألجهزة الجسم املختلفة، يتم إجراء فحص واحد أو أكثر من 
 الفحوصات الخاصة حسب النشاط االقتصادي للمؤسسة، على سبيل املثال:

 فحص لوظائف التنفس..1
 فحص الصدر باألشعة السينية..2
 فحص السمع..3
 إجراء فحصًا لخاليا املثانة البولية..4
 ة املناعية ومستوى املضادات الحيوية.فحص للحال.5

 

 ثانيًا: أهداف الفحص الطبي األولي:

 التعرف على الحالة الصحية للمرشح للعمل..1
 تحديد مؤشرات لياقة العامل بدنيًا ونفسيًا وذهنيًا للقيام بمهنة ما..2
 ضمان عدم تعرض صحته أو صحة اآلخرين لخطورة نتيجة مهنته. .3
 الالحقة بمقارنة مؤشرات لياقته الصحية.متابعة العامل في السنوات .4
 ُيمكن اإلدارة من وضع العمال في وظائف تتالءم مع قدراتهم وطاقاتهم..5
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اكتشاف اإلصابة بأي أمراض مزمنة تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو املخاطر املحتمل وجودها في أي .6
 مهنة من املهن.

 

 ثالثًا: مكونات الفحص الطبي األولي:

 التاريخ املرض ي الشخص ي والعائلي.مراجعة .1
 فحص بدني )جسدي عام(. .2
 إجراء بعض التحاليل املعملية الروتينية مثل عدد مكونات الدم وفحص البول. .3
إجراء مزيد من الفحوصات الجهازية التفصيلية أو بعض االختبارات املعملية األخرى، عند اكتشاف .4

 جود احتياجات معينة ملهنة بعينها. مشكلة صحية لدى العامل املرشح للعمل نتيجة لو 
املشاكل الصحية التي قد يعاني منها املرشح للعمل وتؤثر على قدرته أو تتسبب في خطورة عليه أو على .5

 اآلخرين: 
ارتفاع ضغط الدم غير املسيطر عليه، السكري غير املستقر )في مهن الجو والبحر وسائقو الخدمات  .أ

 وافع(.العامة وسائقو الشاحنات والر 
 عمي األلوان، الصرع )في مهن تتطلب تمييز األلوان وإشارات املرور(. .ب

ج. اإلصابة بأي أمراض مزمنة قد تكون عرضة للتزايد أو التضاعف أو املخاطر املحتمل وجودها في مهنة 
 من املهن. 

  

 رابعًا: اعتبارات عامة للفحوصات الطبية األولية:

ألولية بواسطة أطباء متخصصين للقيام بمهام الصحة املهنية وعلى يجب أن تتم الفحوصات الطبية ا.1
معرفة تامة بالعوامل واألخطار املهنية في كافة األنشطة واملنشآت االقتصادية، ولديهم املعرفة بكافة 
االحتياجات الجسدية )البدنية( والذهنية ملختلف املهن والوظائف، إلى جانب قدرتهم على استخدام 

ت وأدوات الفحص الطبي املتكامل لألفراد الذين تجرى لهم تلك الفحوصات، باإلضافة إلى تقنيات ومعدا
 معرفتهم ألساليب تسجيل وحفظ واسترجاع البيانات واملعلومات.
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كما يمكن في كافة األحوال االستعانة بأطباء من ذوي التخصصات الفنية األخرى وعلى سبيل املثال .2
وأخصائي العيون، وأخصائي الجراحة، وأخصائي األعصاب والطب  أخصائي )األنف واألذن والحنجرة،

 النفس ي(، وذلك متى ما دعت الحاجة إلجراء مزيد من الفحوصات أو األبحاث املتخصصة.
يجب تبليغ صاحب العمل بنتائج الفحوصات الطبية للعاملين لديه بطريقة ال تؤثر على سرية املعلومات .3

العاملين، بأن يكون ذلك في شكل عبارات عامة حول مدى لياقة هؤالء الشخصية املتعلقة بصحة هؤالء 
 العاملين للقيام بواجبات مهنهم )أو وظائفهم(، دون ذكر تفاصيل صحية محددة.

منع أي محاولة الستخدام البيانات والسجالت الصحية للعاملين، ملمارسة أي نوع من أنواع التمييز أو .4
 غرضها.  االضطهاد أو العقوبات، أيًا كان

 

 خامسًا: األسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة املرشح للعمل للمهنة املرشح لها:

األسباب الطبية الخاصة لعدم لياقة العامل للمهنة )الوظيفة( املرشح لها هي األسباب املرتبطة ارتباطًا 
 وثيقًا باألخطار املهنية املتوقعة في مهن أو وظائف محددة. 

 

ل التالي ملوثات بيئة العمل )األخطار املهنية( واألعمال التي تتواجد فيها تلك امللوثات سادسًا: يبين الجدو 

والفحوصات املختبرية والفيزيائية الالزم التركيز عليها مع بيان مضادات اللياقة الطبية لالنتساب لهذه 
 األعمال:
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ز جدول ملوثات بيئة العمل )األخطار املهنية( واألعمال التي تتواجد فيها تلك امللوثات والفحوصات املختبرية والفيزيائية الالزم التركي
 الطبية لالنتساب لهذه األعمال   مضادات اللياقةعليها مع بيان 

ملوثات / ظروف بيئة 
 العمل

ــــــــــــوصات املختبرية  األعمال التي تتواجد فيها امللوثات ـــــــــــــ ـــــــــــــ الفحـ
 والفيزيائيــة

مضــادات اللياقة الطبية )االســتطباب( لالنتســاب ملثل 
 هذه األعمال

حمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممض األزوت، 
مماسممممممممممممميمممد  النشممممممممممممممممادر، أكم
 األزوت )النيتروجين(

إنتاجها واسمممممممممممممتعماالتها املختلفة واألعمال التي 
 تؤدي إلى إفرازها وانتشارها.

 أشعة على الصدر -

 قياس وظائف التنفس -

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 
 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

الممتممهممممممماب الممقصمممممممممممممممبمممممممات املممزمممن، الممربممو الممقصمممممممممممممممبممي، تمموسمممممممممممممممع 
 القصبات.

الممحممممموض األكممريمملمميمممممممة 
واملممممممممممميمممممممممممتممممممممممماكمممممممممممريممممممممممملممممممممممميمممممممممممة 
وممممركمممبممممممماتمممهمممم األثممميمممريمممممممة 

 والنيتريلية املعقدة

إنمممتممممممماجمممهممممممما واسممممممممممممممممتمممعممممممممممماالتمممهممممممما األكمممريممملمممونممميمممتمممريمممممممل 
 وامليتلميتاكريليت واإلتيل أكريليت وغيرها.

عممممممممد دم عممممممممام، والممممممممكممممممممريممممممممات 
 الحمر، قياس البيلوربين.

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 
 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

 التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي، توسع القصبات

املمممممممممممممممممممممممممممممممممممركمممممممممممممممممممممممممممممممممممبمممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
األممممممممممميممممممممممنممممممممممونمممممممممميممممممممممتممممممممممريمممممممممة، 
واألممممممميممممممنممممممونمممممميممممممتممممممروزيمممممممة، 
واألممميممنممونمميممتممروكمملمموريمممممممة 

 العطرية

إنتاج واستعمال ترينتروتالول، دينيتروفينول، 
ديمممنمممتمممروبممميمممامممزول، األنممميممملممميمممن، المممفممميمممكسمممممممممممممممموفممميمممن، 

 كلور بيازول وغيرها، أوروتروبين. دينيتريل

إنتمماج واسممممممممممممممتعمممال الكسمممممممممممممميليممدين الكرييوزول 
 وحمض البكريك.

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات 
الممممممممممحمممممممممممممممممممممر الشممممممممممممممممممممممممبممممممممممكمممممممممميممممممممممة، 
الممبمميمملمموروبمميممن، فممحممص الممبممول 

 والراسب.

عممممممنمممممممدمممممممما يممممممكممممممون خضمممممممممممممممممممماب المممممممدم )الممممممهمممممميممممممممممممموجمممممملمممممموبمممممميممممممن( 
غ 120غ /ليتر عند الرجال، 130)الهيموجلوبين( أقل من 

 .ليتر عند النساء/

 األمراض املزمنة للكبد واملسالك الصفراوية.

مممممماتممممممماراكتممممممما/ امليممممممما  البيضمممممممممممممممممممماء( عنمممممممد التعرض  السمممممممممممممممممممماد )كم
 للترينتروتالول.

 األمراض املزمنة للجزء الخارجي للعين.
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 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب املثانة املزمن )للتعرض لألنيلين(

املمممممركمممممبمممممممات األمممممميمممممنممممميمممممممة 
المممدهنيمممة )المممدسممممممممممممممممممة( 
ومشمممممممممممممتقاتها األنيلينية 
وغيرهممممممما من املركبمممممممات 

 األمينية.

خممماليممممممما المممممممدم المممبممميمممض كممملمممهممممممما  إنتاجها واستعمالها.
وأنممممممواعممممممهممممممما )املصمممممممممممممممممممبمممممموغمممممممة(، 

 الكريات الحمر والشبكية.

التغيرات املنتشرة التحت الضمورية لجميع أجزاء الطرق 
 التنفسية العليا، التهاب الحنجرة املفرط، التصنع.

 ن، التهاب الرئة املزمن.التهاب القصبات املزم

 التهاب الجلد املزمنة الناكسة.

 إنتاج املركبات السائلة للباريوم واستعمالها الباريوم ومركباته.

إنمممتممممممماج املمممركمممبمممممممات المممغممميمممر سممممممممممممممممممممائممملمممممممة لممملمممبممممممماريممموم 
 واستعمالها.

صورة شعاعيه للصدر )في 
العممممممممل ضمممممممممممممممن األتربمممممممة / 

 الغبار(

التهمماب الرئمة التهمماب القصممممممممممممممبممات املزمن، الربو القصممممممممممممممبي، 
 املزمن.

املمممممركمممممبمممممممات األمممممميمممممنممممميمممممممة 
البازيمممدين  –العطريمممة 
 ديانزيدين  –ومركباته 

تممالويممدين ومركبمماتممه  –
 نافتيل أمين. –

إنتممممممماجهممممممما واسممممممممممممممتعمممممممماالتهممممممما بمممممممما فيهممممممما األعممممممممال 
املختبرية، اسممممممممممتعمال امللونات املؤسممممممممممسممممممممممة من 

 تلك املواد.

 التهاب املجاري البولية والكلية. 

 املختلفة.السرطانات 

البازول ومشممممممممممممممتقمممممماتممممممه 
الكيسممملول  –)التالول 

الستيرول وغيرها(،  –
واملشممممممممممممممممممممممممممممممممممممممتممممممممممممممممممممممممقممممممممممممممممممممممممات 

 إنتاجها واستعماالتها بما فيها األعمال الخيرية.

إنتاج واستعمال مشتقات البيازول ومثيالتها، 
 تالول.ايزوبروبليبيازول، ستيرول، 

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات 
الشممممممممممممممبكية، بيض وصمممممممممممممميغة، 

 الصفيحات

في األعمممال التي لهمما عالقمة بمانتمماج البازول، النسممممممممممممممماء تمنع 
 عن العمل.

خضمممممممممممممممماب الممدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين( أقممل من 
غ/ليتر عنمممممممد النسمممممممممممممممممممماء.  120غ/ليتر عنمممممممد الرجمممممممال، 130
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الهالوجينية العطرية، 
والبازيمممممل الهمممممالوجي ي، 
 البازيليدين الكلوري.

ت أقممل مليون الصممممممممممممممفيحمما 4.5الكريممات الحمراء ألقممل من 
 .180.000من 

 األورام السليمة للجهاز التناسلي عند العمل مع البازول.

 اضطراب الطمث املرافق بازوف رحمية.

 اإلدمان على الخمر واملخدرات.

 –األصممممممممممممممبغمممة اآلزوتيمممة 
األصممممممممبغة األنتراخينية 
 والفتالوتسيانولوفية.

الممكممريمممممممات الممحمممممر، الممكممريمممممممات  .إنتاجها واستعماالتها 
 الشبكية.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة. -

 أمراض الكبد املزمنة الناكسة. -

إنممتممممممماجممهممممممما واسمممممممممممممممتممعممممممممممال الممبمميممريمملمميمموم املممعمممممممدنممي  البيريليوم ومركباته.
ومركبمماتممه، صممممممممممممممنمماعممة الحشمممممممممممممموات، الصممممممممممممممنمماعمة 
امليكانيكية للخزف من أوكسمممممممممميبيربليوم، إنتاج 

 السبائك الحاوية على البيريليوم.

بمممميممممض وصمممممممممممممممممميممممغمممممممة، صممممممممممممممممممورة 
للصممممممممممممدر، وظائف شممممممممممممعاعيه 

 الرئة.

 أمراض الحساسية. -

 التهابات الرئة املزمنة. –التهاب القصبات املزمنة  -

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. -

التغيرات املنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق  -
 التنفسية العليا 

 التهاب الحنجرة املفرط.  –

 –)الجفن األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين  -
 طرق الدمع(.

 أمراض الكلية املزمنة. - البول والراسب. إنتاجه واستعماله. بيتا نافتول 
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 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. -

التغيرات املنتشرة التحت ضمورية لجميع أجزاء الطرق  صورة شعاعيه للصدر. إنتاجه واستعماله. البروم ومركباته.
 التنفسية العليا.

 الربو القصبي. –القصبات املزمن التهاب 

 التهاب الرئة املزمن.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

املركبات  الهالوجينية 
الممممممممهمممممممميممممممممدروكممممممممربممممممممونمممممممميممممممممة 

 الدهنية )الدسمة(.

إنتاجه واستعمالها بما فيها األعمال املختبرية، 
رباعى كلور الكربون، فينيل  –ديكلورإيتان 

كلوريد، كلور امليتلين، كلور امليتيل، 
 الكلوروفورم، البروم إيتيل، ثالثي كلور 

 اإليتيلين، كلوروبرين وغيرها.

 التهاب األعصاب املتعدد. البيلوروبين في الدم.

 الصفراوية املزمن.التهاب الكبد والطرق 

 التهاب الجهاز التنفس ي، الدوراني.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 التهاب الجلد الجريبي.

 املدمنين على الخمر.

 التهاب الكبد والطرق الصفراوية املزمن. البيلوروبين في الدم. إنتاجه واستعماله. هيدرازين ومركباته.

 التهاب الجلد املزمن الناكس

 أمراض الجهاز التنفس ي، الدوراني.
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ديميتييممممل فورممممماميمممد، 
ديميتييل اسمممممممممممممميداميد 
وغيرهممممما من الحموض 

 اآلميدية الدسمة.

 التهاب الجهاز العصبي املحيطي املزمن. البيلوروبين في الدم. إنتاجه واستعماله.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

والبيض الكريات الحمر  إنتاجه واستعماله. ايزوسيانوجين
 واملصبوغة.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 
 العليا. التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

األلياف االصممممممممطناعية 
 )املصنعة(.

 العملية امليكانيكية لصناعة األلياف:

 صباغة األلياف.

 التثبيت الحراري.

 الصباغة واستعمالها.تحضير مواد 

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  الخاليا البيض واملصبوغة.
 العليا.  التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

 األمراض التحسسية.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

صورة شعاعيه للصدر،  إنتاجها واستعمالها الكادميوم ومركباته.
)في األعمال وظائف الرئة 

املعرضة لألتربة والغبار(، 
 فحص البول والراسب.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 
 العليا.  انحراف الوتيرة مع تغيرات  وظائف الرئة.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي، التهاب الرئة 
 املزمن.  

 التهاب الكلية املزمن.
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غمممممممماز فممممممممحممممممممم الممممممممكممممممممو  
مممممممن نممممممواتممممممج وغمممممميممممممرهممممممما 

تممممممممممحممممممممممويممممممممممل الممممممممممفممممممممممحممممممممممم 
 الحجري إلى كو 

إنتاج فحم الكو  وغاز فحم الكو ،  -
التقاط نواتج تحويل الفحم الحجري إلى 

كو ، تكرير الفحوم الهيدروجينية امللتقطة، 
معامل  في تحضير الفحم الحجري األسود

 التحويل.

األعمال املتعلقة بصناعة اإلسفلت البيتوني  -
ل مواد تحويل لتعبيد الطرق مع استعما
 الفحم الحجري إلى كو .

وظائف الرئة، صورة 
شعاعيه للصدر، الكريات 

 الحمر، الصفيحات.

 

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 
 العليا. 

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 
 املزمن.

غ / ليتر عند  130خضاب الدم )الهيموجلوبين( أقل من  
 / ليتر عند النساء. غ 120والرجال 

 مليون. 4,5الكريات الحمر أقل من 

 .180,000الصفيحات أقل من 

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

مركبات الصوان 
العضوية والزيوت 

)أساس املركبة منها 
الزيوت( 

)السيليكونات ومنها 
 السيالنات(.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  الخاليا البيض واملصبوغة إنتاجها واستعمالها
 العليا، التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع.

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 
 املزمن.

 جزء األمامي من العين.األمراض املزمنة لل

الكريات الحمر،الخاليا  إنتاجها واستعمالها الليثيوم ومركباته
البيض واملصبوغة، البول 

 مضادات اللياقة الطبية )االستطباب( العامة
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والراسب، تخطيط القلب 
 الكهربائي.

إنتاج واستعمال املنغنيز املؤكسد، خالئط  - املنغنيز ومركباته
الفوالذ املنغنيزي واملعادن اللحام، صهر 

 األخرى الحاوية على املنغنيز.

الحصول على املواد الخام، تحضيرها،  -
استعمالها كمواد مطحونة للمركبات الغير 

 عضوية للمنغنيز.

صورة شعاعيه للصدر، 
وظائف الرئة )في األعمال 
املعرضة لألتربة والغبار(، 

خاليا بيض ومصبوغة، من 
نيز املمكن معايرة املنغ

 بالدم.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

 األمراض التحسسية.

 أمراض الجهاز العصبي املركزي.

 

إنتاجها واستعماله والعمليات التي ينجم عنها  امليتانول 
 انتشار . 

 أمراض العصب البصري والشبكية. فحص قصر العين

 اإلدمان على الكحول واملخدرات

 استعماله. -إنتاجه  –استخراجه  الزرنيخ ومركباته

 مركبات الزرنيخ العضوية والغير عضوية.

 العمليات التي ينجم عنها انتشار .

معايرة الزرنيخ في البول، 
فحص البول والراسب، 
 صورة شعاعيه للصدر

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 
 العليا.

 انحراف الوتيرة مع تغير في وظائف الرئة.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة 
 املزمن.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.
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 الورم السليم في أية منطقة.

 صورة شعاعيه للصدر، - إنتاجه واستعماله النيكل ومركباته

وظائف الرئة )في األعمال -

 املعرضة لألتربة والغبار(

الخاليا البيض -

 واملصبوغة. 

التهاب األنف والحنجرة املفرط التصنع )عند العمل 
 بأماكن إنتاج النيكل بالطرق الكهربائية(.

 األمراض التحسسية.

 األورام السليمة في أية منطقة.

 النيكل(.أمراض الرئة املزمنة )عند العمل في إنتاج 

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني.

املسممممممممرعات العضمممممممموية 
لمممتمممقسمممممممممممممممميمممممممة املمممطممممممماط، 
مممممثممممبممممطمممممممات تممممقسممممممممممممممممميمممممممة 

 املطاط وغيرها

إنتاج واستعمال كابتكسا، التكسا، تيورام، 
 نيوزون 

الخاليا البيض واملصبوغة، 
 بيليوربين في الدم.

 التهاب القصبات املزمنة، التهاب الرئة املزمنة.

 األمراض التحسسية

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية  املراقبة السريرية اإلنتاج واالستعمال بيرغيدرول
 العليا.

التهاب القصبات املزمن، الربو القصبي،التهاب الرئة 
 املزمن.

 التهاب الجلد املزمن الناكس.

إنتاجها واستعمالها في األعمال الزراعية  املبيدات الحشرية
كمركبات الكلور والفسفور العضوية 

قياس فعالية خميرة -

الكولين استراز بالدم 

 أمراض الجهاز العصبي املحيطي املزمن.
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واسترات حامض الكرباميل واملركبات 
املعدنية الغير عضوية وغيرها.  وتتضمن 

 أيضًا أعمال الحفظ واملعالجة األولية للقطن. 

حين استعمال مركبات 

وية الفوسفور العض

وبعض الحموض 

 –امليتيلية املكربنة 

ومقارنتها بالفعالية قبل 

تعرض العامل 

 للمبيدات. 

عيار الزئبق بالبول )أثناء -

العمل مع مركبات 

 الزئبق العضوية(.

قياس امليتهيموغلوبين -

حين استعمال مركبات 

 النيتروفينول.

البليوروبين، البول -

والراسب حين استعمال 

 .أية مركب من املبيدات

 التهاب الكبد والطرق الصفراوية املزمنة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

التغيرات املتعددة التحت ضمورية للطرق التنفسية 
 العليا.

 التهاب العصب السمعي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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املعادن البالتينية 
 –فضة  –)ذهب 

 ومركباتها وخالئطها(.

الخاليا البيض واملصبوغة،  استعمالها وإنتاجها
وظائف الرئة، صورة 

 شعاعيه للصدر.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمن.

المممممممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممحممممممممممممممممممممممممممممممممممممموم 
المممممممممهممممممممميمممممممممدروجممممممممميمممممممممنممممممممميمممممممممة 

والمممممغممممميمممممر )املشمممممممممممممممممممبمممممعمممممممة 
 مشبعة(.

تصليح اآلبار واملعدات عند التنقيب عن  -
 النفط.

تكرير النفط الكبريتي والكبريتي العالي.   -
 الغاز الطبيعي. البيرويازول )البيزول الناري(.

 التنظيف االنتقائي للزيوت. -

تنظيف النفط والغاز من كبريت  -
 الهيدروجين.

 تنظيف السفن الحاملة للنفط، الصهاريج، -
 الخزانات.

إنتاج املواد الصنعية املختلفة )فينول،  -
اتسيتون، الحموض الصنعية الدسمة، 

 والكحول(.

العمليات املساعدة الخدمية في محطات  -
 البيع، انتقاء العينات.

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة.

 التهاب الحنجرة املفرط التصنع.

الربو القصبي، التهاب الرئة  –التهاب القصبات املزمن 
 املزمن.

 التهاب الكلية املزمن.

 ة بما فيها قبل السرطانية.التهابات الجلد املزمن

 التهابات الكبد والطرق الصفراوية املزمنة.

 االلتهابات املزمنة للجزء األمامي من العين.

 االلتهابات املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 اإلدمان على املخدرات والكحول.
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املراقبة املختبرية للمواد املصنعة والنصف  -
 مصنعة. 

 استخراج وتكرير األوزوكيريت. -

 قل البري والجوي.إعادة تركيب زيوت الن -

العمليات التي ينتج عنها أو تستعمل الفحوم  -
الهيدروجينية املشبعة والغير مشبهة )إنتاج 

 اإليزوبرين(. –الديفينيل  –البولي إيتيلين 

 استعمال البازين كمذيب. -

صناعة القار، الزيوت، البارافين،  -
 واستعمالتهم.

العمليات املساعدة الخدمية في محطات  -
ع، انتقاء العينات، املراقبة املختبرية البي

 للمواد النصف مصنعة واملصنعة.

العناصر )املعادن( 
 األرضية النادرة.

الرذاذي الصناعات التي تؤدي إلى االنتشار 
 للعناصر األرضية النادرة ومركباتها.

الكريات الحمر 
 والصفيحات.

 التهاب القصبات املزمنة  -

 الربو القصبي  –

 التهاب الرئة املزمنة -
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استخراجه والكشف عنه وغيرها من  - الزئبق ومركباته
عمليات لها عالقة باالستخراج وتنظيفه 

 وفصله عن الخالئط. 

استخالص الغازات استعماله من أجل  -
 املفرغة للذهب وغيرها من املعادن.

صناعة املوازين الزئبقية واملصابيح  -
اللومينسنتية )مثل الفلورسنت( وغيرها من 

األجهزة الفيزيائية والضوئية واللونية 
 واملركبات الزئبقية العضوية.

صناعة األشياء التي تحوي التحليل  -
 الكهربائي الزئبقي.

س مع األجهزة التي يكون فيها العمل بالتما -
 الزئبق مفتوح )غير مغلق(.

 صناعة جلجل الزئبق )مفرقعات الزئبق(.

العمل باملقومات الزئبقية واملحوالت  -
 الكهربائية والشفاطات.

استعماله بصفة عامل محفز في العمليات  -
 الكيميائية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. - 

 –التهاب الفم  –ب اللثة أمراض األسنان والفكين )التها -
 التهاب الغشاء حول السن(.
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 استعمال مركبات الزئبق العضوية. -

األجهزة التي يكون فيها العمل بالتماس مع  -
 الزئبق مغلق.

استعمال جلجل الزئبق في األعمال التحت  -
 أرضية.

استعماله في العيادات السنية كحشوة  -
 زئبقية.

صناعة املركبات الدوائية ومواد التجميل  -
 التي تحوي الزئبق.

الرصمممممممممممممممماص ومركبممماتمممه 
 الغير عضوية

 صهر الرصاص من الخام والتراكيز.  -

الحصول على الخالئط أو السبائك  -
 الرصاصية.

 تصفية أو تنقية الرصاص. -

الحصول على الكرات الرصاصية الجافة.   -
 محلول األسبيداج األبيض النقي.

 التحف بالرصاص.طالء  -

الكريات الحمر، الشبكيات 
الحمر املنقطة، حمض 

األمينوفوليك، 
 الكربروبورفورين في البول. 

 

كمية خضاب الدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين(  -
ليتر عند  / غ 120وغ / ليتر عند الرجال،  130أقل من 
 النساء. 

 االلتهابات املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. -

 أمراض الكبد املزمنة الناكسة. -
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التحضير بالطرق امليكانيكية واليدوية  -
 للرصاص.

 التكتل، تزويد كراس ي التحميل. -

 صناعة البطاريات الرصاصية. -

 التقسية في البانيوهات الرصاصية. -

 –الطليات الزجاجية  –انتاج الدهان  -
 سوائل الرش الحاوي على الرصاص.

جية إنتاج وتحضير الزجاج واأللياف الزجا -
 الحاوية على الرصاص.

عند استعمال الدهان الحاوى على  -
 الرصاص بشكل متكرر.

 إنتاج التحف الرصاصية. -

صناعة واستعمال اإلسمنت الزجاجي 
 الكريستالي.

اكتشاف الخام الرصاص ي، التكسير،  -
والتخليط وغيرها من عمليات لها عالقة 

بنشر األتربة )الغبار( الحاوية على سولفيد 
 الرصاص.
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األعمال الغير مركزية املتواجد بها القليل  -
 من الرصاص مثل اللحام وفي املطابع.

سمممممممممميلينيوم والتلوريوم 
 ومركباتهما

 التهاب القصبات املزمنة،   اإلنتاج واالستعمال

 التهاب الرئة املزمنة، الربو القصبي.

 التهاب الجلد املزمنة الناكسة.

إنتاج واستعمال مركبات الكبريت العضوية  الكبريت ومركباته
واآلثار السلفانية، مركبات امليتيل الكبريتي، 

حمض الكبريت، وأكاسيد العمليات التي تنتج 
كبريت وأكسيد الكبريت االنهدريدي وكبريت 

 الهيدروجين. 

 صورة شعاعيه للصدر  -

 وظائف الرئة.  –

 التغيرات املتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية
 العليا.

الربو  –التهاب الرئة املزمن  –التهاب القصبات املزمن 
 القصبي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

األمراض التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل 
 بالتماس مع مركبات امليتيل الكبريتي.

إنتاج واستعماله. العمليات التي ينتشر من  كبريتيد الكربون 
 خاللها.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. تخطيط قلب كهربائي

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

مركبات السيانور 
)حمض سيانور 

 أمراض الجهاز التنفس ي والدوراني. -  إنتاجه واستعماله

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين. -
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الهيدروجين ومركباته 
 سيانميد وغيرها(. –

الكاوتشو  )املطاط( 
 الصناعي.

الكريات الحمر،الخاليا  لكاوتشو  الصناعي وتحضير اإنتاج 
البيض واملصبوغة، 

الصفيحات، البيلوروبين في 
الدم عند التماس مع 

 الستيرول والكلوروبرينوم

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية

ممممممممممواد المممممممممتمممممممممنمممممممممظممممممممميمممممممممف 
 املصنعة )الصنعية(.

سولفات  –إنتاج السولفانول األلكيالميد 
 الصوديوم وغيرها

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية. الخاليا البيض واملصبوغة

التغيرات املتعددة التحت ضمورية لطرق التنفسية 
 العليا.

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

املواد الراتنجية 
املصنعة 

والبالستيكية والتي 
يدخل في أساسها 

 الستيرول

صناعة اللدائن وشبه اللدائن للستيرول  -
واإلتير املتعدد الراتنجي الورنيش ي واملواد 

 الالصقة والبالستيك الزجاجي 

 إعادة تصنيع الراتينج والبالستيك –

استعمال الراتنج، الورنيش، املواد  –
 الالصقة. 

الكريات الحمر، 
الصفيحات،الخاليا البيض 

 واملصبوغة

عيار خضاب الدم )الهيموجلوبين( أقل من .1

غ / ليتر عند  120غ / ليتر عند الرجال و130

مليون  4,5النساء، الكريات البيض أقل من 

 .180,000والصفيحات أقل من 

 األمراض التحسسية..2
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املواد الراتنجية 
املصنعة 

والبالستيكية والتي 
يدخل في أساسها 

الفينول 
 والفارمالديهيد

صناعة الراتنج والورنيش، واملواد الالصقة 
وغيرها. إعادة صناعة الحبيات املضغوطة 

واملواد املضغوطة.  استعمال املواد الالصقة 
 الورنيش. 

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة. 

 

انحراف الوتيرة مع انخفاض الوظائف التنفسية 
نفية، التغيرات املتعددة التحت ضمورية للجهاز األ 

 التنفسية العلوي.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمن.

 األمراض التحسسية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

املواد الراتنجية 
املصنعة 

والبالستيكية والتي 
يدخل في أساسها 
مركبات الصوان 

العضوية 
 )سيالكسونات(

الورنيش، السليكون املائع.   –صناعة الراتنج 
 –إعادة تصنيع اللدائن واملواد املضغوطة 

 استعمال الورنيش، اللدائن وغيرها

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 ع.التهاب الحنجرة املفرط التصني

 التهاب القصبات املزمن 

 الربو القصبي 

 التهاب الرئة املزمن.

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

 األيزوسييانوجين

صناعة البولي اوريثان، البينوبولي اوريثان، 
 وغيرها.  إعادة التصنيع واالستعمال

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

 األمراض التحسسية



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

68

24 
 

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 
الممممممفمممممملممممممور الممممممعضمممممممممممممممممممموي 

 ومركباته

صناعة اللدائن )الفلوربالست( وشبه اللدائن 
)إعادة تصنيع الفلوربالست بالطرق الحرارية 

 وامليكانيكية(

صورة شعاعيه للصدر، 
 الرئةوظائف 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
انحراف الوتيرة مع انخفاض في وظائف التنفس األنفية، 

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

التهاب القصبات املزمن الربو القصبي، التهاب الرئة 
 املزمن.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 
الممممممفمممممميممممممنمممممميمممممممل كمممممملممممممورايمممممممد 
 والفينيليدين كلورايد

صناعة اللدائن وشبه اللدائن، بيير 
املواد الالصقة، الورنيش  –كلورفينيل 

وغيرها.  إعادة تصنيع الراتينج والبالستيك.  
 املواد الالصقة، الورنيش استعمال

الكريات الحمر،الخاليا 
البيض واملصبوغة.  

البيلوروبين في الدم، صورة 
 شعاعيه للعظام

التهاب بطانة الشرايين، الساد، داء رينو، تقلص األوعية 
 املحيطي..

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 األمراض التحسسية.

 األمراض القبل سرطانية

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 

صناعة وإعادة تصنيع اللدائن( وشبه 
اللدائن. استعمال املستحلبات، الورنيش 

 واألصباغ

الكريات الحمر، البيض 
 والصبغة

 التهاب الرئة املزمن. –التهاب القصبات املزمن 

تشرة التحت ضمورية للغشاء املخاطي التغيرات املن
للجهاز التنفس ي العلوي، التهاب الحنجرة املفرط 

 التصنع.
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الممحممممموض األكممريمملمميمممممممة 
 وامليتاكريلية

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 
الممممحممممممممموض األممممميممممنمممميمممممممة 

 والدي األمينية

صناعة وإعادة  تصنيع البولي أميدات.  
 وغيرهااستعمال املواد الالصقة 

الكريات الحمر،الخاليا 
 البيض واملصبوغة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات الحاصراملزمن، التهاب الرئة املزمن.

 الربو القصبي.

 األمراض التحسسية.

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 

أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما يممدخممل في 
 األيبيكلورهيدرين

صناعة واستعمال الراتيج األيبوكسيدي 
 والبالستيكي )الكومباوند(

صورة شعاعية للصدر، 
وظائف الرئة، الخاليا 

  البيض واملصبوغة

 األمراض التحسسية

املممممممممواد الممممممممراتممممممممنممممممممجمممممممميممممممممة 
املصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممنممممممممممممممممممممممممممممممعممممممممممممممممممممممممممممممة 
والبالسممممممممممممممتيكيمممممممة والتي 
يممدخممل في أسمممممممممممممممماسممممممممممممممهمما 
المممممممممممممممممممممممممممممممممممممفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممحممممممممممممممممممممممممممممممممممممموم 
المممممممممهممممممممميمممممممممدروجممممممممميمممممممممنممممممممميمممممممممة 
االلمممميممممفممممممماتمممميمممممممة والممممغمممميممممر 

 األمراض التحسسية. الخاليا البيض واملصبوغة صناعة واستعمال اللدائن وشبه اللدائن
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مشممممممممممممممبعمممة )بولي اتيلين 
 البولي بروبولين( –

المممراتممميمممنمممج الصمممممممممممممممممفممم مممي 
 )الطين الصف ي(

صناعته واستعماله، الصناعات املتعلقة 
 بانتشار 

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف الرئة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 األمراض التحسسية.

األمراض الجلدية املتعلقة بزيادة الحساسية من ضوء 
 الشمس.

 األمراض الجلدية القبل سرطانية.

 السيالن الزهمي، أمراض الجهاز الجريبي للجلد.

 العين. األمراض املزمنة للجزء األمامي من

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر استخراجه، إعادة تصنيعه، استعماله األنتيمون ومركباته
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات املزمن الناكس.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة

صناعته واستعماله، - الثاليوم ومركباته

صناعة الزجاج القاس ي، 

صورة شعاعيه للصدر، 
وظائف الكلية، وظائف 

 الكبد

 األمراض العصبية للجهاز العصبي املحيطي.

 التهاب الغشاء حول السن. –التهاب الفم  –التهاب اللثة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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صناعة الخاليا الضوئية 

 الحساسة.

التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التغيرات 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

إنتاج رابع أتيل الرصاص - رابع أتيل الرصاص

 والسائل اإلتيلي.

خلط السائل اإلتيلي مع -

 املحروقات )الوقود(

استعمال البازين اإلتيلي: -

مثل التجارب، التصليح، 

التجميع، التغسيل 

ملحركات الطيارات 

والسيارات، تعبئة 

 الطيارات، السيارات.

تعبئة البازين اإلتيلي -

ملحطات الوقود الغير 

آلية، تنظيف املعدات 

والخزانات الفارغة في 

قواعد النفط، ومخازن 

 النفط.

الفحص السريري العصبي 
 والنفس ي

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي
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املعادن التالية 
 ومركباتها:

الكوبالت، الفناديوم، 
موليبدينوم، 
التيتانيوم، 

التنغستين )ولفرام(، 
 الزركونيوم.

 استخراج واستعمال الكوبالت ومركباته. -

استخراج خماس ي أوكس ي الفناديوم، إنتاج  -
الفيروفناديوم، إعادة تصنيع الفناديوم 

 الحاوي على شوائب.

إنتاج واستعمال املوليبدينوم، التغنستين،  -
 ومركباتهم.

 التيتانيوم.إعادة تصنيع  -

 الحصول على التيتانيوم املعدني ومركباته. -

استخراج واستعمال الخالئط )التنغستين  -
كوبالت(.   –كوبالت(.  )التيتانيوم  –

 الحبيبات املعدنية للزركونيوم ومركباته.

الخاليا البيض –

 واملصبوغة، 

صورة شعاعيه –

 للصدر، 

 وظائف الرئة، –

تخطيط القلب عند –

 بالت.العمل مع الكو 

 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات املزمن، التهاب الرئة املزمنة.

 األمراض التحسسية.

سفل )سوء تغذية( العضلة القلبية عند العمل مع 
 الكوبالت.

األوروسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممموالت 
 واألصبغة األورسولية

واألصبغة األورسولية، تزيين إنتاج األوروسول 
 الفراء

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية. الخاليا البيض واملصبوغة

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.

 التهاب القصبات والرئة املزمن والربو القصبي.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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صناعة وتحضير املركبات الصالحة  املركبات الدوائية
لالستعمال: املورفين ومشتقاته.  الفيتامينات 

مركبات السولفا، املركبات املضادة  –
لألورام، املركبات الهرمونية، املركبات 

املهدئة، املركبات املميعة للدم، املركبات 
املطهرة.  استعمال املركبات في التخدير 

 ضير األدوية في الصيدلياتواإلنعاش.  تح

الخاليا البيض واملصبوغة، 
 الحمر، البيلوروبين في الدم

 انخفاض حاسة الشم.

 اضطراب وظيفة التوازن بما فيها داء مانيير.

 ة بما فيها الجلدية.األمراض التحسسي

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 اضطراب التوازن الهرموني.

 املخدرات والكحول.اإلدمان على 

 األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والسفلي. وظائف التنفس إنتاجه واستعماله الفينول ومشتقاته

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

الفورمممممالممممديهيممممد وغير  
ممممممممممن األلمممممممممديمممممممممهممممممممميممممممممدات 

 الدهنية )الدسمة(.

واستعماله والعمليات التي تؤدي إلى إنتاجه 
 انتشار 

الخاليا البيض -

 واملصبوغة، 

 وظائف الرئة-

 األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والسفلي.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

إنتاج واستعمال - الفوسفور ومركباته

الفوسفور األصفر 

ومركباته، ومركبات 

 الفوسفور العضوية.

 صورة شعاعيه للفكين  -

معايرة الكولين استيريز  -
املصلي عند العمل مع 

أمراض الفم واللثة )التهاب اللثة، التهاب الغشاء حول 
 تسوس األسنان(. –السن 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنع.
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إنتاج واستعمال -

الفوسفور األحمر، 

واستخراجه، وصناعة 

 واستعمال الفوسفات.

مركبات الفوسفور 
 العضوية

 الربو القصبي. –التهاب القصبات والرئة املزمنة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 ة العظام.األمراض املزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاص

 األمراض املزمنة للكبد والطرق الصفراوية.

حمممممممممممممض الممممممفممممممتمممممممالمممممميمممممممك 
وانهيمممممدريمممممد الفتممممماليمممممك 

 ومشتقاتهم

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. مراقبة سريريه اإلنتاج واالستعمال

تغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التهاب 
 الحنجرة املفرط التصنع.

والرئة املزمن، الربو القصبي، األمراض التهاب القصبات 
التحسسية بما فيها الجلدية عند العمل مع األنهيدريد 

 فتاليك.

 األمراض املزمنة للجهاز األمامي من العين.

إنتاج واستعمال الفلور ومركباته، استخراج  الفلور ومركباته
األملنيوم بالتحليل الكهربائي، العمليات التي 

 ومركباتهينتج عنها الفلور 

صورة شعاعيه للصدر، 
وظائف الرئة، صورة 

 شعاعيه لعظام الفخذ

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.  انحراف الوتيرة مع 

 اضطراب وظائف التنفس األنفية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 الربو العصبي. –املزمنة التهاب القصبات والرئة 
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التهاب الغشاء حول  –أمراض الفم واللثة )التهاب اللثة 
 السن(.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض املزمنة للجهاز العضلي الحركي وخاصة العظام.

المممممممكممممممملمممممممور وممممممممركمممممممبممممممماتمممممممه 
والخليط الحمماوي على 

 الكلور 

واستعماالتها، العمليات التي ينتج إنتاجها 
 عنها الكلور 

صورة شعاعيه للصدر، 
 اختبار وظائف التنفس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، 
 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع.  

 الربو العصبي. –التهاب القصبات والرئة املزمنة 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 جلد املزمنة الناكسة.أمراض ال

الفيورانممات ومركبمماتهما: 
رابممممممع  –المممممممفمممممممورفمممممممورال 
 هيدروفيوران

 التهاب الحنجرة املفرط التصنيع. مراقبة سريريه إنتاجها واستعماالتها

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

الممممكمممملممممور الممممنمممممممافممممتمممممممالمممميممممن 
وممممممممممممممممممممممممممركمممممممممممممممممممممممممبممممممممممممممممممممممممماتمممممممممممممممممممممممممه 
)همممممممممممممممممالممممممممممممممممموفممممممممممممممممماكمممممممممممممممممس(.  
الممممممممممنممممممممممافممممممممممتممممممممممالمممممممممميممممممممممنممممممممممات: 

الخاليا البيض واملصبوغة،  إنتاجها واستعماالتها
 البيلوروبين في الدم

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 الصفراوية.األمراض املزمنة للكبد والطرق 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

76

32 
 

نممممممممافممممممممتممممممممالمممممممميممممممممن، كمممممممملممممممممور 
النمممافتمممالين ومركبممماتمممه، 
همممممممممممممممميممممممممممممممممدروأوكسمممممممممممممممممممممم مممممممممممممممي 

 نافتلين، النافتول 

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

المممممممممممكمممممممممممروم، حمممممممممممممممممممممممض 
 الكروم ومركباتهما

إنتاج واستعمال بما فيها األشياء التي تحوي 
 على الكروم بشكل مركب إضافي

الخاليا البيض واملصبوغة، 
صورة شعاعيه للصدر، 

 وظائف التنفس

ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي، التغيرات التحت 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف التنفس األنفية.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 األمراض القصبات والرئة املزمنة.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 وجود ورم في أي موضع.

كمممممبمممممريمممممتمممممممات المممممنمممممحممممممماس 
 )التوتياء( ومركباتها

التوتياء ومركباته، أعمال  إنتاج واستعمال
الغلفنة للفوالذ والحديد، عمليات طالء 
وحماية قواعد السفن والخزانات تحت 

األرض، صناعة صفائح التوتياء لألسقف، 
صناعة البطاريات الجافة، صناعة الخالئط 

 املعدنية، صناعة األصباغ والدهانات

س ي العلوي، التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنف صورة شعاعيه للصدر
 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب القصبات والرئة املزمنة، الربو القصبي.

إنتاج واستعمال القصدير ومركباته،  القصدير ومركباته
عمليات تفضيض املرايا، صناعة ورق تغليف 

السجائر والشوكوال والصابون، الصناعات 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر
 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

77

33 
 

الدوائية، صناعة أدوات التجميل، عمليات 
صناعة الكونسروة وتعبئة املشروبات، 

 صناعة الخالئط املعدنية

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 زمنة، الربو القصبي.التهاب القصبات والرئة امل

إنتاج واستعمال النحاس ومركباته،  النحاس ومركباته
الصناعات الكهربائية، صناعة األدوات 

املازلية، األدوات الكيميائية والصيدالنية، 
 صناعة خالئط النحاس

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعيه للصدر
 وظائف الرئة.انحراف الوتيرة مع اضطراب 

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 التهاب القصبات والرئة املزمنة، الربو القصبي.

إنتاج واستعمال األملنيوم ومركباته، صناعة  األملنيوم ومركباته
خالئط األملنيوم، صناعة األسال  والكابالت، 

املطاحن الدوارة، استعمال الشكل النهائي 
البناء، استعمال صفائح لألملنيوم في أعمال 

األملنيوم في الصناعات الغذائية، استعمال 
 ورق األملنيوم في التعليب

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي،  صورة شعاعية للصدر
 انحراف الوتيرة مع اضطراب وظائف الرئة.

 األمراض التحسسية بما فيها الجلدية.

 الربو القصبي.التهاب القصبات والرئة املزمنة، 

إنتاجها واستعمالها في األعمال الطبية  املضادات الحيوية
 والصيدالنية

الخاليا البيض واملصبوغة، 
 البول والراسب

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي.

 األمراض التحسسية .

 التهاب القصبات املزمن املتكرر، التهاب الرئة املزمنة.

 الداء الفطري. –داء الكنديدا )املبيضات( 

 األمراض املزمنة للجهاز البولي.
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الفطور ومخلفممممممماتهممممممما، 
المممتمممركممميمممز المممبمممروتممميمممنممميمممممممة 
الفيتمممامينيمممة، األعالف 
المممممممدراجمممميمممممممة، األعممممالف 

 املركبة

إنتاج واستعمال املنتجات امليكروحيوية 
 التوليفية )الصنعية(.

 األمراض التحسسية. الخاليا البيض واملصبوغة

 املزمنة.التهاب القصبات  والرئة 

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.

 داء املبيضات. –الداء الفطري 

ممممممركمممممبمممممممات المممممخمممممممممممممائممممر.  
املممنممبممهمممممممات )الممحممممممماثمممممممات( 

 الحيوية

إنتاجها واستعمالها في األعمال الطبية 
والصيدالنية. األعمال الزراعية وغيرها في 

 قطاع الزراعة

 التحسسية.األمراض  الخاليا البيض واملصبوغة

 التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.

املممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممؤرجممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممات 
)املحسمممممممممسمممممممممات(، أثناء 
للعالج والتشممممممممممممخيص، 
وممممممممممممركمممممممممممبمممممممممممات المممممممممممدم، 
واملممركممبمممممممات املممنممممممماعمميمممممممة 

 الحيوية

 األمراض التحسسية الخاليا البيض واملصبوغة إنتاجها

املواد املجرثممة، املواد 
الحممماملمممة للطفيليمممات، 
عوامممل حيويممة إنتممانيمة 
أو طفيليمممممممة )جراثيم، 
فطور، حمات راشحة 

العمل مع املواد املجرثمة واملواد الحاملة 
 العمل للطفيليات واملرض ى املسببين للعدوى. 

في املستشفيات واملستوصفات واملصحات 
.  األعمال التي تستدعي واملراكز الطبية

االتصال بالحيوانات املصابة بهذ  األمراض 
والتداول معها أو أجزاء منها ويشمل ذلك 

الخاليا البيض واملصبوغة.  
البراز.  إجراء االختبارات 
النوعية حسب طبيعة 

 التعرض

أسباب عدم اللياقة الطبية )االستطباب( العامة ولكن 
تحدث بها العدوى يمنع العمل في األماكن التي يمكن أن 

( سنة، وكذلك يمنع عمل  النساء 18لألعمار أقل من )
 الحوامل واملرضعات.
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 –ركمممممممممممتسمممممممممممممممممممممممميمممممممممممات  –
 طفيليات(.  

أعمال تربية األبقار واألغنام وبيع وتداول 
منتجاتها وفضالتها.  أعمال صناعة الحليب 
ومشتقاته.  املسالخ وصناعة حفظ اللحوم.  

العمل   العمل في األنفاق واملجارير واملناجم.
في أماكن املستنقعات املائية واملصادر املائية 
واألنهار. العمل في أماكن تواجد واستيطان 

 هذ  األمراض.

املممممممواد االحممممممتممممممكممممممماكمممممميمممممممة 
)الحمماكممة( أو املركبممات 
المممحممممممماويمممممممة عممملمممى املمممواد 
المممممممممممحممممممممممماكمممممممممممة )أغمممممممممممبمممممممممممرة 

 مستنشقة(.  

إنتاج وصناعة واستعمال املواد الحاكة  -
)الكورندم( )أوكسيد األملنيوم بلورات( ومواد 

 كهروبلورية. 

أحادي بلوري )طبيعي أبيض، كرومي(.   -
كربيد، بورون وأكاسيد ، صناعة واستعمال 

 كربيد الصوان وغيرها.

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

لجهاز التنفس ي العلوي.  التغيرات التحت ضمورية ل
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –العضوية )الحيوانية األتربة )الغبار( 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

الصمممممممممممممممموان وارتمممبممممممماطمممممممه 
بمممممممالسممممممممممممممليكممممممما الحرة أو 
ثممممممممممممممانممممممممممممممي أكسمممممممممممممممممممممممممممميممممممممممممممد 

كل عمل يستدعي التعرض لغبار حديث 
التولد ملادة السيليكا واملواد الحاوية على مادة 
 السيليكا كالعمل في املناجم واملحاجر أو نحت

األحجار أو طحنها أو في صناعة املسنات 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  
 اضطراب التنفس عن طريق األنف.انحراف الوتيرة مع 

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 
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السممممممممممممممممممممممممممممممممملمممممممممممممممممممميممممممممممممممممممممكممممممممممممممممممممون 
 )السيليس(.

صناعة  الحجرية أو تلميع املعادن بالرمل. 
األيروسيل، الكربيد.  الزجاج.  ، الصوان

 السيلومين.  صناعة االسمنت. 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 ليميرية، املحسسة املعدنية.البو 

املمممممعمممممممادن وخمممممالئمممممطمممممهممممممما 
 )سبائكها(.  

عملية صقل وجلخ املعادن وخالئطها عمليات 
التغبير باملعادن الناجمة عن الحبيبات 

 املعدنية وصناعة التحف املعدنية. 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
باتية( املواد الن –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

السمممميليكات واملركبات 
 الحاوية عليها: 

األسممممممممممبيسممممممممممت واملواد  -
الممممممممممممممحمممممممممممممماويممممممممممممممة عمممممممممممممملممممممممممممممى 

 األسبيست

عمليات التنقيب والحفر وصناعة  -
 األسبيست، 

 إنتاج وصناعة األسبيست االصطناعي  -

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  التغيرات 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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السمممممممممممممميليكات األخرى  -
واملمممركمممبمممممممات المممحممممممماويمممممممة 

 عليهم

إنتاج وصناعة التحف من االسمنت  -
 األميانتي واملطاط األميانتي وغير  

 صناعة وإنتاج األلياف الزجاجية واملعدنية.  -
الطفال  –االسمنت األمينتي.  الفخار 

الحراري.  البوكسيت.  الحجر األسواني.  
 وغيرها من الصناعات

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –ربة )الغبار( العضوية )الحيوانية األت

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

 استخراج وصناعة واستعمال الفحم. - أغبرة الفحم

إنتاج واستعمال هباب الفحم األسود  -
 الكو .   –والجرافيت االصطناعي 

صناعة واستعمال األملاس الطبيعي  -
 واالصطناعي. 

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي.  
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

األتممممممممممربممممممممممة )الممممممممممغممممممممممبممممممممممار( 
العضمممممممممموية )الحيوانية 

 النباتية( –

أعمال الغزل والنسيج والكرد والتخزين 
للقطن والصوف والكتان والقنب.  صناعة 

الحبوب التبغ.  أعمال الطحين.  إنتاج األوراق 
 الحريري الطبيعي وغيرها –

 صورة شعاعيه للصدر   -

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.
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 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

أغبرة حامالت الضمممموء 
 الغير عضوية

 صورة شعاعيه للصدر   - واالستعمالاإلنتاج 

 اختبار وظائف التنفس -

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 السل الرئوي. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 الناكسة. األمراض الجلدية املزمنة

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

أغبرة اللحام. )احتواء 
% وأكثر( 20املنغنيز )

النيكل، الكروم، 
مركبات الفلور.  

البيريليوم، 
 الرصاص(.

ي، غازي، ملتهب، لحام لحام قوس ي، جبل
قريب لخالئط معدنية عائمة.  لحام كهربائي 

 للمعادن.  

لحام معادن متوسطة وعالية االحتواء على 
الفوالذ.  النيكل النحاس ي )نواقل كهربائية(، 

 البيريليوم وخالئطه. 

صورة شعاعيه للصدر،  -
صورة شعاعيه لعظام 

 الفخذ  

 وظائف التنفس. -

الخاليا البيض واملصبوغة  -
حين استعمال )الكروم، 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 
 لوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.انحراف ا

 السل الرئوى. –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.
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النيكل، الكوبالت، 
 البيريليوم، املنغنيز(.

الكريات الحمر.  املحبة  -
لألساس املنقطة.  
الشبكيات. حمض 
األمينوليفوليك، 

كوبروبورفورين البول )عند 
 استعمال الرصاص(. 

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
ملواد النباتية( ا –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.

احتواء )أغبرة اللحام.
%( 20املنغنيز )حتى 

أكاسيد الحديد، 
األملنيوم ماغازيوم، 

النحاس،  –تيتان 
الزنك، املوليبدين، 

 –فاناديوم 
 الفولغرام.

لحام قوس ي، جبلي، غازي، ملتهب، لحام -

قريب لخالئط معدنية عائمة.  لحام 

 كهربائي للمعادن.  

لحام خالئط تحتوي على الفحم -

والفوالذ الزنكي.  األملنيوم، النحاس، 

 التيتان.

لحام النواقل الحديدية والحديدية -

 الفانادومية.

صورة شعاعيه للصدر،  -
صورة شعاعيه لعظام 

 الفخذ  

 وظائف التنفس. -

الخاليا البيض واملصبوغة  -
حين استعمال )الكروم، 

النيكل، الكوبالت، 
 ، املنغنيز(.البيريليوم

الكريات الحمر.  املحبة  -
لألساس املنقطة.  
الشبكيات. حمض 
األمينوليفوليك، 

التغيرات التحت ضمورية للجهاز التنفس ي العلوي. 
 انحراف الوتيرة مع اضطراب التنفس عن طريق األنف.

 ل الرئوى.الس –األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي 

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 األمراض الجلدية املزمنة الناكسة.

األمراض التحسسية وخاصة في األعمال ذات العالقة مع 
النباتية( املواد  –األتربة )الغبار( العضوية )الحيوانية 

 البوليميرية، املحسسة املعدنية.
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كوبروبورفورين البول )عند 
 استعمال الرصاص(. 

األشعة املؤينة. املواد 
ذات الفعالية اإلشعاعية. 
 مصادر األشعة املؤينة. 

كافة األعمال التي ترتبط باملواد ذات النشاط 
 اإلشعاعي ومصادر األشعة املؤينة

خضاب الدم  -
)الهيموجلوبين(.  الكريات 

الحمر، الصفيحات، 
 والخاليا البيض واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي.   -

ظائف التنفس، وصورة و  -
 شعاعيه للصدر

خضاب الدم )الهيموجلوبين( )الهيموجلوبين( أقل من 
غ / ليتر للنساء الكريات 120غ / ليتر للرجال، 130

مليون.  الصفيحات أقل من  4,5البيض أقل من 
180,000 . 

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 
 املحيطية.

ورمية املتكررة والناكسة، السرطانات األمراض القبل 
 الخبيثة.

األورام السليمة واألمراض التي تمنع من استخدام 
األلبسة الخاصة والدهون الخاصة للمناطق املكشوفة 

 من الجلد.

مرض األشعة الدرجة الثانية حتى الرابعة أو ذات 
 املضاعفات املستمرة الدائمة.

التهاب األذن  التهاب الجيوب األنفية القي ي املزمن،
 الوسطى املزمن.

 األمراض الفطرية املزمنة للجلد.
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( في العين 2( في العين و )5درجة اإلبصار ليس أقل من )
.  مد البصر 10األخرى بدون تصحيح حسر البصر حتى 

 .3.  االنحراف ليس أقل من 8

 الساد العي ي.

 –األشعة الغير مؤينة 
 أشعة الليزر –أ 

الكريات الحمر،  - مع الليزركافة أنواع األعمال 
الصفيحات، الخاليا البيض 

 واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي -

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة. 

( في 5( في العين وأقل من )6درجة اإلبصار أقل من )
العين األخرى بدون تصحيح.  قصر البصر ليس أقل من 

قصر  .  املرض املركب من3. االنحراف ليس أكثر من 6
 .3ومد وانحراف البصر ليس أكثر من 

 الساد بأنواعه.

األشعة  1 –ب 
املغناطيسية 

الكهربائية.  مجال 
مغناطيس ي كهربائي 

 – 30بترددات من 
 300ميغاهيرتز حتى 

ميغاهيرتز، األشعة 
فوق البنفسجية، 

ل مع مصادر كافة أنواع األعما
 كهرومغناطيسية

الكريات الحمر،  -
الصفيحات، الخاليا البيض 

 واملصبوغة.  

 تخطيط القلب الكهربائي.   -

 الساد بأنواعه.
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األشعة تحت 
 الحمراء وغيرها.

 30أقل من    2 –ب  
 ميغا هيرتز.

األشعة  –ج 
الكهرومغناطيسية 

 املستمرة والثابتة.

كافة أنواع األعمال مع مصادر أشعة  
 كهرومغناطيسية مستمرة وثابتة

الكريات الحمر، 
الخاليا البيض الصفيحات، 

واملصبوغة.  تخطيط 
 القلب الكهربائي

 الساد بأنواعه

 كل أنواع األعمال املتعلقة بتأثير: االهتزاز الصناعي

 االهتزاز املوضعي. –أ 

 االهتزاز العام. –ب 

االختيار البارد. التحسس 
 لالهتزاز )التحمل(. 

فحص جهاز التوازن عند  
 تأثير االهتزاز العام.

الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية التهاب باطن 
 املحيطية.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

 أمراض جهاز التوازن وخاصة داء مينير.

األمراض  –األوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي 
 املزمنة للرحم وملحقاته الناكسة.

 بدون تصحيح. 8قصر البصر الشديد أكثر من 

كل األعمال التي ينتج عنها ضجيج صناعي  الصناعيالضجيج 
 والتي تؤثر على توتر الجهاز السمعي:

 ديسيبل. 99حتى  81من  –أ 

تخطيط السمع، اختبار 
 جهاز التوازن 

 نقص السمع حتى ولو ألذن واحدة وألي سبب كان.

تصلب الشريان السمعي واألمراض املزمنة للجهاز 
 السمعي.
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 داء مينير. –اضطراب جهاز التوازن ألي سبب كان  ديسيبيل وما فوق. 100 –ب 

 ارتفاع التوتر الشرياني.

األمواج فوق الصوتية 
 )النقل بالتماس(.

العمل مع جميع األجهزة املعتمدة على األمواج 
 فوق الصوتية

االختبار البارد، التحسس 
 لالهتزاز

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية التهاب باطن 
 املحيطية.

ارتمممممممممفممممممممماع الضممممممممممممممممممممممغمممممممممط 
 الجوي 

العمل تحت ضغط جوي مرتفع )الغطاسين 
أعمال  –الغرفة املكيفة للضغط  –

 الغطس(.

صورة شعاعية للصدر، 
اختبار جهاز التوازن. 

 تخطيط القلب الكهربائي

األمراض التشوهات الخلقية للجهاز العضلي الحركي 
 مة عن الحوادث.والناج

التهابات األذن املزمنة، ضمور غشاء الطبل، التهاب 
 القناة السمعية.

األمراض املزمنة للجهاز التنفس ي العلوي والطرق 
 التنفسية.

 اضطراب جهاز التوازن.  داء مينير.

درجة  –كل أمراض العيون املؤدية إلى اضطراب البصر 
العين ( في 5( في العين وأقل من )8البصر أقل من )

 األخرى بدون تصحيح.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي واملركزي.

 أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.
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 أمراض القلب بدون النظر للمعاوضة.

 الفتوق املائلة لالختناق.

 ارتفاع التوتر الشرياني.

 اإلدمان على الكحول واملخدرات.

انمممممممخمممممممفممممممماض المممممممحمممممممرارة 
 )البرودة(

درجة حرارة منخفضة لجو أماكن العمل في 
 العمل واإلنتاج أقل من الحد املسموح به.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي. االختبار البارد

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 
 املحيطية. 

الدوالي املتعلقة بتوسع األوردة الشديدة، التهاب الوريد 
 الخنثري.

لمممممممممممممحمممممممممممممرارة ارتمممممممممممممفممممممممممممماع ا
والمممممممممتمممممممممأثممممممممميمممممممممر المممممممممقممممممممموي 
لممممممممملمممممممممحمممممممممرارة المممممممممرطمممممممممبمممممممممة 

 اإلشعاعية

كافة األعمال التي تكون فيها درجة الحرارة 
مرتفعة لجو أماكن العمل واإلنتاج أكثر من 

 الحد املسموح به

( في العين 5درجة اإلبصار مع التصحيح أقل من ) مراقبة سريريه
 ( للعين الثانية.2الواحدة وأقل من )

 الساد بأنواعه.

 أمراض الجلد املزمنة الناكسة.

التمممممممأثير القوي )توتر( 
عملممى المعمميممنمميممن. إجمهممممممماد 

 النظر

كل األعمال التي لها عالقة باجهاد النظر 
 وتوتر العينين.

مم وحتى  0,3األعمال الدقيقة: الفرض من 
 مم. 0,15

( في الفحص 1درجة الرؤية مع التصحيح أقل من ) قياس درجة الرؤية
( في 5( في العين الواحدة وأقل من )8البدئي.  أقل من )

 العين الثانية.
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مم  0.5األعمال املجهدة للنظر )الفرض من 
مم(، واألعمال التي تستوجب الجلوس  1حتى 

 أمام الشاشة وتلقي املعلومات.

( أثناء 2االنكسارات الشاذة، قصر البصر أكثر من )
( أثناء الفحص 0,5الفحص البدئي.  االنحراف أكثر من )

( أثناء الفحص 6دئي.  قصر البصر أكثر من )الب
 ( أثناء الفحص الدوري.2الدوري.  االنحراف أكثر من )

 انعدام الرؤية بالعينين.

انخفاض مستوى تكييف العين أقل من مستوى 
 البالغين.

 شلح العين )عين أرنبية(.

 األمراض املزمنة للجزء األمامي من العين.

 أمراض العصب البصري والشبكية.

 لزرقة )املاء الزرقاء(.ا

 اإلجهاد الفيزيائي )الفسيولوجي(:

األعمال التي تتطلب حمل ونقل الثقل  - اإلجهاد الفيزيائي
باليدين أو األعمال التي تتطلب بذل مجهود 

 كبير.

كغ  30األعمال املنفذة املستمرة أكثر من  -
كغ للنساء مع تبديل  7للرجال، أكثر من 

كغ  10العمل أي العمل بنوعيين أكثر من 

قياس قوة العضالت، 
صورة  تخطيط األعصاب،

 شعاعية للعمود الفقري 

 أمراض الجهاز العضلي الحركي مع اضطراب وظيفته.

 األمراض املزمنة للجهاز العصبي املحيطي.

التهاب باطن الشرايين الساد، داء رينو، تقلص األوعية 
 املحيطية.
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 7م.  أكثر من  1,5حمل الثقل لألعلى أكثر من 
 كغ.

مجموع الثقل املنقول أو املحمول باليدين  -
طن.  النساء  12في الوردية الواحدة: الرجال: 

 طن. 5

o كان الثقل محمول أو منقول من إذا

 مستوى سطح العمل.

o محمول أو منقول من  كان الثقلإذا

مستوى سطح أقل من سطح العمل أو 

 2طن.  النساء  5من األرض: الرجال 

 طن.

األعمال التي تتطلب ملدة طويلة البقاء في  -
وضعية ملزمة بما فيها الوقوف.  األعمال التي 

وخاصة تتطلب الجهد العضلي املوضعي 
 عضالت األطراف العلوية والكتف.

 إبقاء الثقل على امليزان بشكل دوري، -

o:كغ،  10الرجال أكثر من  بكلتا اليدين

 كغ.  7والنساء: أكثر من 

الدوالي املتعلقة بتوسع األوردة للساقين، التهاب الوريد 
 الخثري، البواسير.

 األمعاء الشديد بالفتوق، هبوط املستقيم.هبوط )تدلي( 

األوضاع الشاذة للجهاز التناسلي النسائي، هبوط الجهاز 
 التناسلي النسائي.

األمراض االلتهابية املزمنة للرحم وملحقاته الكثيرة 
 النكوس.
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o كغ،  5أكثر من  واحدة: الرجالبيد

 كغ. 3والنساء أكثر من 

األعمال التي تتطلب بشكل دوري انحناء  -
 30ثر من الجسم الواضح )بالعين املجردة أك

 300درجة من عامود الجسم( وذلك أكثر من 
 مرة في الوردية الواحدة.

% من وقت 50األعمال التي تتطلب ملدة  -
الوردية الواحدة البقاء في وضعية ملزمة 

)الركوع على الركب، القرفصاء، االستلقاء، 
 االنحناء إلى األمام، التعلق، الوقوف.(

اإلجهاد الفيزيائي 
 )الفسيولوجي(

األعمال التي تتطلب إجهاد الجهاز الصوتي 
املعلمين، املحاضرين،  )األحبال الصوتية(

الفنانين )التمثيل في املسرح وغير ( املذيعين، 
 عمال مقاسم الهاتف

األمراض املزمنة املتعلقة باضطراب وظيفة الجهاز  تنظير الحنجرة
 الصوتي )التهاب الحنجرة، والتهاب البلعوم وغير (.
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 (2امللحق رقم )

 للعاملين املعرضين لإلصابة باألمراض املهنيةالئحة الفحص الطبي الوقائي 
  

 أواَل: الفحص الطبي الوقائي )الدوري(:

يقصد بالفحص الطبي الوقائي هو الفحص الدوري الذي يتم إجراؤ  للعاملين على فترات منتظمة 
 )سنويًا أو نصف سنوي أو غير ذلك(.

 ثانيًا: أهداف الفحص الطبي الوقائي )الدوري(:

الطبي الدوري إلى الكشف املبكر عن األمراض املهنية وتأثير ملوثات بيئة العمل على يهدف الفحص 
صحة العامل، وقياس التعرض الشخص ي للمخاطر املهنية وتقييم مدى الضرر الص ي على العاملين املصابين 

 باألمراض املزمنة الناتجة عن مخاطر معينة.

لوقاية املطبقة على عمال املنشأة والكشف عن كما يهدف هذا الفحص إلى اختبار كفاءة أساليب ا
عالمات حديثة لبعض األمراض العامة غير مهنية املنشأ والتي يمكن أن تعيق العامل عن متابعة عمله باملنشأة، 

 التخاذ الوسائل الكفيلة إليقاف املرض أو منع تأثير  أو انتقاله إلى عمال آخرين في املستقبل. 

 بي الوقائي )الدوري(:ثالثًا: أنواع الفحص الط

القصد منه التحري والكشف عن التغييرات  فحص العمال املعرضين بشكل مباشر لألمراض املهنية: – 1
الطفيفة في وظائف الجسم والناجمة عن التعرض طويل املدى للملوثات املختلفة في بيئة العمل، على سبيل 

 املثال:

: مثل التحري عن بعض األمراض رتبطة( باملهنةفحص العمال املعرضين ألمراض ذات عالقة )م -أ
 املعدية، ودراسة ضعف القدرة البصرية، وبحث إصابات العمود الفقري.

: لفحص األمراض األكثر شيوعًا في سن الشيخوخة كأمراض فحص العمال املتقدمين في السن -ب
 املفاصل أو األمراض القلبية الوعائية.
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ك للتأكد من عدم عمل النساء الحوامل بالتعامل مع بعض وذل فحص خاص للنساء والحوامل: -ج
 امللوثات التي تؤدي إلى حدوث تشو  في األجنة كاألشعة املؤينة ومركبات الرصاص. 

تكون هذ  الفحوصات في حال تعرض العاملون في مختلف  فحوصات طبية في أحوال طارئة أو خاصة: - 2
أو ظروف تشغيل خاصة قد تؤدي لزيادة احتماالت تأثير  على  األنشطة )املنشآت( االقتصادية ألحوال طارئة

صحتهم، مما يحتم إقرار سياسة تناسب تلك األوضاع واتخاذ إجراءات وفحوصات طبية "غير مرتبطة 
 بالفحوصات الطبية املهنية الدورية" لهؤالء العاملين حال تعرضهم لإلصابة وذلك لألسباب اآلتية:

 بظروف التشغيل الخاصة والطارئة.التأكد من عدم تأثرهم  -أ

 حفظ حقوقهم في العالج والتأهيل والتعويض عن اإلصابات واألمراض املهنية التي قد تصيبهم. -ب

اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بمنع تكرار التعرض للظروف الطارئة أو الخاصة، أو منع تأثر أو إصابة أي من  -ج
 ابه.زمالئهم العاملين نتيجة التعرض لظروف مش

 فحوصات التعرض والفرز والفحوصات الدورية للعاملين املعرضين لألخطار واألمراض املهنية. - 3

رابعًا: جدول الفحوصات الطبية الوقائية )الدورية( الواجب القيام بها للعاملين املعرضين لألمراض 
 واألخطار املهنية.

يبين الجدول التالي تفصياًل للفحوصات الطبية الوقائية والدورية الواجب القيام بها للعاملين املعرضين 
بها في أحوال الفرز، مع األخذ بأهمية ضرورة  املوص يلألمراض واألخطار املهنية، مع اإلشارة إلى الفحوصات 

ا بناء على األدلة والبراهين املستجدة في به املوص ياملراجعة الدورية لهذ  الفحوصات بقصد اتخاذ الفحوصات 
 تشخيص وإثبات اإلصابة باألمراض املهنية.
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

األمراض املهنية التي 
يسببها التعرض 

للظروف واملواد التي 
 تظهر في أنشطة العمل

      

       أمراض تسببها مواد كيميائية

أمراض يسببها البريليوم أو 
 مركباته

 البول  في بريليوم -
 2 من أعلى)

 جرام /ميكروجرام
 .(كرياتينين

 منظار شعبي -
 عصارة في بريليوم -

 الشعب غسيل
 والحويصالت

 alveolar-broncho
perform to lavage 

 في بريليوم-
 )أعلى البول 

 2 من
 ميكروجرام/

 جرام
 .كرياتينين(

 التنفس ي الجهاز-
 واألذن األنف-

 والحنجرة
 العين-
 إلتهابات) الجلد-

 تالمسية
 contact

dermatitis) 

 الصدر فحص-
 باألشعة،

 وظائف تقييم-
 التنفس.

 الدم خاليا عد-
 وفحصها البيضاء

 الصبغة. بعد

 ثالث كل
 سنوات

  beryllium for TLV
/m3 microg 2.0  is 



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

95

51 
 

 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 beryllium
 lymphocyte
 test proliferation

(BeLPT)1 

أمراض يسببها الكادميوم أو 
 مركباته

كادميوم في البول -
 3)أعلى من 

ميكروجرام/ جرام 
 كرياتينين(

كادميوم في الدم -
 5)أعلى من 

 ميكروجرام/ لتر(
ال يزيد نسبته فى  -

 5الهواء عن 
 3ميكروجرام/ م

ساعات  8للعمل 
 يوميا

 بول  تحليل -
 بروتينات
 الوزن منخفضه
 300 الجزيئى

 / ميكروجرام
 كرياتينين جرام

 في كادميوم -
 3 من )أعلى البول 

 ميكروجرام/
 كرياتينين( جرام

 الدم في كادميوم -
 5 من )أعلى

 لتر(. ميكروجرام/

 الدوري الجهاز-
 الدم(. )ضغط

 التنفس ي. الجهاز-
 الكبد.-
 العضلي الجهاز-

 والعظام.
 العين التهاب-

 واألنف
 والقيء الغثيان-
 عن الكشف-

 سرطان
 البروستاتا

 والرئه

 كامل بول  تحليل-
 ملحتوا  باالضافة

 البروتينات من
 الوزن منخفضة
 من )اعلى الجزيئي

 ميكروجرام/ 300
 كرياتينين( جرام

-3  Cd/gram ug
 in creatinine
 ug 5 and urine
 whole Cd/liter

blood 

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

                                                           
1 BeLPT measures how specific white blood cells called lymphocytes react to beryllium. A positive test result means that a 
worker is sensitized. 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الصدر فحص-
  باألشعة،

 وظائف تقييم-
 تنفس.

 وظائف تحليل-
 الكبد.

أمراض يسببها الفوسفور أو 
 مركباته

 فوسفات في الدم -
(3- 45mg/100ml) 

فوسفات في البول  -
(0.3-1 g/day) 

ال يوص ى بهما لعدم 
العالقة خصوصية 
 بالتعرض(

رائحة الثوم من  -
الفم، مع تغير لون 

البراز و القيئ 
لألخضر/األزرق 

فوسفوري، و دخان 
 في البراز والفم

 وعظام االسنان- 
 الفك

 الكبد.-
 الدوري. الجهاز-
 العين-
 الجلد-

 كاملة دم صورة-
 على باألشعة صورة-

 واالسنان. الفك
 وظائف تحليل-

 الكبد
 العين وتهيج التهابات-
 األسنان متسوس-

 العظام وتآكل
 الكبد وظائف خلل-

 والكلى:
 ظهور  -أ

 في البيومين
 البول،

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ارتفاع -ب
 gamma

GT 
 ALT ارتفاع -ج

أمراض يسببها الكروم أو 
 مركباته

 بول  عينة في كروم -
 ايام آخر وردية بنهاية

 30 من اعلى) االسبوع
 جرام /ملليجرام
 ( كرياتينين

 الدم عينة في كروم -
 من اعلى) الكامل

 (.لتر/ملليجرام 0.37
 البالزما في كروم -
 في منه دقة اكثر)

 (.الكامل الدم عينة

 كالجهاز-
 التنفس ي

 واألذن األنف-
 والحنجرة

 العين-
 الجلد-
 عينة في كروم-

 بنهاية بول 
 ايام آخر وردية

 )اعلى االسبوع
 30 من

 ملليجرام/
 جرام

 ( كرياتينين

 التنفس ي الجهاز-
 واألذن األنف-

 والحنجرة
 العين-
 الجلد-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 كاملة. دم صورة-
 كامل بول  تحليل-
 وظائف تحليل-

 الكلى. الكبد

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 عينة في كروم-
 الكامل الدم
  من )اعلى
0.37 

 ملليجرام/لتر(.

أمراض يسببها املنجنيز أو 
 مركباته

 توصيات توجد ال 
 معينة بحدود

 مرتبطة كمؤشرات
 التعرض بنسبة

 .املنهي
 الطبيعية الحدود
 املنجنيز لنسبة

 الكامل بالدم بالبول،
 عادة تكون  والبالزما

 3 من اقل
 جرام ميكروجرام/
 10 كرياتينين،

 مستوى -
 في املنجنيز

 والبول  الدم

 العصبي الجهاز-
 نفس ي تقييم-
 التنفس ي الجهاز-

 باألشعة صورة-
  ،للصدر

 وظائف تقييم-
 التنفس.

 كاملة. دم صورة-
 كامل. بول  تحليل-

  مرة سنوياً 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 1 و لتر ميكروجرام/
 لتر ميكروجرام/

 2بالترتيب.

أمراض يسببها الزرنيخ أو 
 مركباته

 35) بالبول  الزرنيخ-
 لتر ميكروجرام/

 التنفس ي الجهاز- بالبول  الزرنيخ-
 واألذن األنف-

 والحنجرة
 العين-
 العصبي الجهاز-
 الكبد.-
 لألكزيما الجلد:-

 والحساسية
  الدموية األوعية-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 كاملة. دم صورة -
 سرعة اختبار-

 العصبي. التوصيل
 تبقع الجلد: فحص-

 كيراتوزيس أو

 الى اشهر ستة
 و واحدة سنة
 تر  عند

 الوظيفة

 العامل توعية يجب
 الضارة باألثار

 السجائر لتدخين
 في الخطورة ومدى
 للزرنيخ التعرض حالة

 العمل. في

                                                           
2 Manganese Exposure indicators: 1) 0.1 mg/m3 respirable manganese; 2) Mn can be measured directly in blood, serum, 
cerebrospinal fluid, faeces, or hair, it has been used as a biomarker of exposure in occupational studies; 3) Toenails and hair 
have been proposed as exposure biomarkers for longer-term cumulative exposure assessment; 4) Lymphocytic Manganese Superoxide 
Dismutase Activity 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 البصاق فحص-
 خاليا لوجود

 سرطانية.

أمراض يسببها الزئبق أو 
 مركباته

 الدم عينة في زئبق -
 وردية بنهاية الكامل

 االسبوع ايام آخر
 15 من اعلى)

 (.لتر/ميكروجرام
زئبق بالبول قبل بدء  -

 وردية العمل )أعلى
 /ميكروجرام 35 من

 (كرياتينين جرام
عينات الزئبق في  -

الشعر تستعمل 
بكثافة كمؤشر حيوي 

 على التعرض.

 عينة في زئبق-
 الكامل الدم

 بول  تحليل -
 كامل

 كلى وظائف-
 العصبي الجهاز-
 نفس ي تقييم-
 الكلى-
 العين-
 التنفس ي الجهاز-
 الجلد-

 العصبي الجهاز-
 نفس ي تقييم-
 الكلى-
 العين-
 التنفس ي الجهاز-
 الجلد-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 كاملة. دم صورة -
 سرعة اختبار-

 العصبي. التوصيل
 تبقع الجلد: فحص-

 كيراتوزيس أو
 البصاق فحص-

 خاليا لوجود
 سرطانية.

ستة اشهر الى 
سنة واحدة و 

عند تر  
 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها الرصاص أو 
 مركباته

رصاص في عينة  -
الدم الكامل )اعلى 

 400 من
 ميكروجرام/لتر(. 

رصاص بالبول  -
 200)اعلى من 

ميكروجرام/لتر( في 
حاالت التعرض 

ملركبات الرصاص 
 العضوية.

 رصاص تحليل-
 بالدم

 الهضمي الجهاز-
 والدم

 العصبي الجهاز-
 البولي الجهاز-

 والكلى
 نفس ي تقييم-
 الدوري الجهاز-

 الدم( )ضغط

 )نسبة دم صورة-
 الهيموجلوبين(.

 بروتوبورفيرين نسبة-
 )بعد بالدم الزنك
 االلتحاق من شهر

 االقل(. على بالعمل
 وظائف تحليل-

 )يوريا الكلى
 وكرياتينين(.

 كامل بول  تحليل-
 دوام )بنهاية

 العمل(.
 سرعة إختبار-

 العصبي التوصيل
 العضالت. ورسم

 و سنوياً  مرة
 تر  عند

 الوظيفة

 من العامل منع يجب
 التي بالوظائف العمل
 التعرض بها يحتمل

 تزاد ما إذا للرصاص
 500 عن بالدم نسبته

 وال ميكروجرام/لتر
 العامل إعادة يتم

 إال الوظيفة لنفس
 النسبة هذ  اصبحت

 400 من اقل
 في ميكروجرام/لتر

 متتاليين قياسين
 ويتم  شهر يفصلهما

 للتأكد التحليل إعادة
 شهرين. بعد

أمراض يسببها الفلور أو 
 مركباته

 األسنان.-  
 العظام.-
 التنفس ي. الجهاز-
 الكبد.-

 باألشعة صورة-
 الحوض. لعظام

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 باألشعة صورة- الكلى.-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 كامل. بول  تحليل-
 وظائف تحليل-

 )يوريا الكلى
 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل-
 الكبد.

أمراض يسببها ثاني كبريتيد 
 الكربون أو مركباته

 القلب-  
 التنفس ي الجهاز-
 نفس ي تقييم-
 الجلد-
 العينين-

 التنفس ي الجهاز-
 الصدر على )أشعة

 تنفس( وظائفو 
 قلب( )رسم القلب-
 العينين-
 الجلد-
 الشم حاسة تأثر-
 كاملة دم صورة-
 نفس ي تقييم-

ستة اشهر الى 
سنة واحدة و 

عند تر  
 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 مستوى  أرتفاع-
 و السلفيد

 في الثيوسلفات
 ) الكلية الدم عينة

 مستوى  يوجد ال
 مرجعي(

يسببها املشتقات أمراض 
الهالوجينية للهيدروكربونات 

 األليفاتية والعطرية

      

ثنائي نيتروفينول ومثيالته 
وبدائله من متشابهاته واألمالح 

 املشتقة من تلك املواد

 او املاد  وجود 
 تفاعلها مواد احد

 الحيوي( )تمثيلها
 والدم البول  في

 الجلد -

 العين -

 الهضمي الجهاز -

سنة الى  
عند سنتين و 

 تر  الوظيفة

 

 الجلد - البول  في النفثول   نفثالين املكلورة

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

سنة الى  
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 العينين.-   ثالث كلوروميثان -كلوروفورم
 الجلد-
 الكبد.-
 الكلى.-
 العصبي. الجهاز-
 التنفس ي الجهاز-

 كامل. بول  تحليل-
 وظائف تحليل-

 )يوريا الكلى
 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل-
 الكبد.

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

رباعي كلوريد - رابع كلوريد الكربون 
الكربون في هواء 

)غير متفق الزفير 
 توصيات على

 معينة(. بحدود
يعبر مستوى رابع  -

كلوريد االيثلين في 
الدم عن التعرض 

 الحديث.
يؤخذ مستوى  -

حمض ثالث 
كلوروأسيتيك في 

البول بنهاية وردية 

يعبر مستوى  -
رابع كلوريد 

االيثلين في الدم 
عن التعرض 

 الحديث.
يؤخذ مستوى  -

حمض ثالث 
كلوروأسيتيك في 

البول بنهاية 
وردية العمل 

كناتج استقالب 
 املواد املحددة.

 الكبد-
 الكلى.-

 وظائف الكبد-
 بروتين في البول -

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

العمل كناتج 
استقالب املواد 

 املحددة.

 األخذ يمكن  ثالث كلوروإيثايلين
 فحص بنتائج
 باملوجات الكبد

 كدليل الصوتية
 املبكر تأثر  على
 استبعاد بعد

 األخرى  األسباب

 العينين.-
 الجلد-
 الكبد.-
 الكلى.-
 العصبي. الجهاز-
 التنفس ي الجهاز-
  القلب-

 بول  تحليل-
0microg1αكامل.

 lobin 
 وظائف تحليل-

 )يوريا الكلى
 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل-
 الكبد

  قلب رسم-
 نفس ى. تقيم-

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

 األخذ يمكن  نكلور وإيثارابع 
 فحص بنتائج
 باملوجات الكبد

 كدليل الصوتية
 املبكر تأثر  على

 العينين.-
 الجلد-
 الكبد.-
 الكلى.-
 العصبي. الجهاز-
 التنفس ي الجهاز-

 كامل. بول  تحليل-
 1microglobinα 

 وظائف تحليل-
 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 استبعاد بعد
 األخرى  األسباب

 وظائف تحليل-  القلب-
 الكبد

  قلب رسم-
 نفس ى. تقييم-

 في دايون  هكسان  بيوتيل كيتون -ميثيل ن
 البول 

 الجلد -

 العين -

 الجهاز -

سنة الى  
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

أمراض يسببها البازين 
 )البازول( ومثيالته

- - Urinary
metabolites 

- 

 التنفس ي. الجهاز-
 العينين-
 العصبي. الجهاز-
 الجلد.-
 الكبد.-
 القلب.-
 الدم-

 كاملة. دم صورة-
 الرئة. وظائف-
 وظائف تحليل-

 الكبد.
 قلب. رسم-

ستة اشهر الى 
سنة واحدة و 

تر  عند 
 الوظيفة

 

أمراض يسببها مشتقات 
البازين )البازول( 

النيتروجينية واألمينية 
 ومثيالتها
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 مشتقات أمينية للبازول1 .13
 األنيلين: مثال

 

 االمينوفينول  نسبة
 وردية بنهاية بالبول 
 50 من اعلى) العمل

 3(لتر/ملليجراام

 البول  فحص-
ttMA 

 الدم فحص-
screening urine 

and ttMA 
 hematological

data 

 العينين.-
 التنفس ي. الجهاز-
 القلب.-
 الكبد.-
 الكلى.-
 الدم-

 لوجود البول  فحص-
 خاليا او دم

 سرطانية.
 كاملة. دم صورة-
 نسبة-

 امليتهيموجلوبين
 بالدم.

 وظائف تحليل-
 )يوريا الكلى

 وكرياتينين(.
 وظائف تحليل-

 الكبد.

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

 نيترية للبازولمشتقات 13.2
 النيتروبازين: مثال

نسبة -
النيتروفينول بالبول 
بنهاية وردية العمل 

 الجلد- 
 العينين.-
 التنفس ي. الجهاز-

 نسبة-
 امليتهيموجلوبين

 بالدم

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

                                                           
3 The initial metabolite of benzene, benzene oxide (BO), reacts with cys- teinyl residues in hemoglobin (Hb) and albumin (Alb) 
to form protein ad- ducts (BO-Hb and BO-Alb), which are presumed to be specific biomarkers of exposure to benzene. benzene in 
the blood, urine, and exhaled air; urinary levels of the benzene metabolites trans,trans-muconic acid (ttMA), S-
phenylmercapturic acid (SPMA), catechol, benzene triol, and phenol; and protein adducts formed by benzene metabolites. The 
benzene metabolites were generally much better markers of exposure than benzene in urine, breath, or blood
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

باخر االسبوع )اعلى 
 5من 

ملليجرام/جرام 
 كرياتينين

نسبة امليتهيموجلوبين 
بالدم بنهاية وردية 
% 1.5العمل اعلى من 

من اجمالي 
 الهيموجلوبين

 القلب.-
 الكبد.-
 الكلى.-

 كاملة. دم صورة-
 وظائف تحليل-

 )يوريا الكلى
 وكرياتينين(.

 وظائف تحليل-
 الكبد.

أمراض يسببها 
النيتروجليسرين وإيسترات 

 حمض النيتريك األخرى 

البد من قياس 
النيتروجلسرين على 

 ةاملد فيمرات  3األقل 
للتعرض  اليومية

قياس  ويؤخذ اعلى
على انه نسبه 

 التعرض 
 املتاحة النسبة

 من الهواء 3مج/م2

 قلب رسم-
 قبل فحص-

 وفحص العمل
 للجهاز دوري
 والدم الدوري
 والجلد
 والجهاز
 العصبي

 الدوري الجهاز-
 الدم )ضغط
 القلب( وفحص

 العصبي. الجهاز-
 الجلد.-
 صداع-
 اضطراب-

 القلب ضربات
 الدائم األحساس-

 بالقيء

 قلب. رسم-
 كاملة. دم صورة-
 نسبة-

 امليتهيموجلوبين
 بالدم

 جلديه كشف-

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 جليكول  األثيلين
 من 3م/مج1 داينيترات

 الهواء

 األعصاب اعتالل-
 الطرفية

 حاد هبوط-
 الدموية بالدورة

أمراض يسببها الكحوليات 
 والجليكوالت والكيتونات

الدم االيثانول في 
 300الكامل )اعلى من 

 ملليجرام/لتر(.
االيثانول في البول 
 بنهاية وردية العمل.

 هواء في االيثانول 
 .الزفير

 في االيثانول  -
 الكامل الدم
 300 من )اعلى

 لتر(. ملليجرام/
 في االيثانول  -

 بنهاية البول 
 العمل. وردية

 في االيثانول  -
 الزفير. هواء

- 1FEV FVC 

 الجلد-
 العينين.-
 التنفس ي. الجهاز-
 الكبد.-
 العصبي الجهاز-
 العصب تدمير-

 خاصه البصرى 
 امليثانول  مع

 نفس ي كشف-
  الهضمي الجهاز-

 وظائف تحليل-
 الكبد.

 امالح تحليل-
 فى األوكسالت

 البول 

 و سنتين كل
 تر  عند

 الوظيفة

 exact The-
 relationship
 exposure between
 amount and level
 is excreted

unknown 

أمراض يسببها الغازات 
الخانقة مثل أول أكسيد 

الكربون وهيدروجين سالفيد 
وهيدروجين سيانيد 

 ومشتقاتها

 على يدل ما 
 املادة

 املستنشقة
 بالدم

 العصبي. الجهاز-
 القلب-
 التنفس ي الجهاز-

 كاملة دم صورة -
 قلب رسم -
 أعصاب -

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 أكسيد بأول  التسمم -ا

 عمل كل في الكربون 

 ألول  التعرض يستدعى

 .الكربون  أكسيد

 عمليات: ذلك ويشمل

 أو استعماله أو تحضيره

 فى يحدث كما تولده

 وقمائن الجراجات

 إطفاء والجير، الطوب

 .إلخ ..الحرائق

 

نسبة -
الكاربوكس ي 

هيموجلوبين بالدم 
% من 3.5)اعلى من 

إجمالي 
الهيموجلوبين( 

البول بنهاية وردية 
 العمل.

 الكاربوكس ي نسبة
 بهواء هيموجلوبين

 20 من اعلى) الزفير
 البول  (املليون  في جزء
 .العمل وردية بنهاية

 نسبة-
 الكاربوكس ي
 هيموجلوبين

 بالدم

 
 
 العصبي. الجهاز-
 القلب-
 التنفس ي الجهاز-
 نفس ي تقييم-

 الكاربوكس ي نسبة-
 بالدم. هيموجلوبين

 قلب. رسم-

 الى سنة-
 و سنتين

 تر  عند
 الوظيفة

 نسبة فحص يجب-
 الكاربوكس ي
 بالدم هيموجلوبين

 اي في للعاملين
 شك يحدث وقت

 نسبة زيادة في
 ألول  التعرض
 الكربون. اكسيد

 نسبة كذلك و-
 املتهيموجلوبين

 السيانيد و بالدم
 التعرض حالة في

 للدخان

 بكبريتيد التسمم -ب

 الهيدروجين

 يستدعى عمل كل في

 لكبريتيد التعرض

 ويشمل .الهيدروجين

يعتمد على -
تاريخ التعرض مع 
التدهور السريع 

 للحالة 
مستوى  ارتفاع

السلفيد و 

 القلب- 
 التنفس ي الجهاز-
 نفس ي تقييم-
 الجلد-
 العينين-

 التنفس ي الجهاز-
 الصدر على )أشعة
 تنفس( وظائف

 قلب( )رسم القلب-
 العينين-
 الجلد-

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 تحضيره عمليات: ذلك

 تولده أو استعماله أو

 تكرير في يحدث كما

 املدابغ، البترول،

 كبريتيد ثاني تحضير

 والصرف الكاربون 

 إطفاء الصحي،

 .إلخ. .  الحرائق

الثيوسلفات في عينة 
الكلية ) ال يوجد الدم 

 مستوى مرجعي(

 الشم حاسة تأثر-
 كاملة دم صورة-
 نفس ي تقييم-

 العينين-   ثاني اكسيد النيتروجين -ج
 التنفس ي. الجهاز-
 القلب.-

  باألشعة صورة-
 ووظائف للصدر،

 الرئة.

  مرة سنوياً 

 مركباته أو الفوسجين -د
 يستدعى عمل كل في

 للفوسجين التعرض
 عمليات ذلك: .ويشمل
 أو استعماله أو تحضير 

 أنتاج فى يحدث كما تولد 

 العينين.-  
 التنفس ي. الجهاز-
 الجلد.-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 الغازات فحص-
 بالدم.

 قلب. رسم-

 قدرة انخفاض بسبب 
 على الفوسجين

 املاء في الذوبان
 ملستويات فالتعرض

 ال منه عالية غير
 في شديد تهيج يسبب
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 املبيدات، و األصباغ
 املواد احتراق عمليات

 اللحام أو الكلورينية،

 )عدد دم صورة-
 الدم خاليا وانواع

 البيضاء(.

 و املخاطية األغشية
 التنفس ي الجهاز

 عند و العلوي،
 الرئتين إلى وصوله
 إلى بالتدريج يتحول 
 حمض

 الذي الهيدروكلوريك
 شديد بضرر  يتسبب

 لألنسجة تلف و

 بسيانيد التسمم -ه
 الهيدروجين

 التعرض يستدعى عمل كل في
 ويشمل الهيدروجين. لسيانيد

 أو تحضير  عمليات ذلك:
 كما تولد  أو استعماله

 تصنيع إعادة في يحدث
 خلط عند أو البالستيك
 السيانيد امالح مع األحماض

 ارتفاع-
ستوى السيانيد في م

  1 – 0.5الدم )
mg/l) 

 

 مستوى  ارتفاع
 الدم: في السيانيد

( 1 – 0.5 
mg/L) 

 القلب-
 التنفس ي الجهاز-
 نفس ي تقييم-

 التنفس ي الجهاز-
 الصدر على )أشعة

 تنفس( وظائفو 
 قلب( )رسم القلب-
 كاملة دم صورة-
 تشبع مستوى -

 الدم في األكسجين
 (ارتفاع)

 الى سنة-
 و سنتين

 تر  عند
 الوظيفة

 نسبة فحص يجب-
 الكاربوكس ي
 بالدم هيموجلوبين

 اي في للعاملين
 شك يحدث وقت

 نسبة زيادة في
 ألول  التعرض
 الكربون. اكسيد

 نسبة كذلك و-
 املتهيموجلوبين
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 السيانيد و بالدم
 التعرض حالة في

 للدخان

نسبة السيانيد  أمراض يسببها األكريلونيتريل
والسيانوميتهيموجلو

 بين بالدم.
 حمض نسبة

 في امليركابتويوريك
 .البول 

- 2
 cyanoethyl
  mercapturic

urine in acid 

- acrylonitrile
blood in 

 العين -

 الدم -

 التنفس ي الجهاز -

 الدم عد -

 التنفس وظائف -

  مرة سنويا

أمراض يسببها أكاسيد 
 النيتروجين

 هواء في االكاسيد  
 -الزفير

 العين
 التنفس ي الجهاز
 الجلد

  مرة سنويًا  

يسببها الفاناديوم أو أمراض 
 مركباته

 فاناديوم في الدم
 فاناديوم في البول 

 العين 
 التنفس ي الجهاز

الجلد )مع 
 اللسان( اخضرار

 البول  في فاناديوم -
 وظائف والدم
 الكلى

 التنفس وظائف -

كل سنتين الى 
خمس 

سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها األنتيمون أو 
 مركباته

نسبة االنتيمون بالدم 
)غير متفق الكامل 

 بحدود توصيات على
 معينة(.

نسبة االنتيمون 
بالبول الكامل 

)مستوى األنتيمون 
في البول يعبر عن 

 التعرض القريب(.

 العينين- 
 التنفس ي. الجهاز-
 الجلد.-
 القلب.-
 العصبي. الجهاز-
 نفس ي. تقييم-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 قلب. رسم-
 كامل بول  تحليل-

 ملحتوا  باإلضافة
 البروتينات من

 الوزن منخفضة
 الجزيئي.

 البصاق فحص-
 خاليا لوجود

 سرطانية.
 سرعة اختبار-

 العصبي التوصيل
 العضالت. ورسم

  مرة سنويا

 هكسانديون  2،5 أمراض يسببها الهيكسان 
 نوبة بنهاية بالبول 
 متفق غير ) العمل

 هكسانديون -
 بنهاية بالبول 
 العمل نوبة

 العصبي. الجهاز
 العينين.
 التنفس ي. الجهاز
 الجلد.

 سرعة اختبار -
 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

مرة الى مرتين 
 في السنة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بحدود توصيات على
 (.معينة

 الصدر فحص - السمع
 ووظائف باألشعة،
 التنفس.

 حساسية اختبار -
 الجلد.

 للسمع اختبارات -

أمراض يسببها األحماض 
 allergic contactاملعدنية )

dermatitis 

 العين  
 الجلد

  مرة سنوياً  

أمراض يسببها املواد 
 الصيدالنية

      

 ومركبات الحيوية املضادات -ا
  املطهرة واملركبات السلفا،

 الشعبيالربو -
 حساسيه الجلد-
اختالل الجهاز -

 املناعي

 تنفس وظائف-
 الكبد انزيم-

 SGPT مع 
 فى الوضع
 عدم األعتبار
 امراض وجود

  التنفس ي الجهاز-
 الجلد-
 الكبد-

 رئة وظائف-
 األكلينيكى الكشف-

 ظهور  عند
 جلدية حساسيه

- - Specific
 to test challenge
 it but , drug the
 done be should
 with hospital in

ICU 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 تسبب اخرى 
 ارتفاعه

 السرطان عالج ادوية -ب
  لألورام، املضادة

2-Urinary 
Thioethers are 

glutathione 
conjugated 

metabolites of 
alkylating agents, 
which have been 

evaluated as an 
indirect means of 

measuring 
exposure. 

-CD4 
-Chromosoma

 aberration l
tests 

 sGPT ارتفاع-
-ALT 
-CBC 

 املناعي الجهاز-
 دمار الكبد:-

 خلوي 
 الدم-
 التنفس ي: الجهاز-

 الشعب انقباض
 جينية تأثيرات-
 جلدي التهاب-

 تالمس ي.

 نسبه انخفاض-
CD4 

 انزيمات ارتفاع-
 الكبد

 وجميع مزمنة انيميا-
 األنيميا انواع

 وظائف اضطراب-
 التنفس

 إنزيمات اضطراب-
 الكبد

 الفحص اعتالل- -
 الجي ي

 األجنة تشو -
 الغير الكبد اعتالل-

 فيروس ي

 املورفين مثل املخدرة األدوية -
 واملركبات ومشتقاته.،

 في املستخدمة واملواد املهدئة،
  اإلنعاش، وفي التخدير

Metabolites in 
urine 

 الكبد: إنزيمات-
sGPT، ALT 

 كاملة دم صورة-

 الكبد -
 الدم-
 العصبي الجهاز-

 انزيمات ارتفاع-
 الكبد

 وجميع مزمنة انيميا-
 األنيميا انواع
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 فيظهور تغيرات - الهرمونية املركبات -
الجلد او الوظائف 

 القدرةمثل  الحيوية
 على األنجاب

قياس مستوى  -
ethynyloestradiol  

 في مصل الدم.

 LH قياس
 sGPTعدم فى 

 اخر مرض وجود
 ارتفاع يسبب

 الكبد انزيمات
 االلتهاب مثل

 الفيروس ي
 الكبدي

 املبكر الكشف-
 األورام عن

 نسبه قياس-
 هرمونات

 ةواألنوث ةالذكور 
 الكبد-
 الثدي تضخم-

Gynaecomasti
a الذكور، لدى 

 واضطرابات
 لدى الطمث
  اإلناث.

   

 عناصر قياس  للدم. املسيلة املركبات -
 والازف التجلط

 الدم مصل في

 الكلى امراض 
 الدم امراض
 الكبد امراض

 Skin .5 

 عناصر قياس
 في والازف التجلط
 الدم مصل

  

  
 النيتروجلسرين مركبات -

 العالجية.

البد من  -
قياس النيتروجلسرين 

 فيمرات  3على األقل 

 نسبة
 امليتهيموجلوبين

 بالدم

 الدوري الجهاز
 ضغط )انخفاض

 ضغط انخفاض-
 الدم

 قلب. رسم -
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ويؤخذ يوم التعرض 
اعلى قياس على انه 

 نسبه التعرض 
 املتاحة النسبة-

 من الهواء 3مج/م2
األثيلين جليكول -

 3مج/م1داينيترات 
 من الهواء.

 وفحص الدم قلب رسم
 القلب(
 العصبي. الجهاز
 الجلد.
 صداع

 ضربات اضطراب
 القلب

 الدائم حساسال ا
 بالقيء
 األعصاب اعتالل

 .الطرفية

 كاملة. دم صورة-
 نسبة-

 بالدم امليتهيموجلوبين
 جلديه. كشف-

أمراض يسببها النيكل أو 
 مركباته

نيكل بالدم الكامل 
 )غير متفق على

 بحدود توصيات
 معينة(.

)غير نيكل بالبالزما 
 توصيات متفق على

 معينة(. بحدود

 بالدم نيكل-
 الكامل

 التنفس ي. الجهاز-
 واألذن األنف-

 والحنجرة
 الجلد.-
 العصبي. الجهاز-
 نفس ي. تقييم-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 البصاق فحص-
 خاليا لوجود

 سرطانية.
 كاملة. دم صورة-

 الى سنتين كل
 خمس

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة

 االحتفاظ يجب
 الطبية بامللفات
 املتعرضين للعاملين

 40 عن تقل ال لفترة
 سنة.
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 غير ) بالبول  نيكل
 توصيات على متفق

 (.معينة بحدود

 سرعة إختبار-
 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم

أمراض يسببها الثاليوم أو 
 مركباته

 الجلد البول  في ثاليوم 
 القلب

 العصبي الجهازي 
 والطرفي املركزي 
 التنفس ي الجهاز
 العين

Alopecia   

أمراض يسببها األوزميوم أو 
 مركباته

 العين -  

 الجلد -

 التنفس ي الجهاز -

 وظائف التنفس -
 فحص قوة النظر -

  

أمراض يسببها السيلينيوم أو 
 مركباته

 -الدم في سلينيوم 
 األظافر - البول 

 الشعر –

 العين -

 الجلد -

 التنفس ي الجهاز -

 الكبد -

 الدم -

 الكبد وظائف -
 )البروثرومبين(

 األظافر -

  with interaction
 chemical: other
 cadmium, arsenic,
 iodine, fluoride,
 mercury,
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 and methionine
sulphate E, vitamin 

أمراض يسببها النحاس أو 
 مركباته

نحاس بالدم الكامل 
 على)غير متفق 

 بحدود توصيات
 معينة(.

نحاس بالبالزما )غير 
 توصيات متفق على

 معينة(. بحدود
نحاس بالبول )غير 

 توصيات متفق على
 معينة(. بحدود

 التنفس ي. الجهاز 
 واألذن األنف

 والحنجرة
 العين.
 الجلد.
 الكلى.
 الكبد.

 كاملة. دم صورة- 
 نسبة -

 بالدم امليتهيموجلوبين
 باألشعة صورة -

 ووظائف ،للصدر
 التنفس.

 الكلى وظائف تحليل -
 وكرياتينين(. )يوريا

 كامل بول  تحليل -
 من ملحتوا  باالضافة

 منخفضة البروتينات
 الجزيئي. الوزن

 وظائف تحليل -
 الكبد.

 على الحرض يجب 
 كمامات ارتداء
 تركيز مع تتوافق
 النحاس. أدخنة

أمراض يسببها البالتين أو 
 مركباته

 الجلد -  

 التنفس ي الجهاز -

   التنفس وظائف
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها القصدير أو 
 مركباته

القصدير ومركبات  -
األورجانوتين في الدم 

والبول )عينة أول بول 
صباحًا( والبراز وأي 

نسيج بجسم 
 4الشخص املتعرض.
)وجد العلماء أن 

محتوى الشعر من 
القصدير يتوافق مع 
التعرض املاض ي أو 

 املزمن(.

 الجلد. - 
 التنفس ي. الجهاز -
 العين. -
 العصبي. الجهاز -
 نفس ي. تقييم -
 الكلى. -
 الكبد. -
 الوظائف -

 االنجابية
 املناعي الجهاز -
 وزن تقلص -

 غدة ومقاس
 الثيموسية

 الخاليا فقد -
 الليمفاوية.

 الصدر فحص -
 ووظائف باألشعة،
 التنفس.

 الكلى وظائف تحليل -
 وكرياتينين(. )يوريا

 كامل بول  تحليل -
 من ملحتوا  باالضافة

 منخفضة البروتينات
 الجزيئي. الوزن

 وظائف تحليل -
 الكبد.

 كاملة. دم صورة -
 خلوي  تحليل -

 sputum) للبصاق
 imaging

cytometry) 
 سرطان لتشخيص

 مبكرا. الرئة

  

                                                           
4 OSHA has established workplace exposure limits of 0.1 milligrams per cubic meter of air for organotin compounds and 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except oxides.  
NIOSH recommends workplace exposure limits of 2 mg/m3 for inorganic tin compounds, except for tin oxides, and 0.1 mg/m3 for organotins, except tricyclohexyltin 
hydroxide.  NIOSH states that a concentration of tricyclohexyltin hydroxide of 25 mg/m3 should be considered as immediately dangerous to life or health. 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض يسببها الزنك أو 
 مركباته

 العينين. -  
 التنفس ي. الجهاز -
 العصبي. الجهاز -
 نفس ي تقييم -
 القلب. -

 الصدر فحص -
 ووظائف باألشعة،
 التنفس.

 الغازات فحص -
 بالدم.

 سرعة إختبار -
 العصبي التوصيل

 العضالت. ورسم
 قلب. رسم -
 )عدد دم صورة -

 الدم خاليا وانواع
 البيضاء(.

 في الزنك ظهور  - 
 يعبر والشعر األظافر

 املديد التعرض عن
 للزنك.

 العينين.-   أمراض يسببها الفوسجين
 التنفس ي. الجهاز-
 الجلد.-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 الغازات فحص-
 بالدم.

 قلب. رسم-

 قدرة انخفاض بسبب 
 على الفوسجين

 املاء في الذوبان
 ملستويات فالتعرض

 ال منه عالية غير
 في شديد تهيج يسبب

 و املخاطية األغشية
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 )عدد دم صورة-
 الدم خاليا وانواع

 البيضاء(.

 التنفس ي الجهاز
 عند و العلوي،
 الرئتين إلى وصوله
 إلى بالتدريج يتحول 
 حمض

 الذي الهيدروكلوريك
 شديد بضرر  يتسبب

 لألنسجة تلف و

أمراض تسببها املواد املسببة 
لحساسية العين مثل 

 بازوكينون 

 العين -  

 الجلد -

   

قياس األمونيا في  - أمراض يسببها األمونيا
الدم أو البول أو 

السوائل أو اللعاب 
 5الحيوية األخرى.

 العينين. - 
 التنفس ي. الجهاز -
 الجلد. -

 الصدر فحص -
 ووظائف باألشعة،
 التنفس.

 الغازات فحص -
 بالدم.

 قلب. رسم -

  500 list ATSDR the
for ppb  and acute

 for ppb 300
 exposure chronic

air in ammonia to 

                                                           
5 The amount of ammonia in collected blood, urine, saliva, or other biological fluid samples can be affected by several mechanisms. For blood samples collected from a 
healthy person (and stored on ice), the ammonia content should be measured  within 30–60 minutes of collection. 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 )عدد دم صورة -
 الدم كرات وانواع

 البيضاء(.

 ثنائي ميثيل  أمراض يسببها أيزوسيانات
 البول  في االنيلين

 الجلد -

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

سنة الى  التنفس وظائف
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

قياس فعالية - أمراض تسببها املبيدات
خميرة الكولين 

استراز بالدم حين 
استعمال خلطة 

مركبات الفوسفور 
العضوية وبعض 

الحموض امليتيلية 
املكربنة ومقارنتها 

بالفعالية قبل 
تعرض العامل 

 للمبيدات. 

 خميرة فعالية قياس-  
 استراز الكولين
 حين بالدم

 خلطة استعمال
 الفوسفور  مركبات

 وبعض العضوية
 امليتيلية الحموض
 ومقارنتها املكربنة

 قبل بالفعالية
 العامل تعرض

  للمبيدات.

كل ستة 
 اشهر
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

تركيز املبيد في أي من  العضوية الكلورينات -ا
سوائل أو أنسجة 

 الجسم

 الجهاز- 
 ،العصبي
 بالذات

 التشنجات

 أي في املبيد تركيز
 أو سوائل من

 الجسم أنسجة

  

الكولين - العضوية الفوسفات -ب
 استيراز بالدم

 استيراز الكولين-
 بالدم

 على كشف-
 العين حدقه

 انزيمات ارتفاع-
 الكبد

 العصبي الجهاز-
 العضالتو 

 الكبد-

 استيراز الكولين-
 بالدم

  

 الجهاز -   البيريثرويدات-ج
 العصبي

 الجلد -
 العين-

   

 الكبد انزيمات- الزنك فوسفيد -د
 في والكلى

 الحاالت
 ةالحاد الشديدة

 املزمن التعرض - 
 الحاالت في -

 الشديدة الحاد 

 الكبد انزيمات -
 في والكلى

 الحاالت
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للكبد تأثر يحدث
 واملعدة والكلى

 ةالشديد
 ةالحاد

 الجلد تحت نزيف - التجلط مضادات -هم
 داخلي نزيف -
 بالعين نزيف -
 نزيف كلوى نادرا -

  الجلد - التجلط مؤشرات
 الدم -
 الكلى -

 الجلد تحت نزيف -
 داخلي نزيف -
 بالعين نزيف -
 نادرا كلوى  نزيف -

  

قياس الزئبق - أخرى  مبيدات -و
بالبول )أثناء العمل 

مع مركبات الزئبق 
 العضوية(.

قياس -
امليتهيموجلوبين 
والبليوروبين في 

استعمال البول حين 
مركبات 

 النيتروفينول.

 بالبول  الزئبق قياس -  
 التعرض )عند

 الزئبق ملركبات
 العضوية(.

 قياس
 امليتهيموجلوبين

 البول  في والبليوروبين
 استعمال حين

 مركبات
 النيتروفينول.

كل ستة 
 اشهر

 

أمراض تسببها أكاسيد 
 الكبريت

 في سلفونات 
 البالزما

 الجلد -

 العين -

 التنفس وظائف -

 اللسان -

  اً مرة سنوي
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 التنفس ي الجهاز -

 األسنان -

 األنفي الحاجز -

أمراض تسببها املذيبات 
 العضوية

 املذيب تحليل 
 في العضوي 

 البول 

 الجلد -

 العين -

 الكبد -

 الكلي -

 دم صور  -

 البول  في البومين -

  

أمراض يسببها منتجات 
 تحتوي على الالتيكس

   IgG IgA, E, Ig - الجلد -  

 مرقشه / تآكل- - أمراض يسببها الكلور 
 األسنان

 Teeth
mottling 

 العينين.-
 التنفس ي. الجهاز-
 الجلد.-

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 الغازات فحص-
 بالدم.

 قلب. رسم-
 )عدد دم صورة-

 الدم كرات وانواع
 البيضاء(.

  ياً مرة سنو 



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

128

84 
 

 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض تسببها مواد كيميائية 
أخرى توجد في العمل ولم 
تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 
تم إثباتها علميًا أو تم 

تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة سببية بين 

التعرض لهذ  املواد الكيماوية 
العمل التي تظهر في أنشطة 

التي  ضاألمراوبين املرض أو 
 يعانيها العامل.

      

 الجلد - الدم في املونومر  مونومر فينيل كلورايد

 العين -

 التنفس ي الجهاز -

 الكف على أشعه
 hand Raynaud’s(

)feet and 

سنة الى 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

نسبة األكريالميد في  مونومر أكريالميد
)غير الدم او البول 

 توصيات على متفق
 معينة(. بحدود

نواتج تمثيل حمض 
 ميركبتيوريك.

 العينين- 
  الجلد.-
 العصبي. الجهاز-
 الكبد.-
 الكلى-
 ووظائف جهاز-

 التكاثر

 وظائف تحليل-
 الكبد.

 كامل بول  تحليل-
 ملحتوا  باإلضافة

 البروتينات من
 الوزن منخفضة
 الجزيئي.

 سرعة اختبار-
  العصبي. التوصيل

  

 العين - الدم في بروميد  ميثيل بروميد

 التنفس ي الجهاز -

 العصبي الجهاز -

  اً مرة سنوي 

ثنائي إيثايلين  -دايوكسان
 دايوكسيد

( HEAAدايوكسان و)
 في البول 

 العين - 

 التنفس ي الجهاز -

  الجلد -
 الجهاز العصبي -
 الجهاز الهضمي -

 وظائف الكبد -
 تحليل البول  -
 وظائف التنفس -
 قياس الضغط -

  اً سنويمرة 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

الفينول مثل  مشتقات
 كلوروفينول 

 العين - بورفيرين في البول  

نمش ) الجلد -
 Chlor -الكلور 
acne) 

 تحليل البول  -
 وظائف التنفس -

  مرة سنويا

       

أمراض يسببها الظروف 
 واملواد الفيزيائية

      

السمع بسبب  اختالل
 الضوضاء )الضجيج(

 السمع مقياس
 او عن يزيد انخفاض)

 في ديسيبل 10 يساوي 
 االذنين من اي

 ،2 ترددات ملتوسط
 (**هرتز كيلو 4 ،3

 سمع مقياس
audiogram 

 األذنين-
 الدوري الجهاز-

 الدم( )ضغط

 السمع مقياس-
 يساوي  انخفاض)
 10 عن يزيد أو

 من اي في ديسيبل
 ملتوسط االذنين
 4 ،3 ،2 ترددات
 هرتز(** كيلو

 املخ خذع استجابة-
 ABR لألصوات

 البداية في
 سنة بعد

 بعد و واحدة
 ثالث كل ذلك

 و سنوات
 تر  عند

 كل / الوظيفة
 خمس
 اذا سنوات
 التعرض كان

 للضوضاء

 فحص *يتوجب
 املعرضين العاملين
 شدتها تزيد لضوضاء

 )في ديسيبل 85 عن
 املعدل املتوسط
 قبل العمل( بساعات
 وبشكل التوظيف
 )سنوي(. دوري
 ابعةمت **يجب
 بها يظهر التي الحاالت
 حدة في انخفاض
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 90 من اقل
   ديسيبل

 وإخضاعهم السمع
 على للحفاظ لبرنامج
 السمع.

أمراض تسببها االهتزازات 
)تصيب العضالت، األوتار، 
العظام، املفاصل، األوعية 

الدموية الطرفية )املحيطية(، 
 أو األعصاب الطرفية

 )فحص االطراف-  
 الطرفية االوعية

 والعضالت
 واملفاصل(

 العصبي الجهاز-
 الطرفي

 دوبلر فحص إجراء -
 األوعية على

 لألطراف* الدموية

 خمس كل
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

 فحص يتم *ال
 إال بالدوبلر العاملين

 الفحص اظهر اذا
 االحتياج الطبي
 لذلك.

أمراض يسببها ضغط أو 
 الهواءخلخلة 

      

 جوي  لضغط التعرض -ا
 مرتفع

 البشرية القياسات  
  )األنثروبومترية(

 والجيوب االذن-
 االنفية.

 باألشعة صورة-
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.

 كامل. بول  تحليل-

 فحص يجب - سنوياً  مرة
 كل اكلينيكياً  العاملين
 في )للعاملين شهر
 عن يزيد جوي  ضغط
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 العصبي. الجهاز-
 العظام-

 واملفاصل.
 الجلد.-
 التنفس ي. الجهاز-
 القلب.-
 نفس ي. تقييم-

 كاملة. دم صورة-
 على عادية اشعة-

 الركبة، مفاصل
 والور *. الكتف

 عادي قلب رسم-
 عن عمر  يزيد )ملن
 وباملجهود سنة( 35

 الحاجة(. )عند

 بعد وكذلك بار( 1
 اي من العامل معاناة
 عدوى  او التهاب

 او التنفس ي بالجهاز
 قبل وكذلك االذنين
 العودة من ايام ثالثة

 غياب بعد للعمل
 اسبوعين عن يزيد
 إن ايام ثالثة إلى )تقل
 لسبب الغياب كان

 مرض ي(.
 عمل يتم -

 املذكورة الفحوصات
 التأثر بمؤشرات

 سنويًا.
 اشعة عمل يجب -

 املذكورة املفاصل على
 التقاعد قبل ايضاً 
 بيئة في العمل عن
 مرتفع. ضغط ذات
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 جوي  لضغط التعرض -ب
 منخفض

 الدوري الجهاز-  
 التنفس ي الجهاز-
 نفس ي. تقييم-

  باألشعة صورة-
 ووظائف للصدر،

 الرئة.

  مرة سنوياً 

أمراض تسببها اإلشعاعات 
 املؤينة

طهور الراديوم في  -
السوائل الحيوية مثل 

 byالدم والبول )
gamma 

spectroscopy.) 
فقد الشهية  -

 والغثيان والقيء
االسهال والتعب  -

 الشديد
انخفاض عد خاليا  -

 الدم البيضاء
 .نزف حدوث -

 كاملة دم صور -
 )لوكيما(

 )العدسة(. العين-
 الجلد.-
 الغدد-

 الليمفاوية.
 الطحال.-
 الكبد.-
 التنفس ي. الجهاز-

 كاملة. دم صورة-
 الكبد وظائف-
 تأثر جينية: تأثيرات -

 الكروموسومات
Sister مثل وغيرها

 chromatids 
 MNtest 
 by specific And
 macromolecules

adduct DNA as 

 العامل منع يجب- سنوياً  مرة-
 التعرض من

 متى لإلشعاع
 الدم صورة اظهرت
 قبل ما "تغيرات

 اللوكيميا".
 فحص يجب-

 "املقياس
 للتعرض الشخص ي
 لكل "لإلشعاع

 كما دورياً  عامل
 يشمل ان يجب

 الدوري الفحص
 اي عن السؤال
 او حوادث
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 زائدة تعرضات
 .لإلشعاع

أمراض تسببها املجال الضوئي 
وتشمل اإلشعاعات فوق 

البنفسجية والضوء املرئي 
 تحت الحمراء والليزر واألشعة

  exposure The
 this in limit
 (10 standard

cm mW/sq.). 

 الجلد.-
 العينين.-
 العصبي الجهاز-
 او األجنة تشو -

 على القدرة عدم
 األنجاب

 و الجي ي التحليل -
 فحص

 الكروموسومات

  مرة سنوياً 

أمراض يسببها التعرض 
لتطرف درجات الحرارة، أي 

 للحرارة والبرودة

      

 عمل أى في العالية الحرارة -ا
 أو املتكرر  التعرض يستدعى
 اإلشعاع أو للوهج املتواصل
 املصهور  الزجاج من الصادر

 املنصهرة أو املحماة املعادن أو
 أو قوى  لضوء التعرض أو

 إلى يؤدى مما شديدة حرارة

 حدوث تكرار-
 ومظاهر أعراض
 الحراري  اإلرهاق
 الجلدي والطفح
 والتقلص واإلغماء
 وضربة العضلي

 ....(.و غثيان) الحر

 الشديد التعرق -
 عضلي تقلص-
 النبض تسارع-
 الدوخة-

Dizziness 
 الحمى-

 الدوري الجهاز-
 وضغط )القلب
 الدم(.

 التنفس ي. الجهاز-
-العضلي الجهاز-

 الهيكلي.
 الجلد.-

 بالدم. السكر نسبة-
 الهيموجلوبين نسبة-

 بالدم.
 الكلى وظائف-

 )اليوريا
 والكرياتينين(

خمس 
سنوات 

 لألشخاص
الذين 

اعمارهم الى 
خمسين سنة 

و سنتين 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 ضعف أو بالعين تلف
 اإلبصار.

 العصبي. الجهاز-
 نفس ي. تقييم-
 العينين-

 األمالح نسب-
elecrolytes .بالدم 

 كامل. بول  تحليل-

 لألشخاص
الذين 

اعمارهم اكثر 
من خمسين 

 سنة

 مثل الشديدة البرودة -ب
 حفظ ثالجات في العمل

 األطعمة

انخفاض -
 حرارة الجسم

 الدوخة-
التوتر -

 الشديد
تأثر حركة -

وإحساس اليدين 
 والقدمين

الخذالن -
 والتنميل

الهرش واإلحساس 
 بالحرق.

 القلب.- 
 الصدر.-
 الجلد.-
 الدموية. االوعية-

في البداية  
خالل ستة 

اشهر 
 لألشخاص

الذين 
يعملون  في 

درجات حرارة 
 45-و   25بين

درجة مئوية و 
خالل ثالثة 

اشهر 
 لألشخاص

الذين 
يعملون في 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

درجات حرارة 
 45-اقل من 

درجة مئوية و 
بعد ذلك  

سنة واحدة 
 لألشخاص

الذين 
يعملون في 

درجات حرارة 
-و   25-بين 
درجة  45

مئوية و ستة 
اشهر 

 لألشخاص
الذين 

يعملون في 
درجات حرارة 

 45-اقل من 
 درجة مئوية
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض تسببها ظروف ومواد 
في العمل فيزيائية أخرى توجد 

ولم تذكر في البنود السابقة، 
وحيث هنا  عالقة مباشرة 

تم إثباتها علميًا أو تم 
تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة سببية بين 

التعرض لهذ  الظروف واملواد 
الفيزيائية التي تظهر في 

أنشطة العمل وبين املرض أو 
 التي يعانيها العامل.األمراض 

      

العمل في ظروف اإلضاءة 
 الخافتة

 العين فحص - )العدسة(. العين-  
 )العدسة(.

 اإلبصار قو -
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

مواد حيوية )بيولوجية( 
 وأمراض معدية أو طفيلية

      

تدرن الجلد  اختبار البروسيلال
بعد حقن اجزاء 
امليكروب املثيرة 

 للمناعة )انتيجين(.
وحساسية مزرعة 

 للدم و/أو النخاع
 مضادات اختبار

,IgG IgM الحساسية
 with antibodies

-2 the or ELISA
 mercaptoethanol

assay. 

 - IgG  IgM,
antibodies 

 لليمفاوية. العقد-
 الطحال.-
 القلب.-
 املفاصل-

 والعظام.
 العصبي. الجهاز-
 الكبد.-
 

-   CBC
 leucopenia,(

)anemia 
-AST  ALT, 
-biopsy Hepatic 
 Radiologic
 of investigations

vertebrae infected 

 البداية في
 سنة خالل

 بعد و واحدة
 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات
 التطعيم

 فترة حسب
 املناعة

 السلطات ابالغ يجب
 حدوث عند الصحية

 عدوى  حالة
 

 Fever, -
 ,Septicemia 
 Myalgia, -
 ,Arthralgia 

Spondyloarthritis 
Orchitis - 

Hepatitis - 
neuritis Optic - 
Uveitis 

Endocarditis - 
 Neurological -
 disorders

(neurobrucellosis) 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

-Meningo
encephalitis 

 psychiatric-Neuro
.symptoms 

 سيرولوجية فحوص الفيروسات الكبدية
 الفيروسات لدالالت

 املثيرة االجسام)
 املناعة لجهاز

 (.املناعية واالجسام

 - B Hepatitis
 antigen surface

).HBsAg( 
- to Antibodies

.C hepatitis 

 الكبد.-
 الطحال.-

 وظائف تحليل-
 )انزيمات الكبد
 ونسبة الكبد

 البليروبين
 )الصفراء(.

 البداية في
 سنة خالل

 بعد و واحدة
 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات
 التطعيم

 فترة حسب
 املناعة

 to Antibodies
 can C hepatitis
 be usually
 10 - 4 detected
 the after weeks
 occurs. infection
 of types Other
 biopsy) (liver tests
 to done be may
 on decide
 and treatment
 the monitor
 C hepatitis

.infection 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 hepatitis-anti IgM -
 (HAV) virus A

.antibodies 
 B Hepatitis -
 antigen surface

.(HBsAg) 
 to Antibody -
 core B hepatitis

-(Anti antigen
.HBc) 
 to Antibody -

.HBs-(Anti HBsAg 
 e type B Hepatitis -

.(HBeAg) antigen 
 to Antibodies -

.C hepatitis 
 HBV for PCR -

RNA 
 HCV for PCR -

DNA 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

فيروس نقص املناعة 
 (HIVاملكتسبة )

 سيرولوجية فحوص
 الفيروس لدالالت

 املثيرة االجسام)
  املناعة لجهاز

 .6(املناعي واالجسام

 -antibody HIV
ELISA by test 

 الغدد-
 الليمفاوية.

 الكبد.-
 الطحال.-
 عام. فحص-

-count CD4 
 load viral  HIV
 RNA or PCR(

-)test 
-ray-x chest 

 البداية في
 سنة خالل

 بعد و واحدة
 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات
 التطعيم

 فترة حسب
 املناعة

 السلطات ابالغ يجب
 حدوث عند الصحية

 .عدوى  حالة
-  antibody HIV

ELISA by tests 
-  Confirmatory
 Western by test
 indirect the or blot
 fluorescent

.test (IFA) antibody 

 العصبي الجهاز -   التيتانوس

 الوجه عضالت -

 التنفس-

 السفلي الطرف -

في البداية  الوجه عضالت
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 

 

                                                           
6 There is a window period with HIV infection, which refers to the time after a person has been infected but before an antibody test result will be positive. Testing for 
suspected early infections during the window period can be performed using HIV viral load tests or FDA-approved 4th-generation HIV antibody/antigen tests, which detect 
both HIV antibody and the p24 antigen, which is part of the HIV virus. These tests have the advantage of detecting early HIV infection before antibody development as 
well as antibodies that are present when chronic infection has been established. 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 
 املناعة

اختبار الجلد - الدرن )السل(
 )تيوبركلين(.

-Zeil Nielsen 
stain for acid 

fast bacilli. 
-Culture for TB 
--PCR- 

test Tuberculin -.الصدر -test Quantiferon 
 صدر اشعه-
 بصاق فحص-

في البداية 
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

املتزامنات السمية أو 
بملوثات  ةاملصحوبااللتهابية 

 بكتيرية أو فطرية

      

األخذ - األنثراكس
بنتيجة املزرعة 

والحساسية 
لإلفرازات أو 

العينات املأخوذة 

 التنفس ي الجهاز- 
 اإلنفلونزا( )مثل

 الهضمي الجهاز-
 وإسهال )حمى
 دموي( وقيء

-ray-x Chest   البداية في 
 سنة خالل
 بعد و واحدة
 ثالث كل ذلك

 بعد و سنوات

 في االشتبا  تم إذا
 نتيجة شخص وفاة

 بالجمرة إصابته
 )أنثراكس( الخبيثة

 كافة أخذ يجب
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

من املشتبه في 
إصابته بعد صبغها 

الى بصبغة الجرام، 
جانب االختبارات 
 7التأكيدية األخرى.

 )دمامل الجلد-
 تتحول  متقيحة

 ذات قرح إلى
 أسود( مركز

 تسمم أعراض-
  الجسم

 التطعيم
 فترة حسب
 املناعة

 التي االحتياطات
 السلطات تفرضها

 مالمسة ملنع الصحية
 أو املحيطين جلد

 جثة مع املتعاملين
 فرازاتلإل  املتوفي

 فتحات من املحتملة
 املتوفي، جسم

 الجثة مع والتعامل
 تعليمات حسب

 الصحية. السلطات

 وجود  الليبتروسبيرا
 في الليبتروسبيرا

 البول 

 الكبد -

 العصبي الجهاز -

 الدم عد -

 بول  تحليل -

في البداية 
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 

 

                                                           
 gamma bacteriophage testing, indirect hemagglutination and enzyme linked immunosorbent assay to detectاالختبارات التأكيدية األخرى تشمل:  7

antibodies. 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 
 املناعة

تسببها ظروف ومواد أمراض 
حيوية )بيولوجية( أخرى 

توجد في العمل ولم تذكر في 
البنود السابقة، وحيث هنا  

عالقة مباشرة تم إثباتها علميًا 
أو تم تحديدها بطرق مناسبة 

لإلمكانيات )الظروف( 
والتطبيقات الوطنية على أن 

هنا  عالقة سببية بين 
التعرض لهذ  الظروف واملواد 

ولوجية( التي الحيوية )البي
تظهر في أنشطة العمل وبين 

املرض أو األمرض التي يعانيها 
 العامل.

      

 -جالندرز  -السقاوة
 سودوموناس ملياي

-Mallein test 
(sensitive, 

specific test) 

- test Mallein
sensitivean(

 التنفس ي: الجهاز-
 القصبة
 الهوائية

-ray-x Chest    في البداية
خالل سنة 

واحدة و بعد 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

- isolating
Burkholderi

 from a mallei
 sputum, blood,
 skin or urine,
 by lesions

.culture 

 specific d
)test 

 والشعب
 الهوائية

 والرئتين:
- Nodular

 the in lesions
 & lung
 of ulceration
 mucous the
 of membrane
 upper the
 respiratory

tract 
- cough, Acute:

 fever,
 infectious
 nasal

discharge 
- nasal, Chronic:

 subcutaneous
.nodules 

ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

- chills, Fever,
.sweating 

-aches Muscle 
-pain Chest 
- nasal 

.discharge 
- light Headache

 sensitivity,
 excessive
 of tearing

.eyes 

 -سيتاسايكالميديا 
كالميديوزس املنتقلة من 

الطيور أو الضأن املصابة أو 
 متخلفاتها

 العين -  - 
 التنفس ي الجهاز -

 تحليل براز  -
تحليل دم  -

(immune-
fluorescent and 

PCR) 

في البداية 
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

كوكسيلال  -حمى كيو
املنتقلة من بيورنيتياي 

الحيوانات املصابة أو 
 متخلفاتها

 الكبد -  

 التنفس ي الجهاز -

 القلب -

- test Serology  في البداية
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

فيروس أورف املنتقل من 
الضأن أو املاعز املصابة أو 

 جثثها

 العلوي  الطرف-  
 )الكف(

 الغدد-
 الليمفاوية

في البداية  
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

 الجلد   الريكتسيا 
 الغدد الليمفاوية

 تحليل الدم
عينة )خزعة( من 

 الجلد

في البداية 
خالل سنة 

واحدة و بعد 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 -العقديةاملكورات 
 ستريبتوكوكس 

 تحليل سيرولوجي   
Anti-Streptolysin 

test 
أجهزة الجسم املمكن 

إصابتها مثل الدم 
والتنفس ي واملسالك 

 البولية والجلد

في البداية 
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

 -فطريات شعاعية الحرارة 
 ثيرموفيليك اكتينوميكوزس 

أمراض أنظر   
حساسية 
)أليرجية( 

الحويصالت 
الهوائية خارجية 

 Extrensicاملنشأ )

في البداية  
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

allergic 
Alveolitis بسبب )

استنشاق غبار 
 عضوي 

حسب فترة 
 املناعة

 الدم -   املالريا 

 الكبد -

 الطحال -

في البداية  
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

في البداية  براز تحليل - الهضمي الجهاز -   األميبا
خالل سنة 

واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

حسب فترة 
 املناعة

       

طبقًا أمراض مهنية -2
 ألعضاء وأجهزة الجسم

      

أمراض الجهاز 
 التنفس ي

      

أمراض الغبار الرئوي 
)نيموكونيوزس( التي يسببها 

الغبار املعدني املسبب للتليف 
مثل غبار السيليكا 

)سيليكوزس( والفحم 
-anthracoالسيليكي )

silicosis واألسبست )
 )أسبسيوزس(

صورة باألشعة  
للصدر مع تطبيق 

العمل  تصنيف
 ILO) الدولية

classification) 

 الصدر فحص-
 باألشعة

 مقطعية اشعة-
 الصدر على

 املبكر لالكتشاف

 الصدر.-
 القلب.-
 في )خاصة البطن-

 حاالت
 االسبستوزس(.

 باألشعة صورة-
 للصدر.

 تنفس وظائف-
 عادية.

 على مقطعية اشعة-
 الصدر*.

 تخلل نسبة قياس-
 اكسيد اول  غاز

 للرئة*. الكربون 
 الدم غازات قياس -

 الشرياني*.

 ثالث الى سنة
 و سنوات

 تر  عند
 الوظيفة

 هذ  عمل يتم *ال
 بشكل االختبارات

 طلبها يتم وإنما روتي ي
 التشخيص لتأكيد
 ومتابعة املبدئي

 املصابة. الحاالت
 ايقاف **يجب
 التعرض عن العامل

 عليه ظهرت ما إذا
 او التأثر اعراض
 في تدهور  حدث
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الدرن  اختبار-
 )سليكوزس(

 في او رئتيه وظائف
 الصدر اشعة صور 

 اصابة حالة في او
 او بالدرن  العامل
 السرطانية. االورام

الدرن املصاحب ملرض 
 السيليكا

 الدرن  انظر 
 سابقا

سنة الى ثالث   
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

الغبار الرئوي أمراض 
)نيموكونيوزس( التي يسببها 
الغبار املعدني غير املسبب 

 للتليف

سنة الى ثالث     
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

مرض غبار الحديد -ا
(Siderosis) 

 صدر أشعه- التنفس ي الجهاز  

 مالبلغ فحص -
( in Siderocytes
)sputum 

سنة الى ثالث 
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

سنة الى ثالث  صدر أشعه التنفس ي الجهاز   غبار الباريوممرض  -ب
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب 
 الغبار املعدني الصلب

 صدر أشعه التنفس ي الجهاز  
 رئة وظائف

 bronchoalveolar
lavage 

سنة الى ثالث 
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

أمراض الشعب الرئوية بسبب 
القطن )بيسينوزس(، غبار 

الكتان، الجوت، أو مصاص 
 القصب )بجاسوزس(

 وظائف تقييم - التنفس ي الجهاز   
 التنفس

 العناصر قياس -
 املناعية

Immunoglobulins 

سنة الى ثالث 
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أزمات الربو بسبب مواد 
مسببة للحساسية أو التهيج 
ضمن العملية )التشغيلة( 

 بالعمل
 األيزوسيانات•
 الحيوية املضادات•
  الفورمالدهيد•
 التنظيف ومواد املنظفات•

 تركيبها في يدخل التي
 الخمائر

  والحبوب الدقيق غبار •

اختبارات زيادة  -
الحساسية التنفسية 

غير 
  Nonspecificاملعينة

bronchial 
hyperreactivity 

 اختبار مناعي  -
IgE specific test 

اختبار تحدي  -
 Specificمعين

challenge test 
باستخدام 

methacholine  
-Nonإلثبات وجود 

specific bronchial 
hyper-

responsiveness 
(NSBH)  من عدمه 

 تشمل:
 التاريخ املرض ى. -
فحص الصدر  -

والحلق واألنف 
 إكلينيكيا

وظائف تقييم  -
التنفس بما فيها 

معدل تدفق هواء 
الزفير في الثانية 

 . 1FEVاألولي 
في حالة وجود  -

وظائف التنفس 
طبيعية يجري 

-Nonاختبار 
specific 

challenge test 
with 

methacholine  
إلثبات وجود 

Non-specific 

 الصدر.
 العينين.
 والحلق. االنف
 الجلد.

 عادية. تنفس وظائف
 التدفق معدل قياس

 االقص ى. )الزفيري(

 الى سنة-
 ثالث

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة

 تاريخ أخذ يجب-
 من مفصل مرض ي

 يتضمن العاملين
 اعراض

 معدل الحساسية،
 .خال التدخين،

يراعى أن تكون -
األعراض قد بدأت 

بعد االلتحاق 
 بالعمل

يراعي أن تكون  -
األعراض وتغيرات 

 التنفسوظائف 
 ذات NSBHو

عالقة بطبيعة 
وتوقيت العمل 

أو التغيير  التعرض
 في طبيعة العمل.

 الجلد فحص -
 والعينين
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

bronchial 
hyper-

responsiveness 
(NSBH)   من

 عدمه 

أمراض حساسية )أليرجية( 
الحويصالت الهوائية خارجية 

 Extrensic allergicاملنشأ )
Alveolitis بسبب استنشاق )

غبار عضوي أو رزاز 
)أيروسول( ملوث بامليكروبات 

 يظهر من أنشطة العمل

تاريخ التعرض  -
 املنهي

 الصدر.- 
 الزور -
 الجلد -
 العرق  -

 الصدر فحص-
 باألشعة.

 تنفس وظائف-
 عادية.

 
- Diffusion

.capacity 
-    alveolar-Broncho

 for lavage:
 for lymphocytes,

8/CD4CD 

 الى سنة-
 ثالث

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة

 على مقطعية اشعة-
 يتم ال الصدر:
 بشكل إجراءها
 يتم وإنما روتي ي
 لتأكيد طلبها

 املبدئي التشخيص
 الحاالت ومتابعة
 املصابة.

 تخلل نسبة قياس -
 اكسيد اول  غاز

 ال للرئة: الكربون 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بشكل إجراءها يتم
 في وإنما روتي ي
 على التأكيد أحوال

 التشخيص.
 من عينة فحص  -

poorly  الرئة:
 defined

granuloma 

أمراض السدة التنفسية 
غبار الفحم  قاستنشابسبب 

والغبار الناتج عن املحاجر 
وغبار الخشب وغبار الحبوب 

وأعمال الزراعة وغبار 
اسطبالت الحيوانات وغبار 
النسيج وغبار الورق نتيجة 

 أنشطة العمل

 الجلد -  -

 الجهاز -
 التنفس ي
 )األنف(

 األغشية -
 املخاطية

-Ig 

 رئة وظائف-

سنة الى ثالث  
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

الرئوية بسبب األمراض 
 األلومنيوم

نسبة االلومنيوم  -
)ال بالدم او البول 

 الصدر.- 
 العينين.-
 الجلد.-

 الصدر فحص -
 باألشعة.

سنة الى ثالث 
سنوات و 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

توجد توصيات 
 بحدود متفق عليها(.

 العصبي. الجهاز-
 نفس ي. تقييم -

 تنفس وظائف -
 عادية.

عند تر  
 الوظيفة

أمراض املسالك التنفسية 
مواد مسببة  العليا بسبب

للحساسية أو التهيج موجودة 
 في أنشطة العمل

 الصدر-  

 العين-

 واألغشية الجلد-
 املخاطية

 ثالث الى سنة 
 و سنوات

 تر  عند
 الوظيفة

 symptoms of onset
 or exposure during
 at hours 48 within

latest the 

أمراض تنفسية أخرى لم 
تذكر في البنود السابقة 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 
تم إثباتها علميًا أو تم 

تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة خطورة سببية 
بين التعرض لهذ  الظروف 
واملواد التي تظهر في أنشطة 

 ضاألمراالعمل وبين املرض أو 
 التي يعانيها العامل.
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

       

       أمراض الجلد

أمراض حساسية )أليرجية( 
الجلد التالمسية واألرتيكاريا 

التالمسية بسبب مواد أخرى 
تظهر الحساسية موجودة في 
أنشطة العمل ولم يسبق 
 ذكرها في البنود السابقة

 نوعية اختبارات -   
 اختبار مثل خاصة
 واختبار اللصاقة
 واختبار الوخز
 الضوء. مع اللصاقة

 case in test Patch
 ntermedia113 of
 photo , test prick

tests patch 

 البداية في
 سنتين خالل
 ذلك بعد و
 خمس كل

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة
 التي )للمواد

 تسبب ال
 سرطان
 كل / الجلد(
 الى سنتين
 سنوات ثالث
 تر  عند و

 الوظيفة
 التي )للمواد
 تسبب قد

 dose/effect no
 the in relationship
 allergic of onset

dermatitis contact 
- causative

:agents 

*macromolecule 
* of substance
 plant or animal

origin 
*113 ntermed

salts 
*hardeners resins, 
* dye and dyes

ntermediate113 
*allergens photo 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان
 الجلد(

أمراض تهيج الجلد بسبب 
مواد مهيجة أخرى للجلد 

موجودة في أنشطة العمل ولم 
يسبق ذكرها في البنود 

 السابقة

 البداية في    
 سنتين خالل
 ذلك بعد و
 خمس كل

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة
 التي )للمواد

 تسبب ال
 سرطان
 كل / الجلد(
 الى سنتين
 سنوات ثالث
 تر  عند و

 الوظيفة
 التي )للمواد
 تسبب قد

 القوية القلويات مثل
 القوية واألحماض
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان
 الجلد(

( Vitiligoالبهاق الجلدي )
معروفة بسبب مواد أخرى 

موجودة في أنشطة العمل ولم 
يسبق ذكرها في البنود 

 السابقة

   of area exposed
 fore and hands

arms 

 البداية في 
 سنتين خالل
 ذلك بعد و
 خمس كل

 و سنوات
 تر  عند

 الوظيفة
 التي )للمواد

 تسبب ال
 سرطان
 كل / الجلد(
 الى سنتين
 سنوات ثالث
 تر  عند و

 الوظيفة
 التي )للمواد

 تسبب دق

phenols agents: 
 catechols,
 hydroquinone

monobenzene 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 سرطان
 الجلد(

أمراض جلدية أخرى تسببها 
ظروف ومواد فيزيائية 

وكيميائية وحيوية )بيولوجية( 
موجودة في أنشطة العمل ولم 

تذكر في البنود السابقة، 
وحيث هنا  عالقة مباشرة 

تم إثباتها علميًا أو تم 
تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
ة هنا  عالقة خطورة سببي

بين التعرض لهذ  الظروف 
واملواد التي تظهر في أنشطة 

 ضاألمراالعمل وبين املرض أو 
 التي يعانيها العامل.
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

الجهاز العضلي  اضطرابات
 الهيكلي )الجهاز الحركي(

      

األغشية الداخلية  التهاب
بالنتوء اإلبري للمعصم 

(Radial styloid 
tenosynovitis بسبب )

الحركات املتكررة وحركات 
االنبساط القوية والوضعيات 

 املتطرفة للمعصم

 املفاصل-  

 العصبي الجهاز-
( and tingling
)numbness 

 خمس كل 
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

- prevalent more
 blue women, in

workers collar 

- out check in
 at operators
 supermarkets
  stores, and
    poultry
 processing,
 electronic
 line, assembly
 processing data

telephonist and 

االلتهاب املزمن لألغشية 
الداخلية لليد واملعصم 
)الرسغ( بسبب الحركات 

 خمس كل  -  
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

- 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

املتكررة وحركات االنبساط 
القوية والوضعيات املتطرفة 

 للمعصم

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

 -جراب -أغشية كيس التهاب
( Olecranon bursitisاملرفق )

بسبب الضغط املتزامن في 
 منطقة املرفق

 خمس كل  -  
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

- 

  -جراب -أغشية كيس التهاب
( Prepatellar bursitisالركبة)

بسبب البقاء ملدد طويلة في 
 وضع االستناد على الركبة

 خمس كل  -  
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص

- 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 الذين
 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

أطراف عظام املرفق  التهاب
(Epicondylitis بسبب )

 العمل بقوة وبشكل متكرر 

 خمس كل  -  
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

- 

إصابات غضاريف الركبة 
بسبب العمل لفترات مطولة 

على الركبة أو في وضع  استنادا
 القرفصاء

 خمس كل  -  
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

- 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

متالزمة النفق الرسغي بسبب 
العمل بقوة ولفترات مطولة 
والعمل املتضمن التعرض 
لالهتزازات والوضعيات 

املتطرفة للمعصم )الرسغ( أو 
 من تلك األسبابمزيج 

 sign Tinel- 
test Phalen 

-العضلي الجهاز
 بالذات الهيكلي
 الرسغين ناحية

 إكلينيكي فحص -
 الرسغ فحص -

 باألشعة املصاب
 أية لنفي العادية
 آلالم أخرى  أسباب
 أو التهابات) الرسغ
 كسور(.

 عضالت رسم -
 تأثر مدى لتقييم

 بالرسغ. العضالت
 التوصيل اختبار -

 .العصبي

 خمس كل
 كل / سنوات
 سنوات ثالث

 لألشخاص
 الذين

 بين اعمارهم
 سنة اربعين
 عند و اكثر او
 الوظيفة تر 

 اثبات بعد -
 يجب التشخيص،

 التعرض من التأكد
 املسببة للعوامل
 العمل فترة ألغلب
 عدة مدى وعلى

  شهور.
 الحتماالت زيادة ال-

 من لدى التعرض
 لوحة يستعمل
 يقوم من أو املفاتيح
 بصفة مكتبى بعمل
 عامة.

أخرى تصيب  اضطرابات
الجهاز الحركي تسببها ظروف 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

موجودة في أنشطة العمل ولم 
تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 
تم إثباتها علميًا أو تم 

تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة خطورة سببية 
بين التعرض لهذ  الظروف 
التي تظهر في أنشطة العمل 

عانيها التي ي االضطراباتوبين 
 العامل.

أمراض مفصل الكتف، مثل 
متزامنة عضلة الكفة املدورة 

rotator cuff  والتهاب أوتار ،
 عضالت الكتف

ل خمس ك     
سنوات / كل 
ثالث سنوات 

 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

أمراض اليد والساعد، مثل 
االلتهاب الخلوي تحت 
الجلدي، والتهاب أوتار 

عضالت اليد والساعد أو 
التهاب أغشية األكياس/ 

 الجراب

كل خمس     
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

 

اضطرابات مزمنة في أسفل 
فقرات الظهر، بما يتضمن 

بالفقرات أو  تآكليهتغيرات 
 باألقراص ما بين الفقرات

 الفقرات فحص   
 السينية باألشعة

كل خمس 
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

 الفقرات فحص    فتق ما بين الفقرات القطنية
 السينية باألشعة

كل خمس 
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

 

 الفقرات فحص    ما بين الفقرات انزالق
 السينية باألشعة

كل خمس 
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

تآكل الفقرات وآالم الظهر مع 
 تغيرات بفقرات العنق

 الفقرات فحص   
 السينية باألشعة

كل خمس 
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
 لألشخاص
الذين 

اعمارهم بين 
اربعين سنة 
او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

 

       

       عقلية وسلوكية اضطرابات

توتر ما بعد  اضطرابات
 post traumaticالصدمة )

stress disorders) 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أخرى عقلية أو  اضطرابات
سلوكية تسببها ظروف 

موجودة في أنشطة العمل ولم 
تذكر في البنود السابقة، 

وحيث هنا  عالقة مباشرة 
تم إثباتها علميًا أو تم 

تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة خطورة سببية 
بين التعرض لهذ  الظروف 

أنشطة العمل التي تظهر في 
التي يعانيها  االضطراباتوبين 

 العامل.

      

       

اضطرابات الجهاز 
القلب  -الدوري

 واألوعية الدموية
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

مرض القلب اإلقفاري بسبب 
زيادة الضغوط وغيرها من 
األعباء املادية والنفسية 

 العصبية

      

احتشاء عضلة القلب، تشريح 
تمدد األوعية الدموية 

dissection aneurysm ، 

 القلب   
 -الضغط

 صوتيه موجات -
 القلب على

 بالصبغة أشعه -
 القلب أوعيه علي

  

نزيف تحت العنكبوتية، 
ونزيف فى املخ بسبب اإلجهاد 

 النفس ي

      

بسبب اإلجهاد  املفاجئاملوت 
 النفس ي الشديد

      

ضغط الدم بسبب  ارتفاع
 اإلجهاد النفس ي العصبي

     causes 
-work cold 

-stress work 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

- humid and hot
environment 

- physical
demands 

 -الجهاز الدوري اضطرابات
القلبي الوعائي بسبب اإلجهاد 

 النفس ي

      

       

       اضطرابات الجهاز العصبي

االعتالل العصبي الالإرادي 
 بسبب التسمم

      

       بمركبات اإليسترات

     سابقاً  انظر  كلوريد الفينيل

الهيدروكربونات األليفاتية 
 غير املشبعة

 الغازات تتضمن    سابقاً  انظر 
 الخانقة

     سابقاً  انظر  أول أكسيد الكربون 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

كل خمس    سابقاً  انظر  االهتزازات
سنوات / كل 
ثالث سنوات 
لألشخاص 

الذين 
بين اعمارهم 

اربعين سنة 
او اكثر و عند 
 تر  الوظيفة

 

       

       أمراض العيون 

       حرق كيميائي للعيون 

       إعتام عدسة العين املهنية

       

       السرطان املنهي-3
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

السرطان بسبب 
 املواد التالية

      

 أجسام  األسبستوس
 في أسبستوس

 أو البصاق
 غسيل متحصل
 الشعب

 والحويصالت
 الهوائية

 asbestos
 in bodies
 or sputum

bronchoalveol
lavage ar 

 صدر أشعه - التنفس ي الجهاز

 تنفس وظائف-

سنة الى ثالث 
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

 الكلى.   بازيدين وأمالحه
 الكبد.
 املثانة.
 الجلد.
 التنفس ي. الجهاز

 تنفس. وظائف
 باألشعة صورة

 .للصدر
 كامل*. بول  تحليل

 بول  تحليل عمل *يتم سنويا مرة
 شهريًا.
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للخاليا بول  تحليل
 السرطانية.

 العينين.   كلوروميثيل إيثر-بيس
 لد.جال

 التنفس ي. الجهاز

 تنفس. وظائف
 باألشعة صورة

 .للصدر
 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية

  مرة سنويا

مركبات الكروم سداس ي 
 التكافؤ

سنة الى    سابقاً  انظر 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

قطران الفحم وقار الفحم 
 والسناج

قياس مستوى 
في الهواء في  االنبعاثات

محيط تنفس العامل 
ال يجب ان 

    mg/cm3ىيتعد
تجية بخالل نو  0.2

 ساعات 8 -عمل كاملة

 لد.جال- 
 العينين-
 التنفس ي. الجهاز-
 الكبد.-
 الكلى.-
 العصبي. الجهاز-

 باألشعة صورة-
 .للصدر

 بصاق تحليل-
 السرطانية. للخاليا

 للخاليا بول  تحليل -
 السرطانية.

  مرة سنوياً 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب

 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 لد.جال   نفثايل أمين-بيتا
 املثانة.

 كامل*. بول  تحليل
 للخاليا بول  تحليل

 السرطانية.
 مثانة. منظار

 بول  تحليل عمل *يتم سنويا مرة
 شهريًا.

فينيل كلوريد في هواء  كلوريد الفينيل
)غير متفق على الزفير 

توصيات بحدود 
 معينة(.

 الهضم ناتج نسبة
( thiodiglycolic

acid)  غير ) بالبول 
 توصيات على متفق

 (.معينة بحدود

 ناتج نسبة
 الهضم

( thiodiglycolic
acid)  بالبول 

 الكبد.
 التنفس ي. الجهاز
 العصبي. الجهاز
 العظام
 الدموية الدورة
 الهضمي الجهاز
 الجلد

 كبد وظائف تحليل
 الكبد )انزيمات

( SGOT, SGPT,
AP 5NT, GGT,،) 

 البليروبين(. نسبة
 على صوتية موجات
 الكبد.
 باألشعة صورة

 ووظائف ،للصدر
 الرئة.
 بول. تحليل

carcinogenic The  - سنويا مرة -
 vinyl of effects
 are chloride
 DNA to ascribed
 by alkylation
 reactive

.metabolites 
-  chloride Vinyl

 its and
 have metabolites
 effects main their
 liver the in
 carcinogenic(
 blood, effects),
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 and vascular skin,
systems skeletal 

-  damage Liver
 including
 malignant
 varices growths,
 the in
 and oesophagus
 the of fundus
 stomach,
 of enlargement
 spleen, the

thrombocytopeni
 circulatory a,
 disorders
 especially(
 Raynaud's

-acro disease),
 osteolysis,
 morphological
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 the in changes
 the of phalanges
 fingers,
 like-scleroderma

.changes skin 

ستة اشهر الى    سابقاً  انظر  البازين )البازول(
سنة و عند 

 تر  الوظيفة

 

املشتقات السامة 
النيتروجينية واألمينية للبازين 

 )البازول( ومثيالتها

سنة الى    سابقاً  انظر 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

  مرة سنوياً    سابقاً  انظر  اإلشعاعات املؤينة 

القطران والقار والبيوتامين  
والزيت املعدني واألنثراسين أو 
مركبات ومنتجات ومتبقيات 

 هذ  املواد

 العينين.  
 التنفس ي. الجهاز
 الجلد.
 الكلى.

 باألشعة صورة
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.
 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية،

  مرة سنوياً 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 للخاليا بول  تحليل
 والدم. السرطانية

قياس مستوى  أفران الكو  انبعاثات
في الهواء في  االنبعاثات

محيط تنفس العامل 
ال يجب ان 

    mg/cm3ىيتعد
خالل نوبتجية  0.2

 8عمل كاملة ملدة 
 ساعات

 التنفس ي. الجهاز 
 الجلد.
 الكلى.

 باألشعة صورة
 ووظائف ،للصدر
 الرئة.
 للخاليا بول  تحليل

 والدم. السرطانية
 للخاليا بصاق تحليل

 السرطانية,

  

كل سنتين الى    سابقاً  انظر  مركبات النيكل
خمس 

سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

 العينين.   غبار الخشب
 التنفس ي. الجهاز
 الجلد.

  باألشعة صورة
 ووظائف للصدر،

 الرئة.

 45حتى سن 
سنة: كل 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

خمس  والحلق. األنف
 سنوات
 45من سن 

سنة: خالل 
سنة و نصف 

ان  شريطة
تكون بداية 
التعرض اكثر 

عامًا  15من 
 مضت

ستة اشهر الى    سابقاً  انظر  الزرنيخ ومركباته
سنة و عند 
 تر  الوظيفة

 

كل ثالث    سابقاً  انظر  البريليوم ومركباته 
 سنوات

 

سنة الى    سابقاً  انظر  الكادميوم ومركباته
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

       اإليريونيت

  مرة سنويا     اإليثيلين أكسيد

فيروسات اإللتهاب الكبدي 
 )ب(، و )ج(

 االمراض انظر 
 املعدية

في البداية   
خالل سنة 
واحدة و بعد 
ذلك كل ثالث 
سنوات و بعد 

التطعيم 
حسب فترة 

 املناعة

 

السرطان بسبب مواد أخرى 
في العمل ولم يتم ذكرها في 

البنود السابقة، وحيث يكون 
هنا  عالقة مباشرة تم إثباتها 

علميًا أو تم تحديدها بطرق 
مناسبة لإلمكانيات )الظروف( 
والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة خطورة سببية 
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

بين التعرض لهذ  املواد التي 
ين تظهر في أنشطة العمل وب

التي يعانيها  االضطرابات
 العامل.

alterations - - الرادون 
 sputum of

cytology 

-chromosom
 al

aberrations 

 التنفس ي الجهاز
 الرئة ألي األنف من

of biomarkers   صدر أشعه
 exposure:
 radon of presence
 in progeny its and
 blood teeth, bone,

chain 

كل ثالث    سابقاً  انظر  السيليكا
سنوات و 
عند تر  
 الوظيفة

 

 الكلي وظائف - الكلي البول  في يورانيوم  اليورانيوم

 الضغط قياس -

  

       دباغة وصناعة الجلود
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 التنفس ي الجهاز -   زيوت معدنية

 الجلد -

 العصبي الجهاز -
 الطرفي

 الدم عد -

 الضغط -

 كلي وظائف -

 بعض في -
 )delta التعرضات

 levulinic amino
)acid 

  مرة سنوياً 

  مرة سنويا   سابقاً  انظر  إشعاعات فوق بنفسجية

  مرة سنويا     ألفا نفثايالمين

       أورامين

  مرة سنوياً      ماجنتا

 القلب - البول  في انيلين  أنيلين

 العصبي الجهاز-

 الجلد-

 العين-

 الكبد-

  Hb Metالدم -

 كبد وظائف -
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

 AFMN  أفالتوكسين
+ 

 in Guanine
urine 

 الكبد-

 الدم عد-

 املناعي الجهاز-

 العصبي الجهاز-

 الكلي-

   

الهيدروكربونات األليفاتية 
 والعطرية وغير الحلقية

سنة الى    سابقاً  انظر 
سنتين و عند 
 تر  الوظيفة

 

مرة سنويًا  و    سابقاً  انظر  الرصاص
عند تر  
 الوظيفة

 

سنة الى    سابقاً  انظر  ثالثي كلوروإيثيلين
عند سنتين و 

 تر  الوظيفة

 

  مرة سنويا   سابقاً  انظر  صبغات البازيدين

  مرة سنوياً      أورثوتوليدين
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

     سابقاً  انظر  عقاقير مضادة للسرطان

     سابقاً  انظر  عملية إنتاج األلومنيوم

  مرة سنوياً      نيتروفينيالت -4

 الى سنة     ثالثي كلوروإيثايلين
 عند و سنتين

 الوظيفة تر 

 

     سابقاً  انظر  رابع كلوروإيثايلين

تي س ي دي دي  8، 7، 3، 2
 -رابع كلورو -كلوروإيثايلين

 ثنائي بازو دايوكسين

      

  مرة سنويا   سابقاً  انظر  فورمالدهيد

       

       أمراض أخرى -4

 ’Minersرأرأة عمال املناجم )
Nystagmus) 

فحص ظاهري  
للعيون ومجال 

 النظر

   فحص النظر العينين
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 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

أمراض أخرى محددة بسبب 
مهن أو عمليات تشغيلية لم 

تذكر في البنود السابقة، 
وبحيث يكون هنا  عالقة 

مباشرة تم إثباتها علميًا أو تم 
تحديدها بطرق مناسبة 
لإلمكانيات )الظروف( 

والتطبيقات الوطنية على أن 
هنا  عالقة خطورة سببية 
بين التعرض لهذ  املواد التي 

لعمل وبين تظهر في أنشطة ا
التي يعانيها  االضطرابات

 العامل.

      

الطرفين  -دوالي الساقين
 السفليين

فحص الساقين  
لدى العاملين 

 املستهدفين

فحص أوردة الساقين  أوردة الساقين
مع االختبارات 

الخاصة باألوردة 
 )امتالء وتفريغ(

  

فتق إربي مباشر )بمنطقة 
 الفخذ(

فحص املنطقة  
اإلربية عند 

عضالت املنطقة 
 اإلربية

فحص عضالت 
 املنطقة اإلربية

  

142 
 

 األمراض/ فحوصات
 املهنية التعرضات

 فحوصات
 التعرض )مؤشرات(

 الفرز  فحوصات
screening 

 الجسم أجهزة
 فحصها الواجب
 ومعمليا اكلينيكيا

 اعادة الدورية الفحوصات
 الفحوصات

 الدورية

 مالحظات

العاملين 
 املستهدفين
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م�شرف �لبحرين �ملركزي

 قر�ر رقم )36( ل�ضنة 2020

 ب�شاأن �إلغاء �لرتخي�س �ملمنوح

ل�شركة �ملركز �لعاملي لل�شر�فة ذ.م.م 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

بالقانون  ال�شادر  املالية،  واملوؤ�ش�شات  املركزي  البحرين  قانون م�شرف  على  الطالع  بعد 

رقم )64( ل�شنة 2006 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )48/ج( منه،

وبناًء على تو�شية املدير التنفيذي لرقابة املوؤ�ش�شات املالية،

قرر �لآتي:

مــادة )1(

ُيـلغى الرتخي�س املمنوح ل�شركة املركز العاملي لل�شرافة ذ.م.م )ترخي�س رقم م.�س/ 013(، 

امل�شجلة يف ال�شجل التجاري حتت الرقم 1-21500 واملوؤرخ يف 3 فرباير 1990.

مــادة )2(

على الإدارات املعنية مب�شرف البحرين املركزي تنفيذ هذا القرار وُيـعمل به اعتبارًا من 

تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

حمافظ م�شرف �لبحرين �ملركزي

ر�شيـد حممد �ملعر�ج

�شدر بتاريخ: 15 ربيع الآخر 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 30 نوفمــبـــــــر 2020م
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قر�ر�ت ��شتملك

قر�ر ��شتملك رقم )1( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  اجلنبية  يف  الكائن  العري�س،  ح�شي  حممد  علي  �شالح  غادة  ال�شيدة/  ملك 

جنوب  ملنطقة  احل�شرية  التنمية  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،05043103 رقم  عقار   2014/10583

�شار، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و �شئون البلديات والتخطيط والعمراين - �شئون البلديات. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )2( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

ال�شادة/ فوزان وفي�شل اأبناء عبداللطيف �شليمان النا�شر، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 

2014/7885 عقار رقم 05043102، وذلك من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية ملنطقة جنوب �شار، 

ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و �شوؤون البلديات والتخطيط والعمراين - �شوؤون البلديات. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )3( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

ال�شيد/ يو�شف عبدالوهاب ح�شن طه غزوان، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2009/291 

عقار رقم 05043101، وذلك من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية ملنطقة جنوب �شار، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و �شوؤون البلديات والتخطيط والعمراين - �شوؤون البلديات. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )4( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك ملك 

ال�شيد/ عبداحلميد حممد ح�شن ديواين، الكائن يف اجلنبية وامل�شجل باملقدمة رقم 2020/12524 

عقار رقم 05043100، وذلك من اأجل م�شروع التنمية احل�شرية ملنطقة جنوب �شار، ح�شب طلب  

وزارة الأ�شغال و �شوؤون البلديات والتخطيط والعمراين - �شوؤون البلديات. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )5( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

باملقدمة رقم  وامل�شجل  الدير  الكائن يف  اأحمد،  �شلمان علي  ال�شيدة/ فاطمة عبدالكرمي  جزء  ملك 

2018/1031 عقار رقم 02001510، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب 

طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )6( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء  

ملك ال�شيدة/ �شفية علي اإبراهيم ح�شن، الكائن يف الدير وامل�شجل باملقدمة رقم 2018/17539 عقار 

رقم 02003329، وذلك من اأجل تعديل و�شعية، ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )7( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء   

من ملك ال�شيد/ �شادق علي ح�شن عبداهلل، الكائن يف جدحف�س وامل�شجل باملقدمة رقم 2016/2762 

عقار رقم 04042588، وذلك من اأجل تعديل و�شعية العقار، ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير 

العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )8( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء   

من ملك ال�شيد/ مرمي اأحمد ال�شرياوي، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 2017/1257 عقار 

رقم 02016224، وذلك من اأجل تعديل و�شعية، ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )9( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك ال�شيدتي/ �شاجدة بيكم عبدالرحيم و�شفاء جمعة املالكي، الكائن يف احلد وامل�شجل باملقدمة 

رقم 2007/15697 عقار رقم 01013359، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، 

ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )10( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة. وا�شتنادًا اإىل حكم حمكمة 

تقـرر  فقـد   2020 �شبتمرب   20 بتاريخ   17/2020/23/1 رقم  الدعوى  ال�شرعية يف  العليا  ال�شتئناف 

ال�شنية، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 1966/864  اإدارة الأوقاف  ا�شتمالك ملك/ ملك 

عقار رقم 02024937، وذلك من اأجل م�شروع طريق اللوؤلوؤ، ح�شب طلب  هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )11( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  يف  الكائن  حممد،  مريزا  عبدالكرمي  بدرية  ال�شيدة/  ملك  من  جزء 

الطرق، ح�شب طلب  هيئة طلب  �شبكة  اأجل تطوير  03091204، وذلك من  2016/1168 عقار رقم 

التخطيط العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )12( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها 

2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت  مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 

ا�شتمالك جزء من ملك ال�شادة/ اأحمد ومرمي وعائ�شة وفوزية ومنى وجميلة وعزيزة وفريدة 

اأولد حممود علي حمود، الكائن يف و�شط املنامة وامل�شجل باملقدمة رقم 13372/2003 عقار 

هيئة  بال�شارع، ح�شب طلب   املتاأثرة  الأجزاء  التعوي�س عن  اأجل  وذلك من    ،03170039 رقم 

التخطيط  والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )13( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء من 

ملك ال�شيدة/ فاطمة حممد عبداهلل اإبراهيم، الكائن يف �شدد وامل�شجل باملقدمة رقم 2019/2309 

عقار رقم 10033158، وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة بال�شارع، ح�شب طلب  هيئة 

التخطيط  والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

                                                          

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )14( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

اإ�شماعيل مو�شى يو�شف مو�شى ال�شائغ، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم  ال�شيد/  من ملك 

بال�شارع،  املتاأثرة  الأجزاء  عن  التعوي�س  اأجل  من  02014220،وذلك  رقم  عقار   2015/17982

ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )15( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك ال�شيدة/فاطمة ال�شيد برهان الدين حممد، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 

بال�شارع،  املتاأثرة  الأجزاء  عن  التعوي�س  اأجل  من  وذلك   ،02016082 رقم  عقار   2015/11253

ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )16( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك ال�شادة/ ح�شي ومنري وحممد اأبناء عبا�س عبداهلل �شلمان اإبراهيم، الكائن يف الدير وامل�شجل 

باملقدمة رقم 15644/2014 عقار رقم 02003370،وذلك من اأجل التعوي�س عن الأجزاء املتاأثرة 

بال�شارع، ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )17( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

باملقدمة رقم 2007/5657  وامل�شجل  بوري  الكائن يف  نا�شر ها�شم ح�شن،  �شلمان  ال�شيد/  من ملك 

عقار رقم 07011939، وذلك من اأجل تعديل و�شعية، ح�شب طلب  هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )18( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

رقم  باملقدمة  وامل�شجل  املنامة  و�شط  يف  الكائن  حمد،  حم�شن  علي  مهدية  ال�شيدة/  ملك  من  جزء 

طلب   ح�شب  الطرق،  تطوير  اأجل  من  وذلك   ،03110699 رقم  عقار   16031/2016 و   1030/2015

وزارة الأ�شغال والتخطيط والعمراين - الطرق.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )19( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك ال�شيد/ حمد عبداهلل يو�شف حممد اخلاطر، الكائن يف املحرق وامل�شجل باملقدمة رقم 

2009/7564 عقار رقم 02000105، وذلك من اأجل تو�شعة املمر 1345، ح�شب طلب  وزارة الأ�شغال و 

�شوؤون البلديات والتخطيط والعمراين - �شوؤون البلديات.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف

قر�ر ��شتملك رقم )20( ل�ضنة 2020

لها  املخولة  ال�شالحيات  على  بناًء  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة  اإن 

مبوجب القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك 

جزء من ملك ال�شيد/ زياد عبداللطيف عبدالرحيم عبداهلل جناحي، الكائن يف بو ع�شرية وامل�شجل 

املتاأثرة  التعوي�س عن الأجزاء  اأجل  03083142، وذلك من  باملقدمة رقم 2017/1814 عقار رقم 

بال�شارع، ح�شب طلب  هيئة التخطيط  والتطوير العمراين. 

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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قر�ر ��شتملك رقم )21( ل�ضنة 2020

اإن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين بناًء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب 

القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة قـد قـررت ا�شتمالك جزء 

من ملك بنك البحرين الإ�شالمي �س.م.ب، الكائن يف اجلفري وامل�شجل باملقدمة رقم 2015/12848 

عقار رقم 03040066، وذلك من اأجل تو�شعة ال�شارعي 4121/4117، ح�شب طلب  هيئة التخطيط 

والتطوير العمراين.

وعماًل باأحكام القانون امل�شار اإليه يعترب هذا الإعالن اإ�شعارًا ر�شميًا للمالك وعلى املالك مراجعة  

الربيد  على  والتعوي�س(  ال�شتمالك  )اإدارة  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شئون  الأ�شغال  وزارة 

الإلكرتوين lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع .

وزير �لأ�شغال و�شئون �لبلديات و�لتخطيط �لعمر�ين

ع�شام عبد�هلل خلف
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رقم �لدعوى: 2020/23/غرفة

�إعلن بلئحة دعوى ومبوعد �جتماع �إد�رة دعوى

�لمدعي: بنك البحرين الإ�شالمي، وكيلته المحامية الأ�شتاذة ال�شيخة �شلوى اأحمد اآل خليفة.

عنو�نهـــا: مكتب رقم 23، الطابق 2، مبنى 44، �شـــارع 1701، بناية �شـــركة البحرين لل�شـــياحة، 

المنطقة الدبلوما�شية، المنامة.

�لمدعى عليها �لأولى: �شركة جي بي زاخرياد�س اأوفر�شيز المحدودة �س.ت )4595(.

�آخر عنو�ن معلوم لها: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

�لمدعى عليه �لثاني: مي�شيل زخرياد�س.  

�آخر عنو�ن معلوم له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

�لمدعى عليه �لثالث: جورج زخرياد�س.

�آخر عنو�ن معلوم له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

�لمدعى عليها �لر�بعة: اإلينا زخرياد�س.

�آخر عنو�ن معلوم لها: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

�لمدعى عليه �لخام�س: اأ�شفانو�س زخرياد�س.

�آخر عنو�ن معلوم له: �شقة 34، مبنى 2534، طريق 558، مجمع 608.

�لطلبات في لئحة �لدعوى:

�أوًل: وب�شفة م�شتعجلة:

الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية والحجز على ح�شـــيلة المبالغ المودعة في ملف التنفيذ   .1

ذ له )المدعى عليها الأولى( لحين  رقم 2017/04/ 5/01348 والمحكوم بها ل�شالح المنفنَّ

الف�شل في مو�شوع الدعوى الماثلة وتنفيذ الحكم الذي ي�شدر فيها.

الأمـــر بالكتابة اإلى م�شـــرف البحريـــن المركزي لتوقيـــع الحْجز التحفُّظي على ح�شـــابات   .2

المدعي عليها الأولى لدى جميع البنوك العاملة في مملكة البحرين في حدود مبلغ المطالبة.

ثانًيا: وفي المو�شوع:

اإلزام المدعى عليهم جميًعا وعلى وجه الت�شامن ب�شداد ودفع مبلغ قدره )1،566،576/060(    .1

دينار )مليون وخم�شـــمائة و�شتة و�شـــتون األفًا وخم�شمائة و�شتة و�شبعون دينارًا و�شتون فل�ًشا( 

ل�شـــالح البنك )المدعي( والفوائد القانونية على المبلغ �شالف الذكر بواقع )10%( �شنويًا 

من تاريخ المطالبة وحتى ال�شداد التام. 

اإلزام المدعى عليهم على وجه الت�شامن بالر�شوم والم�شاريف ومقابل اأتعاب المحاماة.  .2

قر�ر �لقا�شي �ل�شادر على غلف لئحة �لدعوى:

�إعلن من غرفة جتارة �لبحرين لت�شوية �ملنازعات
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ناأمـــر باإيقاع الحجز التحفُّظي على اأية مبالغ مودعة ل�شـــالح المدعى عليها الأولى في ملف   .1

التنفيـــذ رقـــم 2017/04/ 5/01348 ، وكذلك الحجـــز على اأية مبالـــغ للمدعى عليهم في 

الم�شارف في حدود مبلغ المطالبة والر�شوم.

تعلن غرفة البحرين لت�شوية املنازعات للمدعى عليهم املذكورين اآنفًا بطلبات لئحة الدعوى 

واملقرر  الدعوى  لإدارة  الأول  الجتماع  ومبوعد ح�شور  غالفها،  على  ال�شادر  القا�شي  وقرار 

عقده يوم اخلمي�س املوافق 8 دي�شمرب 2020 عند ال�شاعة: 11:30 �شباًحًا، وذلك مبقر الغرفة 

وعنوانها: بناية البارك بالزا، القاعة رقم 2، الطابق الثالث، مبنى 247، �شارع 1704، املنطقة 

باإ�شدار   2009 رقم )65( ل�شنة  بالقرار  عماًل  وذلك  البحرين،  مملكة  املنامة،  الدبلوما�شية، 

مبوجب  املنازعات  لت�شوية  البحرين  غرفة  بها  تخت�س  التي  املنازعات  ت�شوية  اإجراءات  لئحة 

الف�شل الأول من الباب الثاين من املر�شوم بقانون رقم )30( ل�شنة 2009، ليعلم.

     

                       مدير �لدعوى

     لدى غرفة �لبحرين لت�شوية �ملنازعات



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

200

وز�رة �ل�شناعة و�لتجارة و�ل�شياحة

�إعلنات مركز �مل�شتثمرين

    

�إعلن رقم )728( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل فروع من �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

�إىل موؤ�ش�شة فردية

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )�شبايا التجارية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 9586، طالبين 

اإلى موؤ�ش�شة فردية قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم ال�شيد/ عبدال�شمد اأحمد  4 و5 و6  اأرقام  تحويل فروع ال�شركة 

ماجد الن�شابة، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

�إعلن رقم )729( ل�ضنة 2020

ب�شاأن �إدماج �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

ب�شركة ذ�ت م�شئوليه قائمه

�شركة  مكتب  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات  ك  التخويل من مالنَّ بموجب  ت�شامن(،  �شتيفينز/  المحترفة )مور  المتخ�ش�شة  المهنية  الت�شامن 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )707 ل�شناعة الأثاث ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 110799 -1، 

طالبًا اإدماج ال�شركة بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة القائمه الم�شماة )كالورز اإيفينت�س مانيجمنت ذ.م.م(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 69149، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

  .DEVADAS CHOZHIYATTIL KUMARAN، SMITHA DEVADAS :من

�إعلن رقم )730( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ عفيفة 
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علي محمد عي�شى الحمر، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الحمر للزجاج والمرايا(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة،  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،68257 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عفيفة علي محمد عي�شى الحمر، 

.ANWAR ALIYATHOD و

�إعلن رقم )731( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

�إىل فرع �شركة �أجنبية 

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  لل�شكالت ذ.م.م(،  العمران  ا�شم )منار  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ال�شركة ذات 

رقم 72397، طالبين تحويل ال�شركة اإلى فرع ل�شركة ال�شخ�س الواحد الأجنبية الم�شاهمة المقفلة الم�شماة )منار 

العمران للتجارة وال�شناعة(، وبحيث ي�شبح ا�شم الفرع الأول )منار العمران لل�شكالت(،  والفرع الثاني )منار 

الت والفورم ورك(. العمران لمقاولت ال�شكالت(، والفرع الثالث )دار المنار لالختبارات والفح�س الفني لل�شقنَّ

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعلن رقم )732( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي ح�شن 

علي عبدالعزيز الوزير، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ. دبليو لال�شت�شارات(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 110909، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

�إعلن رقم )733( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ علي فا�شل 

جمعة مال عبداهلل علي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مجوهرات ريما�س(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 137458، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 
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مقداره 10،000 )ع�شرة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: علي فا�شل جمعة مال عبداهلل علي، ومحمد 

فا�شل جمعة مال عبداهلل علي. 

�إعلن رقم )734( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

 

�شركة  مالك  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ارة �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 131960،  ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )�شاه جالل لالأبواب الجرنَّ

مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 

 SHAH JALAL SIRAJUL SIRAJUL ISLAM، :20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

.FARUK EDRIS MIAH MIAH، JAEAD OHID BAPARI BAPARI

�إعلن رقم )735( ل�ضنة 2020 

ب�شاأن حتويل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة 

 �إىل موؤ�ش�شة فردية 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك ال�شركة ذات 

الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )م�شاعد للتجارة العامة والخدمات ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

125456، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ اأحمد 

مطر عبدالحي محمد. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعلن رقم )736( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

حميد  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

محمد ميرزا الرينَّا�س، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأ�شماك الخليج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  5243-1، طالبًا تغيير 

عبداهلل  علي  وعبداهلل  ا�س،  الرينَّ ميرزا  من: حميد محمد  كل  با�شم  وت�شجل  دينار،  الف  ع�شرون    20000 قدره 

الع�شبول. 



العدد: 3500 – الخميس 3 ديسمبر 2020

203

�إعلن رقم )737( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ �شارة 

اأحمد محمد �شريف عبدالرحيم �شريف، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم م�شموم(، الم�شجلة 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،84331 رقم  القيد  بموجب 

دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  لالأغذية  )م�شموم  �شركة  التجاري  ا�شمها  محدودة 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: �شارة اأحمد محمد �شريف عبدالرحيم �شريف، وُلَمى محمد �شريف عبدالرحيم 

محمد �شريف، وفاطمة اأحمد محمد �شريف عبدالرحيم �شريف.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعلن رقم )738( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل فرع من موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ �شعد �شالح 

�شعد ح�شن مر�شل، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ترنزيت البحرين كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 113569، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

1،500 )األف وخم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: محمود محمد عبدالعزيز عبدالمجيد  مقداره 

حجاب، واأحمد �شعيد عبداللطيف عفيفي، وعامر محمد محمود عامر حجاب.    

�إعلن رقم )739( ل�ضنة 2020

ب�شاأن �إدماج �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

مبوؤ�ش�شة فردية قائمة

 

في  ال�شركاء  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )غليديا لخدمات المواقع ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد 

لل�شوكولته(،  دياليت�س  )دبليو  الم�شماة  الفردية القائمة  بالموؤ�ش�شة  ال�شركة  اإدمــاج  طالبين  رقم  2-76482، 

ي�شبح  وبحيث  الدو�شري،  المهنا  مهنا  �شلمان  مها  لل�شيدة/  والمملوكة   120477 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 

ال�شم التجاري للموؤ�ش�شة بعد الإدماج )غليديا لخدمات المواقع(، ومبا�شرة ال�شيدة/  مها �شلمان مهنا المهنا 

الدو�شري متابعة اإجراءات التحويل. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ
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لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعلن رقم )740( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ نايف بن 

حمد بن م�شفر القحطاني، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )بوابة الفنون لالأخ�شاب(، الم�شجلة بموجب 

م�شئولية محدودة  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  129831، طالبًا  رقم  القيد 

دينار  وخم�شمائة(  )األف   1،500 مقداره  وبراأ�شمال  ذ.م.م(،  لالأخ�شاب   الفنون  )بوابة  �شركة  التجاري  ا�شمها 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نايف بن حمد بن م�شفر القحطاني، واإيهاب يعقوب يواكيم زهران.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

�إعلن رقم )741( ل�ضنة 2020

ب�شاأن حتويل موؤ�ش�شة فردية

�إىل �شركة ذ�ت م�شئولية حمدودة

عادل  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

البي�شاء(،  الالآلىء  )مقاولت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  خان،  محمد  فا�شل  دين  نظام  �شباح 

اإلى �شركة ذات  85179-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عادل �شباح 

 .TAUSIF HASAN KHAN نظام دين فا�شل محمد خان، و


