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 اأمر ملكي رقم )27( ل�سنة 2022

باإعادة ت�سكيل جمل�س اأمناء امل�ؤ�س�سة امللكية للأعمال الإن�سانية

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )33( ل�شنة 2007 باإعادة تنظيم املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية، 

املعدل بالأمر امللكي رقم )13( ل�شنة 2008، والأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2020،

املوؤ�ش�شة اخلريية  اأمناء  ت�شكيل جمل�س  باإعادة   2017 ل�شنة  رقم )47(  امللكي  الأمر  وعلى 

امللكية،

املوؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  يف  جديد  ع�شو  بتعيني   2019 ل�شنة   )4( رقم  امللكي  الأمر  وعلى 

اخلريية امللكية، 

اأمرنا بالآتي:

 املادة الأوىل

ُيعاد ت�شكيل جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة امللكية لالأعمال الإن�شانية برئا�شة �شمو ال�شيخ نا�شر بن 

حمد اآل خليفة، وع�شوية كل من:

1- ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان          نائبًا للرئي�س.

2- الدكتور م�شطفى علي ال�شيد           الأمين العام.

3- ال�شيد �شلمان مهنا الدو�شري.

4- �شيد �شياء يحيى علي المو�شوي.

5- الدكتور ح�شن اإبراهيم كمال.

6- ال�شيد �شباح �شالم الدو�شري.

7- الدكتور نبيل محمد اأبو الفتح.

8- ال�شيدة دلل ح�شين عبدالرحيم.

9- ال�شيد علي عبدالنبي مرهون.

10- ال�شيد �شلمان عبداهلل بونجمة.

11- ال�شيدة اإلهام اإبراهيم طالب.

12- ال�شيدة مها عبدالحميد مفيز.

وتكون مدة ع�شويتهم اأربع �شنوات قابلة للتجديد.
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املادة الثانية

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

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــــخ: 18 �شفـــــر 1444هـ

المـوافـق: 14 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥0( ل�سنة 2022

باإعادة تنظيم مكتب رئي�س جمل�س ال�زراء

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة               ملك مملكة البحرين.

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 )11( ل�شنة 2021 باإن�شاء وتنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم مكتب رئي�س جمل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

رئي�س جمل�س الوزراء، ويتبعه:

اأوًل: مدير عام ال�شيا�شات والتن�شيق.

ثانياً: مدير عام مكتب رئي�س مجل�س الوزراء، وتتبعه:

1- اإدارة ال�شئون القانونية.

2- اإدارة الرقابة الداخلية المركزية.

3- وظيفتان بم�شمى من�شق.

4- الوكيل الم�شاعد للموارد والِخـْدمات، وتتبعه:

اإدارة الموارد الب�شرية.  اأ- 

 ب- اإدارة الموارد المالية.

 ج- اإدارة الِخْدمات وُنـُظـم المعلومات.

5- الوكيل الم�شاعد لالإعالم والتوا�شل، وتتبعه:

اإدارة الإعالم.  اأ- 

 ب- اإدارة التوا�شل.
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6-  وكيل البحوث والم�شاريع، ويتبعه:

الوكيل الم�شاعد للبحوث والدرا�شات، وتتبعه:  اأ- 

     1( اإدارة البحوث.

     2( اإدارة الدرا�شات.

     3(  اإدارة ال�شيا�شات.

 ب- الوكيل الم�شاعد للم�شاريع، وتتبعه:

       1( اأربع اإدارات بم�شمى اإدارة الم�شاريع.

       2( اإدارة العمليات.

 ج- الوكيل الم�شاعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:

      1( اإدارة تطوير الكوادر الحكومية.

      2( اإدارة جودة الخدمة الحكومية.

      3( اإدارة التقييم والتحليل.

      4( اإدارة التن�شيق والمتابعة.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم. 

املادة الثالثة

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

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥1( ل�سنة 2022

 بتعديل بع�س اأحكام املر�س�م رقم )62( ل�سنة 2008

ب�ساأن تنظيم مكتب نائب رئي�س جمل�س ال�زراء

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

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،

ل  وعلى املر�شوم رقم )62( ل�شنة 2008 ب�شاأن تنظيم مكتب نائب رئي�س جمل�س الوزراء، املعدَّ

باملر�شوم رقم )18( ل�شنة 2015،

وعلى املر�شوم رقم )26( ل�شنة 2022 بتعيني م�شت�شار ل�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س جمل�س 

الوزراء،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

حتل عبارة )مكتب م�شت�شار رئي�س جمل�س الوزراء( حمل عبارة )مكتب نائب رئي�س جمل�س 

رئي�س  نائب  مكتب  تنظيم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )62( رقم  املر�شوم  عنوان  يف  الواردة  الوزراء( 

جمل�س الوزراء، وكذلك اأينما وردت يف املادة الأوىل منه.

املادة الثانية

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

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥2( ل�سنة 2022

باإعادة تنظيم وزارة الأ�سغال

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

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،

البلديات يف  و�شئون  الأ�شغال  �شئون  تنظيم  باإعادة   2019 ل�شنة  رقم )50(  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم رقم )89( ل�شنة 2021، وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، املعدَّ

وعلى املر�شوم امللكي رقم )25( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري،

وبناًء على عْر�س وزير الأ�شغال،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة الأ�شغال، وذلك على النحو الآتي:

وزير الأ�شغال، ويتبعه:

 وكيل وزارة الأ�شغال، ويتبعه:

 اأوًل: اإدارة الموارد المالية.

ثانيــاً: اإدارة الموارد الب�شرية.

ثـالثــاً: الوكيل الم�شاعد للِخـْدمات الفنية، وتتبعه:

1-  اإدارة هند�شة التكاليف.

2-  اإدارة هند�شة المواد.

رابـعــاً: الوكيل الم�شاعد لل�شرف ال�شحي، وتتبعه:

1-  اإدارة تخطيط وم�شاريع ال�شرف ال�شحي.

2- اإدارة ت�شغيل و�شيانة ال�شرف ال�شحي.

خام�ساً: الوكيل الم�شاعد للطرق، وتتبعه:

1- اإدارة تخطيط وت�شميم الطرق.

2- اإدارة م�شاريع و�شيانة الطرق.



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

11

�ساد�ساً: الوكيل الم�شاعد لم�شاريع البناء وال�شيانة، وتتبعه:

1-  اإدارة م�شاريع البناء.

2-  اإدارة �شيانة المباني.

3-  اإدارة الم�شاريع ال�شتراتيجية.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.

املادة الثالثة

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الأ�شغال  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥3( ل�سنة 2022

باإعادة تنظيم وزارة التنمية الجتماعية 

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

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 )37( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )25( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري،

وبناًء على عْر�س وزير التنمية الجتماعية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظم وزارة التنمية الجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

وزير التنمية الجتماعية، ويتبعه:

  وكيل وزارة التنمية الجتماعية، ويتبعه:

اأوًل:  اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

ثانياً: الوكيل الم�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي، وتتبعه:

1- اإدارة الرعاية الجتماعية.  

2- اإدارة التاأهيل الجتماعي.

�َشـِري.
ُ
3- اإدارة الإر�شاد الأ

ثالثاً: الوكيل الم�شاعد لتنمية المجتمع، وتتبعه:

1- اإدارة الم�شاعدات الجتماعية.

2- اإدارة المراكز وتنمية الأ�شرة والطفولة.

3- اإدارة دْعـم المنظمات الأهلية.

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة الثالثة

�شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  املر�شوم،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الجتماعية  التنمية  وزير  على 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥٤( ل�سنة 2022

  باإعادة تنظيم وزارة العمل

 

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

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 )37( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

وعلى املر�شوم امللكي رقم )25( ل�شنة 2022 بتعديل وزاري، 

وبناًء على عْر�س وزير العمل،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة العمل، وذلك على النحو الآتي:

وزير العمل، ويتبعه:

   وكيل وزارة العمل، ويتبعه: 

اأوًل: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية. 

ثانياً: الوكيل الم�شاعد للعالقات العمالية، وتتبعه: 

1- اإدارة العالقات العمالية. 

2- اإدارة تنمية القوى العاملة. 

3- اإدارة التفتي�س وال�شالمة المهنية. 

ثالثاً: الوكيل الم�شاعد للعمل، وتتبعه: 

1- اإدارة التوظيف. 

ـل.  ـَعـطُّ 2- اإدارة التعوي�شات ودعم التَّ

3- اإدارة �شئون المعاهد المهنية. 

املادة الثانية

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة الثالثة

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

الر�شمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥٥( ل�سنة 2022

باإعادة تنظيم وزارة �سئ�ن جمل�س ال�زراء

ملك مملكة البحرين. نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة   

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 )29( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء،

وعلى املر�شوم رقم )13( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وزير �شئون جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

وزير �شئون جمل�س الوزراء، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة التن�شيق والمتابعة.

ثانياً: اإدارة الموارد الب�شرية والمالية�

ثالثاً: وكيل وزارة �شئون مجل�س الوزراء.

رابعاً: الأمانة العامة لمجل�س الوزراء، ويراأ�شها اأمين عام )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

1- الأمين العام الم�شاعد للمعلومات واإدارة الجل�شات )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

اإدارة اأمانة �شر الجل�شات. اأ - 

ب - اإدارة ُنـُظـم المعلومات والوثائق.

2- الأمين العام الم�شاعد للجان والمتابعة )بدرجة وكيل م�شاعد(، وتتبعه:

اإدارة �شئون اللجان. اأ - 

ب - اإدارة الإعداد والمتابعة.

املادة الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )29( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة �شئون جمل�س الوزراء واملر�شوم 

رقم )13( ل�شنة 2021 باإعادة تنظيم الأمانة العامة ملجل�س الوزراء، كما ُيـلغى كل ن�س يتعار�س 

مع اأحكام هذا املر�شوم.
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املادة الثالثة

اأحكام هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره،  على وزير �شئون جمل�س الوزراء تنفيذ 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س ال�زراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 15 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 11 �شبتمبر 2022م
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 مر�س�م رقم )٥6( ل�سنة 2022

 بتعيني رئي�س للبعثة الدبل�ما�سية ململكة البحرين

لدى اجلمه�رية الفرن�سية

نحن حمد بن عي�سى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

ل  املُعدَّ والقن�شلي،  الدبلوما�شي  ال�شلك  �شاأن  يف   2009 ل�شنة   )37( رقم  القانون  وعلى 

بالقانون رقم )20( ل�شنة 2014،

وعلى القرار رقم )37( ل�شنة 2021 بنقل �شفراء فوق العادة مفوَّ�شني اإىل وزارة اخلارجية،

وبناًء على تر�شيح وزير اخلارجية،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيعنيَّ ال�شفري الدكتور حممد بن عبدالغفار عبداهلل رئي�شًا للبعثة الدبلوما�شية ململكة البحرين 

لدى اجلمهورية الفرن�شية بلقب �شفري فوق العادة مفوَّ�س.

املادة الثانية

على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

نائب رئي�س جمل�س ال�زراء

وزير البنية التحتية

خالد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 19 �شفــــــر 1444هـ

الموافق: 15 �شبتمبر 2022م
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وزارة �سئ�ن البلديات والزراعة

 قرار رقم )1٤1( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تنظيم الدعاية النتخابية 

لنتخابات اأع�ساء جمل�س الن�اب واملجال�س البلدية

وزير �شئون البلديات والزراعة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات، 

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )17( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام املحافظات، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1977 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1977 ب�شاأن 

تنظيم الإعالنات، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )23( ل�شنة 2005 ب�شاأن تنظيم الإعالنات غري الدعائية،

اأع�شاء  لنتخابات  النتخابية  الدعاية  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )77( رقم  القرار  وعلى 

جمل�س النواب واملجال�س البلدية، املعدل بالقرار رقم )42( ل�شنة 2010،

وعلى القرار رقم )81( ل�شنة 2006 ب�شاأن املوا�شفات الفنية لالإعالنات غري الدعائية،  

 2006/10/8 وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم )3( بجل�شته رقم )1902( املنعقدة بتاريخ 

باملوافقة على تقرير مبلغ التاأمني النقدي على مر�شحي جمل�س النواب واملجال�س البلدية تاأمينًا 

لإزالة الالفتات واملل�شقات النتخابية،

وبناًء على عر�س وكيل الوزارة ل�شئون البلديات،

 

قرر الآتي:

مادة )1(

على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اتباع القواعد ال�شلوكية املتح�شرة 

يف دعايته النتخابية دون م�شا�س ب�شخ�س اأي مر�شح اآخر اأو الإ�شاءة اإليه اأو الطعن يف كفاءته 

ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة.
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مادة )2(

ل يجوز اأن تت�شمن و�شائل الدعاية النتخابية ول ال�شعارات واملل�شقات وال�شور والكتيبات 

واملطويات امل�شتخدمة فيها امل�شا�س باأ�ش�س العقيدة الإ�شالمية ووحدة ال�شعب اأو ما يثري الفرقة 

اأو الطائفية بني املواطنني.

مادة )3(

والبيانات  والإعالنات  الجتماعات  يف  الر�شمي  �شعارها  اأو  اململكة  علم  ا�شتعمال  يجوز  ل 

الدعاية  يف  ت�شتخدم  التي  والكتابات  والر�شومات  وال�شور  املل�شقات  ذلك  يف  مبا  النتخابية، 

للمر�شحني  النتخابية  الدعاية  مراكز  خارج  ال�شوت  مكربات  ا�شتعمال  مينع  كما  النتخابية، 

وعلى و�شائل النقل. 

مادة )٤(

يحظر على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اإجراء الدعاية النتخابية، 

مبا يف ذلك تنظيم وعقد الجتماعات واإلقاء اخلطب النتخابية وو�شع املل�شقات والإعالنات 

داخل اأو خارج اأو على الأماكن واملن�شاآت الآتية:

الم�شاجد والماآتم وغيرها من دور العبادة.  -1

الــوزارات والإدارات التابعــة لهــا والأجهــزة الملحقــة بها والمبانــي الحكومية والموؤ�ش�شــات   -2

والهيئات العامة وما في حكمها، والأماكن العامة المخ�ش�شة للخدمات العامة.

الجامعات والمعاهد العلمية والمدار�س الحكومية والخا�شة.  -3

الن�شب التذكارية وقواعدها والمباني الأثرية والأ�شوار المحيطة بها.  -4

اأعمدة الكهرباء والإنارة والهاتف واأعمدة الإ�شارات والعالمات المرورية.  -5

مقار اللجان الإ�شرافية ولجان القتراع والفرز.  -6

الج�شور والأنفاق والدوارات وجزر ال�شوارع اأو تقاطعاتها والأر�شفة والأ�شجار.  -7

و�شائل النقل والمركبات العامة.  -8

كما يحظر اإقامة املهرجانات والتجمعات النتخابية على بعد يقل عن مائتي مرت من جميع 

جهات مقار اللجان الإ�شرافية وجلان القرتاع والفرز، ويجب يف جميع الأحوال األ تخل اأعمال 

يف  ال�شائدة  التقاليد  اأو  الدينية  العقائد  اأو  العامة  الآداب  اأو  العام  بالأمن  النتخابية  الدعاية 

املجتمع.
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مادة )٥(

يجب على كل مر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية اإيداع مبلغ نقدي قدره مائة 

انتهاء  بعد  املبلغ  وُيرّد هذا  به،  النتخابية اخلا�شة  واملل�شقات واخليام  الالفتات  لإزالة  دينار 

النتخابات ب�شرط قيامه باإزالة هذه املل�شقات والالفتات واخليام خالل فرتة ل تتجاوز ثالثة 

اأيام من تاريخ انتهاء �شفته كمر�شح لع�شوية جمل�س النواب واملجال�س البلدية.

مادة )6(

خيمة  اإقامة  يف  يرغب  البلدية  واملجال�س  النواب  جمل�س  لع�شوية  مر�شح  كل  على  يجب 

البلدية املخت�شة  اأو  العا�شمة  اأمانة  الدعاية النتخابية، احل�شول على ترخي�س من  لأغرا�س 

اإذا كانت  اإدارة الدفاع املدين والإدارة العامة للمرور، وموافقة املالك  ب�شرط تقدمي موافقات 

اخليمة �شوف تقام يف ملك خا�س.

مادة )7(

يحظر و�شع الإعالنات النتخابية بكافة اأنواعها يف ال�شوارع الآتي بيانها:

1- �شارع الملك حمد.

2- �شارع ال�شيخ خليفة بن �شلمان.

3- �شارع ولي العهد.

4- �شارع خليفة الكبير.

5- �شارع الفاتح.

6- �شارع ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.

7- �شارع ال�شيخ �شلمان )من تقاطعه مع �شارع ال�شيخ عي�شى �شرقًا اإلى �شارع الزلق غربًا(.

8- �شارع الملك في�شل.

9- �شارع الملك عبد اهلل.

10- �شارع المطار. 

11- �شارع ال�شتقالل.

12- �شارع الزلق.

13- �شارع ال�شيخ جابر الأحمد ال�شباح.

14- �شارع الحو�س الجاف.

15- �شارع ج�شر ال�شيخ خليفة بن �شلمان.

16- �شارع ج�شر ال�شيخ حمد.

17- �شارع ج�شر ال�شيخ عي�شى بن �شلمان.
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18- �شارع عراد.

19- �شارع الحد )من تقاطعه مع �شارع 46 اإلى تقاطعه مع �شارع الحو�س الجاف(

20- �شارع الغو�س. 

21- �شارع خليج البحرين.

22- �شارع الأمير �شعود الفي�شل.

23- �شارع المع�شكر.

مادة )8(

يحظر اإل�شاق اأي اإعالن اأو بيان انتخابي، مبا يف ذلك ال�شور والر�شومات والكتابات، على 

املن�شاآت واملباين اخلا�شة، وحتدد اأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة الأماكن املخ�ش�شة لذلك.

مادة )٩(

اإعالنية  لوحات  و�شع  ال�شلة  ذات  الوزارات  يف  املعنية  اجلهات  مع  التن�شيق  بعد  يجوز 

متحركة لكل مر�شح بحجم )4x6( مرت با�شتخدام قواعد �شلبة تثبت على الأر�س مغطاة ب�شكل 

جمايل- مع مراعاة عدم حفر الأر�س- وذلك لأغرا�س الدعاية النتخابية، على األ يتم و�شع 

هذه الإعالنات على امل�شطحات اخل�شراء اأو املزروعات اأو يف الأماكن غري امل�شموح بها ح�شب ما 

حتدده اجلهات املعنية يف اجلهات احلكومية ذات ال�شلة.

ويجب ترك م�شافة ل تقل عن ع�شرة اأمتار بين اللوحة الإعالنية المتحركة لكل مر�شح. 

كما يجب ترك م�شافة ل تقل عن مائة متر من ال�شوارع الرئي�شية التي يحظر الإعالن فيها.

مادة )10(

من�شقة  بطريقة  وو�شائلها  اأنواعها  اختالف  على  النتخابية  الدعاية  اإعالنات  و�شع  يجب 

ول  لل�شيارات،  بالن�شبة  الروؤية  تعوق  ل  منا�شبة  اأبعاد  وعلى  البع�س،  بع�شها  وغري متداخلة مع 

ت�شوه املنظر العام، واأل يحجب الإعالن اخلا�س باأي مر�شح روؤية اإعالن مر�شح اآخر، ويجب يف 

جميع الأحوال األ حتجب هذه الإعالنات عالمات املرور الإر�شادية اأو اإ�شاراتها ال�شوئية.

مادة )11(

عملية  لبدء  املحدد  املوعد  قبل  اململكة  اأنحاء  يف  النتخابية  الدعاية  اأعمال  جميع  توقف 

القرتاع باأربع وع�شرين �شاعة.

مادة )12(

يجب على �شركات الدعاية والإعالن املرخ�س لها، اللتزام فيما قد ي�شند اإليها من اأعمال 

الدعاية النتخابية للمر�شحني، بالقواعد والأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القرار.
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مادة )13(

غري  الإعالنات  تنظيم  ب�شاأن   2005 ل�شنة   )23( رقم  القرار  باأحكام  الإخالل  عدم  مع 

النتخابية  الدعاية  و�شائل  جميع  اإزالة  املخت�شة  البلدية  اأو  العا�شمة  لأمانة  يجوز  الدعائية، 

واخليام املخالفة لل�شروط والأحكام املن�شو�س عليها يف هذا القرار، كما يجوز لها اأن ت�شدر 

قرارًا باإزالة كافة و�شائل الدعاية النتخابية التي ل يلتزم اأ�شحابها باإزالتها يف امليعاد املحدد يف 

املادة )5( من هذا القرار، وتتم اأعمال الإزالة يف جميع الأحوال بالطريق الإداري وعلى نفقة 

املخالف دون احلاجة اإىل اإنذاره، ويتم خ�شم تكاليف الإزالة من مبلغ التاأمني النقدي املن�شو�س 

عليه يف املادة )5( من هذا القرار، وي�شتوفى ما يزيد على هذا املبلغ من املخالف بالإجراءات 

القانونية املقررة.

مادة )1٤(

مع عدم الإخالل باأي عقوبة اأ�شد ين�س عليها اأي قانون اآخر:

1-  يعاقب كل مر�شح لع�شوية مجل�س النواب اأو المجال�س البلدية يبا�شر دعاية انتخابية خالفًا 

لل�شروط والأو�شاع المن�شو�س عليها في هذا القرار بالعقوبة المقررة في المادة )16( من 

المر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1973 ب�شاأن تنظيم الإعالنات.

2-  يعاقب بالعقوبة المن�شو�س عليها في المادة )17( من المر�شــوم بقانون رقم )14( ل�شــنة 

1973 ب�شــاأن تنظيــم الإعالنــات كل مــن اأزال اأو ك�شــر اأو نــزع اأو مــزق اأو �شــوه اأي اإعــالن اأو 

�شورة اأو مل�شق اأو اأي و�شيلة من و�شائل الدعاية النتخابية المرخ�س بها، وذلك خالل فترة 

النتخابات.

مادة )1٥(

اأع�شاء  لنتخابات  النتخابية  الدعاية  تنظيم  ب�شاأن   2006 ل�شنة   )77( رقم  القرار  ُيلغى 

جمل�س النواب واملجال�س البلدية. 

مادة )16(

على وكيل الوزارة ل�شئون البلديات واملعنيني -  ُكٌل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير �سئ�ن البلديات والزراعة

وائل بن نا�سر املبارك

�شدر بتاريخ:  18 �شفـــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 �شبتمبر 2022م
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )121( ل�سنة 2022

 بتحديد مقار اللجان الفرعية للقرتاع والفرز 

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة ع�شرة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2022 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الدوائر  النواب يف  اأع�شاء جمل�س  لنتخاب  والفرز  الفرعية لالقرتاع  اللجان  مقار  د  ُتـحدَّ

ـن باجلدول املرافق لهذا القرار. النتخابية، على النحو املبيَّ

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

رئي�س اللجنة العليا للإ�سراف العام على �سلمة

انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جــــدول

بتحديد مقار اللجان الفرعية للقرتاع والفرز

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

 

محافظة العا�سمة

اللجنة الأولى ومقرها: مدر�شة رابعة العدوية البتدائية للبنات.

ـين البتدائية للبنين. اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة حطِّ

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شناب�س الإعدادية للبنات.

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة اأم الح�شم البتدائية للبنين.

اللجنة الخام�شة ومقرها: مدر�شة حليمة ال�شعدية الإعدادية للبنات.

اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: نادي التحاد الريا�شي.

اللجنة ال�شابعة ومقرها: مدر�شة الوفاء الثانوية للبنات.

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة �شترة البتدائية للبنات.

اللجنة التا�شعة ومقرها: مدر�شة غرناطة البتدائية للبنات.

اللجنة العا�شرة ومقرها: مدر�شة التعاون الثانوية للبنين.

 

محافظة المحـرق

اللجنة الأولى ومقرها: مدر�شة الب�شيتين الإعدادية للبنات.

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة الب�شيتين البتدائية للبنات.

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة المحرق الثانوية للبنات.

ـان بن ثابت البتدائية للبنين. اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة ح�شَّ

اللجنة الخام�شة ومقرها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات.

اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات.

اللجنة ال�شابعة ومقرها: مدر�شة الخوارزمي البتدائية للبنين.

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الحد الثانوية للبنات.
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المحافظة ال�سمالية

انة البتدائية للبنات. اللجنة الأولى ومقرها: مدر�شة كرَّ

ـان البتدائية للبنين. اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة جابر بن حيَّ

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنين.

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنين.

اللجنة الخام�شة ومقرها: مدر�شة �شار البتدائية للبنين.

اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: مدر�شة عالي البتدائية للبنين.

اللجنة ال�شابعة ومقرها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات.

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنين.

اللجنة التا�شعة ومقرها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات.

اللجنة العا�شرة ومقرها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات.

اللجنة الحادية ع�شرة ومقرها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنين.

اللجنة الثانية ع�شرة ومقرها: مدر�شة المالكية البتدائية الإعدادية للبنات.

 

المحافظة الجن�بية

اللجنة الأولى ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية الإعدادية للبنين.

اللجنة الثانية ومقرها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات.

اللجنة الثالثة ومقرها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنين.

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات.

اللجنة الخام�شة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنين.

اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنين.

اللجنة ال�شابعة ومقرها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات.

اللجنة الثامنة ومقرها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات.

اللجنة التا�شعة ومقرها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنين.

اللجنة العا�شرة ومقرها: درة البحرين.
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

قرار رقم )122( ل�سنة 2022

بتحديد مقار اللجان العامة للقرتاع والفرز 

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة ع�شر منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )49( ل�شنة 2022 ب�شاأن حتديد املناطق والدوائر النتخابية وحدودها 

واللجان الفرعية لنتخابات جمل�س النواب،

والفرز  لالقرتاع  الفرعية  اللجان  مقار  بتحديد   2022 ل�شنة   )121( رقم  القرار  وعلى 

لنتخاب اأع�شاء جمل�س النواب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الدوائر  يف  النواب  جمل�س  اأع�شاء  لنتخاب  والفرز  لالقرتاع  العامة  اللجان  مقار  حُتدد 

النتخابية، على النحو املبني باجلدول املرافق لهذا القرار.

املادة الثانية

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

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

رئي�س اللجنة العليا للإ�سراف العام على �سلمة

انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

المـــــوافــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جدول

بتحديد مقار اللجان العامة للقرتاع والفرز

لنتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

اللجنة الأولى ومقرها: مجمع ال�شيف التجاري.

اللجنة الثانية ومقرها: المعهد الديني.

اللجنة الثالثة ومقرها: مجمع �شترة التجاري.

اللجنة الرابعة ومقرها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات.

اللجنة الخام�شة ومقرها: مطار البحرين الدولي.

اللجنة ال�شاد�شة ومقرها: ج�شر الملك فهد.

اللجنة ال�شابعة ومقرها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين.

اللجنة الثامنة ومقرها: �شالة وزارة التربية والتعليم.

اللجنة التا�شعة ومقرها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين.

اللجنة العا�شرة ومقرها: مدر�شة �شافرة البتدائية الإعدادية للبنات.

اللجنة الحادية ع�شرة ومقرها: حلبة البحرين الدولية.

اللجنة الثانية ع�شرة ومقرها: مدر�شة �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد اآل خليفة ال�شاملة للبنات.

اللجنة الثالثة ع�شرة ومقرها: جامعة البحرين.

اللجنة الرابعة ع�شرة ومقرها: نادي المحرق الريا�شي.

اللجنة الخام�شة ع�شرة ومقرها: مركز البحرين الدولي للمعار�س والموؤتمرات )المنامة(.
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )123( ل�سنة 2022

 بت�سكيل جلان الإ�سراف على �سلمة

انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 2002 ب�شاأن مبا�شرة احلقوق ال�شيا�شية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 2002 ب�شاأن جمل�شي ال�شورى والنواب، وتعديالته،

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل يف املناطق النتخابية جلان لالإ�شراف على �شالمة انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب  ُتـ�شكَّ

2002 ب�شاأن مبا�شرة  املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة من املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

ـن باجلدول رقم )1( املرافق لهذا القرار. د مقارُّها على الوجه املبيَّ احلقوق ال�شيا�شية، وحتدَّ

املادة الثانية

اإذا غاب اأحد روؤ�شاء اللجان اأو اأحد اأع�شائها، اأو قام مانع مينعه من العمل، يحل حمله اأحد 

الروؤ�شاء اأو الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )2( املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

ـي طلبات  تتوىل اللجان املن�شو�س عليها يف هذا القرار القيام باإعداد جداول الناخبني، وتلقِّ

ـها، واإعداد ك�شوف املر�شحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�شات املتعلقة باأيِّ  الرت�شيح وفْحـ�شِ

قرار اأو اإجراء ي�شدر عنها، وبوجه عام تخت�س كل جلنة من هذه اللجان بالإ�شراف على �شالمة 

انتخاب اأع�شاء جمل�س النواب يف املنطقة والدوائر النتخابية الداخلة يف نطاق اخت�شا�شها. 
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املادة الرابعة

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

رئي�س اللجنة العليا للإ�سراف العام على �سلمة

انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

الـمــــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جدول رقم )1(

ت�سكيل جلان الإ�سراف على �سلمة انتخاب

اأع�ساء جمل�س الن�اب وحتديد مقارها

ها مدر�شة خولة الثانوية للبنات: اأوًل: لجنة محافظة العا�شمة ومقرُّ

رئي�شًاالم�شت�شار نايف يو�شف محمد محمود1

اأمينًا لل�شرفاطمة خليفة علي2

ع�شوًامحمود علي غلوم3

ها مدر�شة الهداية الخليفية الثانوية للبنين: ثانياً: لجنة محافظة المحرق ومقرُّ

رئي�شًاالم�شت�شار الدكتور علي عبا�س اأحمد ال�شويخ1

اأمينًا لل�شرحنان جا�شم علي2

ع�شوًا�شالم جمال التميمي3

ها مدر�شة يثرب الإعدادية للبنات: ثالثاً: لجنة المحافظة ال�شمالية ومقرُّ

رئي�شًاالم�شت�شار فهد خالد محمد البوعينين1

اأمينًا لل�شرلينا محمد نافع �شالح2

ع�شوًاعلي اأحمد �شاهين3

ها مدر�شة الم�شتقبل البتدائية للبنات: رابعاً: لجنة المحافظة الجنوبية ومقرُّ

رئي�شًاالقا�شي فاطمة في�شل حبيل من�شور1

اأمينًا لل�شر�شلمان خليفة اأحمد �شليبيخ2

ع�شوًااأحمد عبداهلل محمد الأن�شاري3
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جدول رقم )2(

الروؤ�ساء واأمناء ال�سر والأع�ساء الحتياط 

للجان الإ�سراف على �سلمة انتخاب اأع�ساء جمل�س الن�اب

رئي�شًاالقا�شي ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي1

رئي�شًاالقا�شي حمد اأحمد محمد ال�شويدي2

رئي�شًاالقا�شي الدكتور جواهر عادل محمد العبدالرحمن 3

رئي�شًاالقا�شي ح�شين �شعيد علي الزامل4

اأمينًا لل�شر�شناء جمعة را�شد حمد5

اأمينًا لل�شر�شيخة اأحمد الأن�شاري6

اأمينًا لل�شرفاطمة عبداهلل عي�شى7

اأمينًا لل�شرعبدالعزيز علي القنا�س8

ع�شوًاجا�شم محمد مال اهلل9

ع�شوًااأحمد �شامي بدر الحمادي10

ع�شوًافي�شل ح�شن النعيمي11

ع�شوًا�شيخة محمد الذوادي12
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )12٤( ل�سنة 2022

 بتحديد مقار اللجان الفرعية

للقرتاع والفرز لنتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة الثامنة ع�شرة منه،

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

د مقار اللجان الفرعية لالقرتاع والفرز لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية يف الدوائر  ُتـحدَّ

ـن باجلدول املرافق لهذا القرار. النتخابية، على النحو املبيَّ

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جدول

بتحديد مقار اللجان الفرعية للقرتاع والفرز

لنتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

  

محافظة المحـرق

ها: مدر�شة الب�شيتين الإعدادية للبنات. اللجنة الأولى ومقرُّ

ها: مدر�شة الب�شيتين البتدائية للبنات. اللجنة الثانية ومقرُّ

ها: مدر�شة المحرق الثانوية للبنات. اللجنة الثالثة ومقرُّ

ها: مدر�شة ح�شان بن ثابت البتدائية للبنين. اللجنة الرابعة ومقرُّ

ها: مدر�شة رقية البتدائية للبنات. اللجنة الخام�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة الدير البتدائية الإعدادية للبنات. اللجنة ال�شاد�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة الخوارزمي البتدائية للبنين. اللجنة ال�شابعة ومقرُّ

ها: مدر�شة الحد الثانوية للبنات. اللجنة الثامنة ومقرُّ

 

المحافظة ال�سمالية

انة البتدائية للبنات. ها: مدر�شة كرَّ اللجنة الأولى ومقرُّ

ـان البتدائية للبنين. ها: مدر�شة جابر بن حيَّ اللجنة الثانية ومقرُّ

ها: مدر�شة ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة البتدائية الإعدادية للبنين. اللجنة الثالثة ومقرُّ

ها: مدر�شة جدحف�س الإعدادية للبنين. اللجنة الرابعة ومقرُّ

ها: مدر�شة �شار البتدائية للبنين. اللجنة الخام�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة عالي البتدائية للبنين. اللجنة ال�شاد�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة �شار الثانوية للبنات. اللجنة ال�شابعة ومقرُّ
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ها: مدر�شة مدينة حمد البتدائية للبنين. اللجنة الثامنة ومقرُّ

ها: مدر�شة غازي الق�شيبي الثانوية للبنات. اللجنة التا�شعة ومقرُّ

ها: مدر�شة العهد الزاهر الثانوية للبنات. اللجنة العا�شرة ومقرُّ

ها: مدر�شة ابن طفيل البتدائية للبنين. اللجنة الحادية ع�شرة ومقرُّ

ها: مدر�شة المالكية البتدائية الإعدادية للبنات. اللجنة الثانية ع�شرة ومقرُّ

 

المحافظة الجن�بية

ها: مدر�شة مدينة عي�شى البتدائية الإعدادية للبنين. اللجنة الأولى ومقرُّ

ها: مدر�شة مدينة عي�شى الثانوية للبنات. اللجنة الثانية ومقرُّ

ها: مدر�شة الإمام مالك بن اأن�س البتدائية للبنين. اللجنة الثالثة ومقرُّ

ها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الإعدادية للبنات. اللجنة الرابعة ومقرُّ

ها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي الثانوية للبنين. اللجنة الخام�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة عقبة بن نافع البتدائية للبنين. اللجنة ال�شاد�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة الرفاع الغربي الثانوية للبنات. اللجنة ال�شابعة ومقرُّ

ها: مدر�شة الرفاع ال�شرقي البتدائية للبنات. اللجنة الثامنة ومقرُّ

ها: مدر�شة الزلق البتدائية الإعدادية للبنين. اللجنة التا�شعة ومقرُّ

ها: درة البحرين. اللجنة العا�شرة ومقرُّ
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )12٥( ل�سنة 2022

 بتحديد مقار اللجان العامة للقرتاع والفرز

لنتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة الثامنة ع�شرة منه،

والدوائر  النتخابية  البلدية  املناطق  حتديد  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )47( رقم  القرار  وعلى 

النتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية،

والفرز  لالقرتاع  الفرعية  اللجان  مقار  بتحديد   2022 ل�شنة   )124( رقم  القرار  وعلى 

لنتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الدوائر  يف  البلدية  املجال�س  اأع�شاء  لنتخاب  والفرز  لالقرتاع  العامة  اللجان  مقار  د  حُتدَّ

ـن باجلدول املرافق لهذا القرار. النتخابية، على النحو املبيَّ

املادة الثانية

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جدول

بتحديد مقار اللجان العامة للقرتاع والفرز

لنتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

ها: مجمع ال�شيف التجاري. اللجنة الأولى ومقرُّ

ها: المعهد الديني. اللجنة الثانية ومقرُّ

ها: مجمع �شترة التجاري. اللجنة الثالثة ومقرُّ

ها: مدر�شة الحد الإعدادية للبنات. اللجنة الرابعة ومقرُّ

ها: مطار البحرين الدولي. اللجنة الخام�شة ومقرُّ

ها: ج�شر الملك فهد. اللجنة ال�شاد�شة ومقرُّ

ها: مدر�شة مدينة حمد الثانوية للبنين. اللجنة ال�شابعة ومقرُّ

ها: �شالة وزارة التربية والتعليم. اللجنة الثامنة ومقرُّ

ها: مدر�شة وادي ال�شيل البتدائية الإعدادية للبنين. اللجنة التا�شعة ومقرُّ

ها: مدر�شة �شافرة البتدائية الإعدادية للبنات. اللجنة العا�شرة ومقرُّ

ها: حلبة البحرين الدولية. اللجنة الحادية ع�شرة ومقرُّ

ها: مدر�شة �شمو ال�شيخة موزة بنت حمد اآل خليفة ال�شاملة للبنات. اللجنة الثانية ع�شرة ومقرُّ

ها: جامعة البحرين. اللجنة الثالثة ع�شرة ومقرُّ

ها: نادي المحرق الريا�شي. اللجنة الرابعة ع�شرة ومقرُّ

ها: مركز البحرين الدولي للمعار�س والموؤتمرات )المنامة(. اللجنة الخام�شة ع�شرة ومقرُّ
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وزارة العدل وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

 قرار رقم )126( ل�سنة 2022

بت�سكيل جلان الإ�سراف على انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،2001 ل�شنة   )35( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  البلديات  قانون  على  الطالع  بعد 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية، 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة ال�شابعة منه،

ـة، وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنيَّ

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـل يف املناطق البلدية النـتخابية جلان لالإ�شراف على انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية  ُتـ�شكَّ

املن�شو�س عليها يف املادة ال�شابعة من املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 2002 ب�شاأن نظام انتخاب 

لهذا  املرافق   )1( رقم  باجلدول  ـن  املبيَّ الوجه  على  مقارُّها  د  وحتدَّ البلدية،  املجال�س  اأع�شاء 

القرار.

املادة الثانية

اإذا غاب اأحد روؤ�شاء اللجان اأو اأحد اأع�شائها، اأو قام مانع مينعه من العمل، يِحـل حمله اأحد 

الروؤ�شاء اأو الأع�شاء الواردة اأ�شماوؤهم باجلدول رقم )2( املرافق لهذا القرار.

املادة الثالثة

ـي طلبات  تتوىل اللجان املن�شو�س عليها يف هذا القرار القيام باإعداد جداول الناخبني، وتَلـقِّ

ـحني، والنظر يف الطلبات والعرتا�شات املتعلقة باأيِّ  ـها، واإعداد ك�شوف املر�شَّ الرت�شيح وفْحـ�شِ

بالإ�شراف على ما  اللجان  اأو قرار ي�شدر عنها، وبوجه عام تخت�س كل جلنة من هذه  اإجراء 

نطاق  يف  الداخلة  النتخابية  والدوائر  املنطقة  يف  البلدية  املجال�س  اأع�شاء  بانتخابات  يتعلق 

اخت�شا�شها.
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املادة الرابعة

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل 

وال�سئ�ن الإ�سلمية والأوقاف

ن�اف بن حممد املعاودة

�شدر بتاريخ: 15 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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جدول رقم )1(

ت�سكيل جلان الإ�سراف على انتخاب

اأع�ساء املجال�س البلدية وحتديد مقارِّها

ها مدر�شة الهداية الخليفية الثانوية للبنين: اأوًل: لجنة محافظة المحرق ومقرُّ

رئي�شًاالم�شت�شار الدكتور علي عبا�س اأحمد ال�شويخ1

اأمينًا لل�شردينا محمد الماجد2

ع�شوًافهد خالد المريخي3

ع�شوًاحنان جا�شم علي4

ع�شوًا�شالم جمال التميمي5

ها مدر�شة يثرب الإعدادية للبنات: ثانياً: لجنة المحافظة ال�شمالية ومقرُّ

رئي�شًاالم�شت�شار فهد خالد محمد البوعينين1

اأمينًا لل�شر�شيخة علي الرويعي2

ع�شوًاحمد �شاكر الدو�شري3

ع�شوًالينا محمد نافع �شالح4

ع�شوًاعلي اأحمد �شاهين5

ها مدر�شة الم�شتقبل البتدائية للبنات: ثالثاً: لجنة المحافظة الجنوبية ومقرُّ

رئي�شًاالقا�شي فاطمة في�شل حبيل من�شور1

اأمينًا لل�شر�شيخة عيد علي2

ع�شوًانوال عبدالرحيم عبدالكريم3

ع�شوًا�شلمان خليفة اأحمد �شليبيخ4

ع�شوًااأحمد عبداهلل محمد الأن�شاري5
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جدول رقم )2(

الروؤ�ساء واأمناء ال�سر والأع�ساء الحتياط 

للجان الإ�سراف على انتخاب اأع�ساء املجال�س البلدية

رئي�شًاالقا�شي ح�شين حميد �شالح ال�شيرفي1

رئي�شًاالقا�شي حمد اأحمد محمد ال�شويدي2

رئي�شًاالقا�شي الدكتور جواهر عادل محمد العبدالرحمن 3

رئي�شًاالقا�شي ح�شين �شعيد علي الزامل4

اأمينًا لل�شر�شناء جمعة را�شد حمد5

اأمينًا لل�شر�شيخة اأحمد الأن�شاري6

اأمينًا لل�شرفاطمة عبداهلل عي�شى7

اأمينًا لل�شرعبدالعزيز علي القنا�س8

ع�شوًاجا�شم محمد مال اهلل9

ع�شوًااأحمد �شامي بدر الحمادي10

ع�شوًافي�شل ح�شن النعيمي11

ع�شوًا�شيخة محمد الذوادي12



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

42

وزارة ال�سحة

 قرار رقم )٤3( ل�سنة 2022

 ب�ساأن قائمة الأمرا�س املهنية 

وحتديد ِنـ�َسـب العْجـز الناجمة عن هذه الأمرا�س

وزير ال�شحة:

وعلى  العامة،  ال�شحة  قانون  باإ�شدار   2018 ل�شنة   )34( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س املادة )78( منه،

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللجان الطبية العامة،

اللجنة اخلليجية لل�شحة  وعلى الالئحة اخلليجية جلدول الأمرا�س املهنية ال�شادرة عن 

مايو  يف  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  ال�شحة  ملجل�س  التابعة  املهنية  وال�شالمة 

 ،2016

لل�شحة  اخلليجية  اللجنة  عن  ال�شادر  املهنية  الأمرا�س  ب�شبب  العْجـز  تقييم  دليل  وعلى 

وال�شالمة املهنية التابعة ملجل�س ال�شحة لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، يف اأغ�شط�س 

 ،2016

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

ُتـعتَمـد قائمة الأمرا�س املهنية الواردة يف امللحق )1( املرافق لهذا القرار.

مادة )2(

ُتـعتَمـد جداول حتديد ِنـ�َشـب العْجـز الناجمة عن الأمرا�س املهنية، وذلك على النحو الوارد 

يف امللحق )2( املرافق لهذا القرار.

مادة )3(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار. 
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مادة )٤(

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

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

وزير ال�سحة

الدكت�رة جليلة بنت ال�سيد ج�اد ح�سن

�شدر بتاريخ: 15 �شفــــــر 1444هـ       

الـمـــوافـــــــق: 11 �شبتمبر 2022م
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 ) 1م�حق (

 األمراض املهنية 
 

 

: األمراض املهنية ال�ي �سب��ا التعرض للظروف واملواد ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل
ً
 أوال

 أ : األمراض ال�ي �سب��ا مواد كيميائية:

 أمراض �سب��ا ال��يليوم أو مركباتھ. )1

 أمراض �سب��ا ال�ادميوم أو مركباتھ. )2

 الفوسفور أو مركباتھ. أمراض �سب��ا  )3

 أمراض �سب��ا الكروم أو مركباتھ.  )4

 أمراض �سب��ا املنجن�� أو مركباتھ.  )5

 أمراض �سب��ا الزرنيخ أو مركباتھ.  )6

 أمراض �سب��ا الزئبق أو مركباتھ.  )7

 أمراض �سب��ا الرصاص أو مركباتھ. )8

 أمراض �سب��ا الفلور أو مركباتھ.  )9

 ك��يتيد الكر�ون أو مركباتھ. أمراض �سب��ا ثا�ي  )10

أمراض �سب��ا املشتقات الهالوجينية للهيدروكر�ونات األليفاتية والعطر�ة ( ثا�ي ني��وفينول ومثيالتھ   )11

  – �لوروفورم ثالث �لوروميثان    –نفثال�ن امل�لورة    –و�دائلھ من متشا��اتھ واألمالح املشتقة من تلك املواد  

 ميثيل ن بيوتيل كيتون). – را�ع �لورو�ثان  – �لوروايثايل�ن  ثالث  –را�ع �لور�دا الكر�ون 

 أمراض �سب��ا البن�ين (البن�ول) ومثيالتھ.  )12

 أمراض �سب��ا مشتقات البن�ين (البن�ول) الني��وجينية واألمينية ومثيال��ا. )13

 أمراض �سب��ا الني��وجليسر�ن و��س��ات حمض الني��يك األخرى.  )14

 الكحوليات وا�جليو�والت والكيتونات. أمراض �سب��ا )15

أمراض �سب��ا الغازات ا�خانقة، مثل؛ أول أكسيد الكر�ون وهيدروج�ن سالفيد وهيدروج�ن سيانيد   )16

 ومشتقا��ا.

 أمراض �سب��ا اإلكر�لوني��يل. )17

 ) أمراض �سب��ا أ�اسيد الني��وج�ن.18

 أمراض �سب��ا الفاناديوم أو مركباتھ. )19

 أمراض �سب��ا األنتيمون أو مركباتھ. ) 20

 أمراض �سب��ا الهيكسان. )21
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 أمراض �سب��ا األحماض املعدنية.  )22

 أمراض �سب��ا املواد الصيدالنية. )23

 أمراض �سب��ا الني�ل أو مركباتھ. )24

 أمراض �سب��ا الثاليوم أو مركباتھ. )25

 أمراض �سب��ا األوزميوم أو مركباتھ.  )26

 أمراض �سب��ا السيلينيوم أو مركباتھ. )27

 أمراض �سب��ا النحاس أو مركباتھ. )28

 أمراض �سب��ا البالت�ن أو مركباتھ. )29

 أمراض �سب��ا القصدير أو مركباتھ.  )30

 أمراض �سب��ا الزنك أو مركباتھ.  )31

 أمراض �سب��ا الفو�ج�ن. )32

 مثل؛ بن�وكينون. أمراض �سب��ا املواد املسببة �حساسية الع�ن،  )33

 أمراض �سب��ا األمونيا.  )34

 أمراض �سب��ا إيزوسيانات.  )35

 أمراض �سب��ا املبيدات.  )36

 أمراض �سب��ا أ�اسيد الك��يت. )37

 أمراض �سب��ا املذيبات العضو�ة. )38

 أمراض �سب��ا منتجات تحتوي ع�� الالتيكس.  )39

 أمراض �سب��ا ال�لور.  )40

أمراض �سب��ا مواد كيميائية أخرى توجد �� العمل ولم تذكر �� البنود السابقة، وحيث أن هناك عالقة   )41

مباشرة تم إثبا��ا علميا أو تم تحديدها بطرق مناسبة باإلم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن  

طة العمل و��ن املرض أو األمراض  هناك عالقة سببية ب�ن التعرض لهذه املواد الكيماو�ة ال�ي تظهر �� أ�ش 

 ال�ي �عان��ا العامل.  

 مونومر فينيل �لورايد. )42

 مونومر أكر�الميد. )43

 ميثيل بروميد.  )44

 ثنائي إيثال�ن دايوكسيد.  –دايوكسان   )45

 مشتقات الفينول.  )46
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 ب: األمراض ال�ي �سب��ا الظروف واملواد الف��يائية:

 الضوضاء (ال�جيج). اختالل السمع �سبب  )1

الطرفية   )2 الدمو�ة  األوعية  املفاصل،  العظام،  األوتار،  العضالت،  (تصيب  االه��ازات  �سب��ا  أمراض 

 "ا�حيطية" أو األعصاب الطرفية). 

 ) أمراض �سب��ا ضغط الدم أو خ�خلة الهواء. 3

 ) أمراض �سب��ا اإلشعات املؤ�نة.4

اإل  )5 و�شمل  الضوئي،  ا�جال  �سب��ا  تحت  أمراض  واألشعة  املرئي  والضوء  البنف�جية  فوق  شعاعات 

 ا�حمراء والل��ر.

 ) أمراض �سب��ا التعرض لتطرف درجات ا�حرارة، با�حرارة أو بال��ودة. 6

) أمراض �سب��ا ظروف ومواد ف��يائية أخرى توجد �� العمل ولم تذكر �� البنود السابقة، وحيث هناك  7

تم تحديدها بطرق مناسبة لإلم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية،    عالقة مباشرة تم إثبا��ا علميا أو

ع�� أن هناك عالقة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف واملواد الف��يائية ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن 

 املرض أو األمراض ال�ي �عان��ا العامل.  

 ) العمل �� ظروف اإلضاءة ا�خافتة.8

 

 �سب��ا املواد ا�حيو�ة (بيولوجية) واألمراض املعدية الطفيلية:ج: األمراض ال�ي 

 ال��وسيلال.  )1

 الف��وسات الكبدية.  )2

 .  (HIV)ف��وس نقص املناعة املكتسبة  )3

 التيتانوس. )4

 الدرن(السل).  )5

 امل��امنات السمية أو االل��ابية امل�حو�ة بملوثات بكت��ية أو فطر�ة.  )6

 األن��اكس.  )7

 ب��وسب��ا. اللي )8

) أمراض �سب��ا ظروف ومواد حيو�ة (بيولوجية) أخرى توجد �� العمل ولم تذكر �� البنود السابقة وحيث  9

والتطبيقات   (الظروف)  لإلم�انات  مناسبة  بطرق  تحديدها  تم  أو  علميا  إثبا��ا  تم  مباشرة  عالقة  هناك 

واد ا�حيو�ة (البيولوجية) ال�ي تظهر ��  الوطنية، ع�� أن هناك عالقة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف وامل

 أ�شطة العمل و��ن املرض أو األمراض ال�ي �عان��ا العامل. 

 سودوموناس ملياي.   –جالندرز   –السقأوة   )10

 كالميديوزس املنتقلة من الطيور أو الضأن املصابة أو مخلفا��ا.  –كالميديا سيتاساي   )11



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

47

4 

 نتقلة من ا�حيوانات املصابة أو مخلفا��ا.�وكسيلال بيورنيتياي امل –ح�ى كيو  )12

 ف��وس أورف املنتقل من الضأن أو املعار املصابة أو جث��ا. )13

 الر�كتسيا.  )14

 امل�ورات العقدية س��يبتو�وكس. )15

 ث��موفيليك اكتينومي�وزس. –فطر�ات شعاعية ا�حرارة  )16

 املالر�ا.  )17

 األميبا.  )18

 

: األمراض  
ً
 ألعضاء وأجهزة ا�جسم ثانيا

ً
 املهنية طبقا

 أ: أمراض ا�جهاز التنف��ي 

أمراض الغبار الرئوي (نيمو�ونيوزس) ال�ي �سب��ا الغبار املعد�ي املسبب للتليف، مثل؛ غبار السيلي�ا   )1

 واألسبست (أسبسيوزس).  (ANTHRACO – SILICOSIS)(سيلي�وزس) والفحم السيلي�ي 

 ا.الدرن املصاحب ملرض السيلي�  )2

 أمراض الغبار الرئوي (نيمو�ونيوزس)ال�ي �سب��ا الغبار املعد�ي غ�� املسبب للتليف. )3

 . (SIDEROSIS)مرض غبار ا�حديد  )4

 أمراض الشعب الرئو�ة �سبب الغبار املعد�ي الصلب. )5

القصب   )6 مصاص  أو  ا�جوت،  الكتان،  (بيسينوزس)  القطن  غبار  �سبب  الرئو�ة  الشعب  أمراض 

 (بجاسوزس). 

 أزمات الر�و �سبب مواد مسببة ل�حساسية أو ال��يج ضمن العملية (التشغيلة).  )7

املنشأ   )8 خارجية  الهوائية  ا�حو�صالت  (ال��جية)  حساسية   ETERINSIC ALLERGIC)أمراض 

ALVEOLITIS) .سبب استنشاق غبار عضوي أو رزاز (ايروسل) ملوث بامليكرو�ات يظهر أ�شطة العمل� 

راض السدة التنفسية �سبب استنشاق غبار الفحم والغبار الناتج عن ا�حاجر وغبار ا�خشب وغبار  أم  )9

 ا�حبوب وأعمال الزراعة وغبار اسطبالت ا�حيوانات وغبار النسيج وغبار الورق نتيجة أ�شطة العمل. 

 األمراض الرئو�ة �سبب األلومنيوم. )10

 د مسببة ل�حساسية أو ال��يج موجودة �� أ�شطة العمل.أمراض املسالك التنفسية العليا �سبب موا )11

) أمراض تنفسية أخرى لم تذكر �� البنود السابقة وحيث هناك عالقة مباشرة تم إثبا��ا علميا أو تم  12

تحديدها بطرق مناسبة لالم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن هناك عالقة خطورة سببية ب�ن 

 واملواد ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن املرض أو األمراض ال�ي �عان��ا العامل. التعرض لهذه الظروف 
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 األمراض ا�جلدية :ب

أمراض حساسية (ال��جية) ا�جلد التالمسية واألرتي�ار�ا التالمسية �سبب مواد أخرى تظهر ا�حساسية   )1

 موجودة �� أ�شطة العمل ولم �سبق ذكرها �� البنود السابقة. 

��يج ا�جلد �سبب مواد مهيجة أخرى ل�جلد موجودة �� أ�شطة العمل ولم �سبق ذكرها �� البنود  ) أمراض  2

 السابقة. 

�سبب مواد أخرى معروفة موجودة �� أ�شطة العمل ولم �سبق ذكرها ��    (VITILIGO)ال��اق ا�جلدي   )3

 البنود السابقة. 

أ�شطة  4  �� (بيولوجية) موجودة  ف��يائية وكيميائية وحيو�ة  ظروف ومواد  �سب��ا  أخرى  جلدية  أمراض   (

بطرق   تحديدها  تم  أو  علميا  إثبا��ا  تم  مباشرة  عالقة  هناك  وحيث  السابقة  البنود   �� تذكر  ولم  العمل 

التعرض لهذه الظروف    مناسبة لالم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن هناك عالقة سببية ب�ن

 واملواد ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن املرض أو األمراض ال�ي �عان��ا العامل.  

 

: اضطرابات ا�جهاز العض�� الهيك�� (ا�جهاز ا�حر�ي) 
ً
 ثالثا

1(  ) للمعصم  اإلبري  بالنتوء  الداخلية  األغشية  �سبب    RADIAL SYULOID TENOSYNOVITIS)ال��اب 

 حر�ات االنبساط القو�ة والوضعيات املتطرفة للمعصم. ا�حر�ات املتكررة و 

االنبساط   )2 املتكررة وحر�ات  ا�حر�ات  (الرسغ) �سبب  لليد واملعصم  الداخلية  املزمن لألغشية  االل��اب 

 القو�ة والوضعيات املتطرفة للمعصم.

� منطقة  �سبب الضغط امل��امن �  (OLECRANON BURSITIS)املرفق    – جراب    – ال��اب أغشية كيس   )3

 املرفق. 

�سبب البقاء ملدد طو�لة �� وضع    (PREPATELLAR BURSITIS)الركبة    -جراب  –ال��اب أغشية كيس   )4

 االستناد ع�� الركبة. 

 �سبب العمل بقوة و�ش�ل متكرر  (EPICONDY LITIS)ال��اب أطراف عظام املرفق  )5

 � الركبة أو �� وضع القرفصاء. إصابات غضار�ف الركبة �سبب العمل لف��ات مطولة استنادا ع� )6

لاله��ازات   )7 التعرض  املتضمن  والعمل  مطولة  ولف��ات  بقوة  العمل  �سبب  الرس��  النفق  متالزمة 

 والوضعيات املتطرفة للمعصم (الرسغ) أو مز�ج من تلك األسباب.

ا )8  �� تذكر  ولم  العمل  أ�شطة   �� موجودة  ظروف  �سب��ا  ا�حر�ي  ا�جهاز  تصيب  أخرى  لبنود اضرابات 

السابقة وحيث هناك عالقة مباشرة تم إثبا��ا علميا أو تم تحديدها بطرق مناسبة لالم�انات (الظروف)  

والتطبيقات الوطنية، ع�� أن هناك عالقة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل 

 و��ن االضطرابات ال�ي �عان��ا العامل.  
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وال��اب أوتار عضالت    (ROTATOR CUFF)أمراض مفصل الكتف، مثل؛ م��امنة عضلة الكفة املدورة   )9

 الكتف.

أو  10 اليد والساعد  وال��اب أوتار عضالت  اليد والساعد، مثل؛ االل��اب ا�خلوي تحت ا�جلدي  ) أمراض 

 ال��اب أغضية األكياس/ ا�جراب. 

�� أسفل فقرات الظهر، بم11 ب�ن  ) اضطرابات مزمنة  أو باألقراص ما  بالفقرات  تآ�ليھ  ا يتضمن �غ��ات 

 الفقرات. 

 ) فتق ما ب�ن الفقرات القطنية.12

 ) انزالق ما ب�ن الفقرات. 13

 تآ�ل الفقرات وآالم الظهر مع �غ��ات بفقرات العنق. )14

 

: اضطرابات عقلية وسلوكية
ً
 را�عا

 اضطرابات توتر ما �عد الصدمة.  )1

ة أو سلوكية �سب��ا ظروف موجودة �� أ�شطة العمل ولم تذكر �� البنود السابقة،  ) اضطرابات أخرى عقلي 2

وحيث هناك عالقة مباشرة تم إثبا��ا علميا أو تم تحديدها بطرق مناسبة لالم�انات (الظروف) والتطبيقات  

و��ن    الوطنية، ع�� أن هناك عالقة خطورة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل

 االضطرابات ال�ي �عان��ا العامل.

 

: اضطرابات ا�جهاز الدوري 
ً
 القلب واألوعية الدمو�ة  –خامسا

 مرض القلب اإلقفاري �سبب ز�ادة الضغوط وغ��ها من األعباء املادية والنفسية العصبية.  )1

 .(DISSICTION ANEURYSM)احتشاء عضلة القلب، �شر�ح تمدد األوعية الدمو�ة  )2

 ز�ف تحت العنكبوتية، ونز�ف �� ا�خ �سبب اإلجهاد النف��ي. ن )3

 املوت املفا�� �سبب اإلجهاد النف��ي الشديد.  )4

 ارتفاع ضغط الدم �سبب ا�جهاز النف��ي العص�ي.  )5

 القلب الوعائي �سبب اإلجهاد النف��ي. – اضطرابات ا�جهاز الدوري  )6

األوعية الدمو�ة �سب��ا ظروف موجودة �� أ�شطة العمل القلب أو    –) اضطرابات أخرى با�جهاز الدوري  7

أو تم تحديدها بطرق مناسبة   إثبا��ا علميا  البنود السابقة، وحيث هناك عالقة مباشرة تم   �� ولم تذكر 

لالم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن هناك عالقة خطورة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف  

 لعمل و��ن االضطرابات ال�ي �عان��ا العامل. ال�ي تظهر �� أ�شطة ا
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: أمراض العيون 
ً
 سادسا

 حرق كيميائي للعيون. )1

 إعتام عدسة الع�ن املهنية. )2

البنود السابقة وحيث  3  �� �� أ�شطة العمل ولم تذكر  بالعيون �سب��ا ظروف موجودة  ) اضرابات أخرى 

تحديدها   تم  أو  علميا  إثبا��ا  تم  مباشرة  عالقة  والتطبيقات  هناك  (الظروف)  لالم�انات  مناسبة  بطرق 

الوطنية، ع�� أن هناك عالقة خطورة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن  

 االضطرابات ال�ي �عان��ا العامل.

 

: السرطان امل�ي
ً
 سا�عا

 األسبستوس.   )1

 بن�يدين أو أمالحھ. )2

 �لوروميثيل اي��.  –بيس  )3

 مركبات الكروم سدا��ي الت�افؤ.  )4

 قطران الفحم وقار الفحم والسناج.  )5

 نفثايل ام�ن.-بيتا )6

 �لور�د الفينيل. )7

 البن�ين (البن�ول).  )8

 املشتقات السامة الني��وجينية واالمينية للبن�ين (البن�ول)ومثيال��ا. )9

 .اإلشعات املؤ�نة )10

 والبيوتام�ن والز�ت املعد�ي واألن��اس�ن أو مركبات ومنتجات ومتبقيات هذه املواد. القطران والقار  )11

 انبعاثات أفران ال�وك.  )12

 مركبات الني�ل.  )13

 غبار ا�خشب.  )14

 الزرنيخ ومركباتھ.  )15

 ال��يليوم ومركباتھ.  )16

 ال�ادميوم ومركباتھ.  )17

 اإلير�ونيت.  )18

 أكسيد اإليثيل�ن. )19

 ف��وسات االل��اب الكبدي (ب، ج). ) 20
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البنود السابقة، وحيث هناك عالقة مباشرة تم  21  �� �� العمل ولم تذكر  ) السرطان �سبب مواد أخرى 

إثبا��ا علميا أو تم تحديدها بطرق مناسبة لالم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن هناك عالقة  

 �ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن االضطرابات ال�ي �عان��ا العامل. خطورة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف ال

 الرادون.  )22

 السيلي�ا.  )23

 اليورانيوم. )24

 دباغة وصناعة ا�جلود. )25

 ز�وت معدنية. )26

 إشعاعات فوق بنف�جية. )27

 الفا نفثايالم�ن. )28

 أورام�ن.  )29

 ماجنتا.  )30

 إنيل�ن. )31

 افالتوكس�ن. )32

 الهيدروكر�ونات اإلليفاتية والعطر�ة وغ�� ا�حلقية.  )33

 الرصاص.  )34

 ثال�ي �لوروايثيل�ن. )35

 صبغات البن�يدين  )36

 أورقوتوليدين  )37

 عقاق�� مضادة للسرطان. )38

 عملية انتاج األلومنيوم.  )39

 ني��وفينيالت.  -4 )40

 ثال�ي �لوروايثايل�ن.  )41

 را�ع �لورو�يثايل�ن  )42

 ثنائي بن�و دايوكس�ن.  –را�ع �لورو   –�ي ��ي دي �لورو�يثايل�ن   2،3،7،8 )43

 فورمالدهيد.  )44
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 ثامنا: أمراض أخرى 

   (MINERS NYSTAGMUS)رأرأة عمال املناجم  )1

) أمراض أخرى محددة �سب��ا مهن أو عمليات �شغيلية لم تذكر �� البنود السابقة، وحيث هناك عالقة  2

إثبا��ا علميا أو تم تحديدها بطرق مناسبة لالم�انات (الظروف) والتطبيقات الوطنية، ع�� أن  مباشرة تم  

هناك عالقة خطورة سببية ب�ن التعرض لهذه الظروف ال�ي تظهر �� أ�شطة العمل و��ن االضطرابات ال�ي 

 �عان��ا العامل. 

 الطرف�ن السفلي�ن. –دوا�� الساق�ن   )3

 الفخذ). فتق أر�ي مباشر (بمنطقة  )4
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 ) 2م�حق (

 تحديد �سب ال�جز الناجمة عن األمراض املهنية 
 

 أوال: القلب واألوعية الدمو�ة 

 تقييم مدى االعتالل أو ال�جز املستديم للقلب:-أ

 -Functional Classification of Cardiac Diseasesالتصنيف الوظيفي ألمراض القلب (-

FCCD( ��النحو التا��: ع��  الفئة درجات،  أر�ع، يتم�� إ 
 

 وجود مرض بالقلب دون تأثر األ�شطة ا�جسمية  %7 الدرجة األو��

 وجود مرض بالقلب مع تأثر محدود باأل�شطة ا�جسمية  % 20 الدرجة الثانية

 وجود مرض بالقلب مع تأثر شديد باأل�شطة ا�جسمية  % 45 الدرجة الثالثة

 بالتنفس ح�ى دون ا�جهود وجود مرض بالقلب مع ضيق  %80الدرجة الرا�عة

 

 األوعية الدمو�ة بالطرف�ن العلو��ن:-ب 

 

 �سبة 

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

7% 

 ظاهرة ر�نودز متحكم ��ا بالعالج.-

فقدان النبض، فقدان �سيط لأل��جة تحت ا�جلد ألطراف األصا�ع، ت�لس الشراي�ن  -

 دون أعراض.  األوردةأو بالفحص اإلشعا��، توّسع �� الشراي�ن  

 زال�� مؤقت. �عا�ي من انتفاخ  -

 ال �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم دون مجهود. -

 الفئة األو�� 

25 % 

 بالعالج.ظاهرة ر�نودز غ�� متحكم ��ا -

 ينتج عنھ ب�� أحد أصا�ع اليد. -

 ��تك وعائي -

 يتم التحكم بھ بالعالج.-

 دائم متوسط الدرجة -

 زال���عا�ي من انتفاخ  -

 �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود الشديد لألطراف العلو�ة. -
 

 الفئة الثانية 

55 % 

 الطرف�ن فقط.ينتج عنھ ب�� إلصبع�ن أو أك�� ألحد -

 ��تك وعائي -

- .
ً
 �ستجيب للعالج جزئيا

 الفئة الثالثة 



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

54

11

 �سبة 

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

 
 زال�� شديد �عا�ي من انتفاخ  -

 .�عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود املتوسط لألطراف العلو�ة-
 

80 % 

أو أع��، أو ب�� ألثن�ن أو أك�� من األصا�ع بكال    الرسغينتج عنھ ب�� عند مستوى مفصل -

 الطرف�ن. 

 ��تك وعائي -

 زال�� شديد ال �ستجيب للعالج.�عا�ي من انتفاخ  -

 �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود البسيط لألطراف العلو�ة.-

 الفئة الرا�عة 

100 % 

ب�� عند مستوى مفصل الرسغ أو أع��، بكال الطرف�ن أو ب�� �جميع أصا�ع  ينتج عنھ -

 الطرف�ن العلو��ن.

 ��تك وعائي -

 زال�� شديد ال �ستجيب للعالج.�عا�ي من انتفاخ  -

 شديدة ومستمرة دون ا�جهود. آالم-

 الفئة ا�خامسة 
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 بالطرف�ن السفلي�ن: األوعية الدمو�ة بالطرف�ن العلو��ن-ج 

 

 �سبة 

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

7% 

 ال �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم دون مجهود. -

 زال�� مؤقت. �عا�ي من انتفاخ  -

فقدان النبض، فقدان �سيط لأل��جة تحت ا�جلد، ت�لس الشراي�ن بالفحص  -

 دون أعراض.  األوردةأو  اإلشعا��، توّسع �� الشراي�ن  

 الفئة األو�� 

25 % 

 �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود الشديد لألطراف السفلية. -

 زال���عا�ي من انتفاخ  -

 دائم متوسط الدرجة -

 التحكم بھ بالعالج.يتم -

 ��تك وعائي -

 ينتج عنھ ب�� أحد أصا�ع القدم. -

 الفئة الثانية 

55 % 

 �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود املتوسط لألطراف السفلية. -

 زال�� شديد �عا�ي من انتفاخ  -

- .
ً
 �ستجيب للعالج جزئيا

 ��تك وعائي -

 واحدة. ينتج عنھ ب�� إلصبع�ن أو أك�� لقدم -

 الفئة الثالثة 

80 % 

 �عا�ي من تقلصات عضلية أو آالم متقطعة عند ا�جهود البسيط لألطراف السفلية. -

 زال�� شديد ال �ستجيب للعالج.�عا�ي من انتفاخ  -

 ��تك وعائي -

ينتج عنھ ب�� عند مستوى مفصل ال�احل أو أعاله لطرف واحد أو ب�� إلصبع�ن أو أك��  -

 بكال القدم�ن. 

 الفئة الرا�عة 

100 % 

 شديدة ومستمرة دون ا�جهود. آالم-

 زال�� شديد ال �ستجيب للعالج.�عا�ي من انتفاخ  -

 ��تك وعائي -

ينتج عنھ ب�� عند مستوى مفصل ال�احل أو أعاله، بكال الطرف�ن أو ب�� جميع أصا�ع  -

 القدم�ن. 

 الفئة ا�خامسة 
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 : ا�حاالت املرضية نتيجة اإلرهاق / اإلجهادمدى االعتالل أو ال�جز �سبب  -د 

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  ا�حالة املرضية 

 % 100 للشفاء نز�ف ا�خ أو ا�سداد شراي�ن ا�خ ينتج عنھ شلل نصفي غ�� قابل)أ(

 %80 خزل نصفي مع صعو�ة �� النطق

 %60 خزل نصفي مع فقد النطق 

 % 40-%30 خزل نصفي أيمن 

 % 30-%15 خزل نصفي أ�سر 

 %70 شلل بالطرف العلوي األيمن 

 %50 شلل بالطرف العلوي األ�سر 

 %35 خزل بالطرف العلوي األيمن 

 %25 خزل بالطرف العلوي األ�سر 

 % 50-%10 فقد النطق 

 % 20-%10 (ب) ا�سداد الشراي�ن التاجية للقلب ينتج عنھ تلف عضالت القلب

 % 60-%20 �عض أعراض ظاهرة 

 % 80-%60 القلب عدم ت�افؤ 
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 ا�جهاز التنف��ي  ثانيا:

 �عتمد تقدير مدى (�سبة) ال�جز املستديم ل�جهاز التنف��ي ع�� تقييم وظائف التنفس:

�سبة  

 ال�جز 
 العالج 

FEV1% 

حجم هواء  

الشهيق ��  

 الثانية األو�� 

FVC% 

السعة  

(القدرة)  

 ا�حيو�ة 

 الفئة 

 فئة او��  %79 – %71 %79 –% 71 بدون عالج (أدو�ة) 10%

20%  
ً
 فئة ثانية %70 – %60 %70 –% 60 يتناول املوسعات الشعبية أحيانا

35% 
يتناول املوسعات الشعبية �ش�ل يومي و /أو جرعة  

 منخفضة من ال�ورت��ون املستنشق يوميا 
 فئة ثالثة 59% –% 56 59% –% 51

50% 

يتناول املوسعات الشعبية حسب ا�حاجة وجرعات  

ال�ورت��ون املستنشق يوميا أو أدو�ة عالية من 

 ال�ورت��ون بالفم أحيانا 

 فئة را�عة  55% –% 51 50% –% 41

80% 

يتناول املوسعات الشعبية حسب ا�حاجة وجرعات  

عالية من ال�ورت��ون املستنشق يوميا وأدو�ة  

 ال�ورت��ون بالفم باستمرار 

 فئة خامسة  50% < 40% <

 

 والكبدثالثا: ا�جهاز الهض�ي  

 الهض�ي:ا�جزء األع�� من ا�جهاز -أ

 ث�ي عشر، األمعاء الدقيقة، البنكر�اس ، املعدة، االءاملري �شمل ا�جزء األع�� من ا�جهاز الهض�ي: 
 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

7% 

أو فقدان   الهض�يتوفر أعراض أو عالمات مرضية با�جزء األع�� من ا�جهاز -

 جزئي أو ك�� لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي�� 

 ال توجد حاجة لعالج مستمر-

 بدون �غي�� �� وزنھ املعتاد -

 بدون مضاعفات �عد التدخل ا�جرا��-

الفئة  

 األو�� 

15% 

أو فقدان   الهض�يتوفر أعراض أو عالمات مرضية با�جزء األع�� من ا�جهاز -

 جزئي أو ك�� لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي�� 

 �ستفيد من العالج الغذائي أو الدوائي -

 % من الوزن املعتاد 10فقدان نحو أقل من  -

الفئة  

 الثانية 
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�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

35% 

عالمات مرضية با�جزء األع�� من ا�جهاز الهض�ي أو فقدان  توفر أعراض أو -

 جزئي أو ك�� لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي�� 

 من العالج الغذائي أو الدوائي -
ً
 �ستفيد جزئيا

 % من الوزن املعتاد 20 -10فقدان من -

الفئة  

 الثالثة 

70% 

فقدان  توفر أعراض أو عالمات مرضية با�جزء األع�� من ا�جهاز الهض�ي أو -

 جزئي أو ك�� لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي�� 

 ال �ستفيد من العالج الغذائي أو الدوائي -

 % من الوزن املعتاد إلصبع�ن أو أك�� بكال القدم�ن.20فقدان أك�� من -

الفئة  

 الرا�عة 

 

 ا�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي:  -ب 

 املستقيم. �شمل ا�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي: القولون، 
 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

7% 

  ولف��اتتوفر أعراض أو عالمات ملرض با�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي �ش�ل غ�� متكرر -

 قص��ة. 

 ال يؤثر ع�� األ�شطة املعتادة -

 وال توجد مضاعفات -

 ال يحتاج إ�� أسلوب غذائي خاص أو أدو�ة.-

 بدون �غي�� �� وزنھ املعتاد-

 مضاعفات �عد التدخل ا�جرا��بدون -

الفئة  

 األو�� 

15 % 

أو فقدان جزئي أو ك��   الطبيةثبوت مرض با�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي بالفحوصات  -

 لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي��. 

 �� وظيفة اإلخراج أحيانا مع ألم متوسط الشدة. اختاللأعراض �سيطة با�جهاز الهض�ي مع -

 والدوائي الغذائيقد يحتاج للعالج -

 ال يوجد عالمات لسوء التغذية. -
 

الفئة  

 الثانية

35 % 

أو فقدان جزئي أو ك��   الطبيةثبوت مرض با�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي بالفحوصات  -

 لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي��. 

 دور�ة أو مستمرة. وآالم�� وظيفة اإلخراج  اختاللأعراض متوسطة با�جهاز الهض�ي مع  -

 والدوائي أثناء النو�ات  الغذائييحتاج للعالج -

 أعراض ح�ى، فقدان وزن، فقر دم-

الفئة  

 الثالثة
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�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

70 % 

ثبوت مرض با�جزء األسفل من ا�جهاز الهض�ي بالفحوصات الطبية أو فقدان جزئي أو ك��  -

 لعضو أو �غ�� ش�لھ الطبي��. 

 تأث�� �امل ع�� األ�شطة املعتادة-

 . ومستمرةشديدة  وآالممستمر �� وظيفة اإلخراج   واختالل-

 والدوائي  الغذائيال �ستفيد من العالج -

 أعراض ح�ى، فقدان وزن، فقر دم-

 ��ات خمود املرض ليست طو�لةف-

الفئة  

ا�عة   الر

 

 فتحة الشرج:  اعتالل-1

 

 الش�اوى واألعراض  الفئة 
�سبة  

 ال�جز 

الفئة   

 األو�� 

جزئي أو ك�� أل��جة فتحة الشرج أو اختالل ��   وفقدانتوفر عالمات خلل عضوي شر�� -

 الش�ل الطبي�� لأل��جة. 

 سلس الغائط البسيط للغازات أو الغائط السائل.-

7% 

الفئة  

 الثانية

أو فقدان جزئي أو ك�� أل��جة فتحة الشرج أو اختالل  توفر عالمات خلل عضوي شر�� -

 �� الش�ل الطبي�� لأل��جة.

 ا�جزئي و�حتاج للعالج الدائم املستمر. سلس الغائط املتوسط -

15 % 

الفئة  

 الثالثة

أو فقدان جزئي أو ك�� أل��جة فتحة الشرج أو اختالل  توفر عالمات خلل عضوي شر�� -

 �� الش�ل الطبي�� لأل��جة.

 سلس الغائط الك��-

35 % 
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 فتحات جراحية با�جهاز الهض�ي (دائمة): -2

 

 ال�جز مدى االعتالل أو  الوصف

 %15 ءباملري فتحة جراحية ( فغر) -

 %15 فتحة جراحية ( فغر) باملعدة-

 %20 فتحة جراحية ( فغر) بامل�� الصائم-

 %20 فتحة جراحية ( فغر) بامل�� اللفائفي-

 %10 فتحة جراحية ( فغر) بالقولون -

 %20 توصيل جرا�� ب�ن اللفائفي وفتحة الشرج -

 

 الفتق: -3

 

 واألعراض الش�اوى  الفئة 
�سبة  

 ال�جز 

 الفئة األو��  

 

 فتق مجسوس بجدار البطن -

-.
ً
 بروز الفتق عند ز�ادة ضغط تجو�ف البطن حيث �عود مل�انھ تلقائيا

الفتق دون تأثر معظم األ�شطة  عدم ارتياح �سيط ووق�ي �� موضع  -

 ا�حياتية 

7% 

 الفئة الثانية 

 

 فتق مجسوس بجدار البطن -

متكررة أو باستمرار عند ز�ادة ضغط تجو�ف البطن  بروز الفتق بصورة -

 و�مكن إعادتھ باليد. 

عدم ارتياح متكرر مما يمنع املصاب من حمل األشياء الثقيلة دون تأث��  -

 ع�� با�� األ�شطة ا�حياتية األخرى 

15 % 

 الفئة الثالثة 

 

 فتق مجسوس بجدار البطن -

البطن وال يمكن  بروز الفتق بصورة مستمرة عند ز�ادة ضغط تجو�ف -

 إعادتھ باليد.

 تأثر األ�شطة ا�حياتية املعتادة-

25 % 
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 الكبد والقناة الصفراو�ة:-4

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

 دالئل مرض كبدي بالفحوصات الطبية دون أعراض. -

 حالة التغذية جيدة. -

 الكبد.اختالل �سيط �� وظائف  -

 الوظيفي للقناة الصفراو�ة   الصفراو�ة أو نو�ات من ا�خللاختالل �� أيض املادة  -

 الفئة األو�� 

25 % 

 دالئل مرض كبدي مزمن بالفحوصات الطبية دون أعراض. -

 حالة التغذية جيدة. -

 الكبد. اختالل متوسط إ�� شديد �� وظائف -

 اختالل متكرر �� القناة الصفراو�ة بالرغم من العالج -

 الفئة الثانية 

50 % 

مرض كبدي مزمن م��ايد مثبتة بالفحوصات الطبية أو وجود أعراض مضاعفات  دالئل -

 أو املعدة.دوا�� نازفة باملريء ال��قان، أو استسقاء بط�ي، أو  ؛مثل

 تأثر حالة التغذية.-

 اعتالل دما�� كبدي ع�� ف��ات متقطعة.-

 تكرر. ا�سداد القناة الصفراو�ة غ�� قابل للعالج مع ال��اب القناة الصفراو�ة امل-

 الفئة الثالثة 

75 % 

دالئل مرض كبدي مزمن م��ايد مثبتة بالفحوصات الطبية أو وجود أعراض مضاعفات  -

أو املعدة مع أعراض اعتالل  دوا�� نازفة باملريء ال��قان، أو استسقاء بط�ي، أو  ؛مثل

 ا�جهاز العص�ي املركزي الناتجة عن الفشل الكبدي. 

 حالة التغذية سيئة. -

 . ردما�� كبدي أك�� تواتاعتالل -

 يرقان مستمر ومرض كبدي م��ايد ناتج عن ا�سداد �� القناة الصفراو�ة الرئيسية.-

الفئة  

ا�عة   الر
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:
ً
 ا�جهاز البو�� والتناس�� را�عا

 

 : العلوي: ال�لية وا�حالب  البو��ا�جهاز  .أ

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

 ) مل/ دقيقة   62.5 – 52ساعة (  24ل�� / 90 - 75الكر�اتن�ن معدل تصفية  -

 أعراض وعالمات اعتالل ا�جهاز البو�� العلوي ال تحتاج للعالج املستمر. -

 �لية واحدة �عمل. -

الفئة  

 األو�� 

30 % 

 ) مل/ دقيقة.   51.9 – 42ساعة (  24ل�� / 74 - 60معدل تصفية الكر�اتن�ن -

 اعتالل ا�جهاز البو�� العلوي تحتاج للمتا�عة الدائمة و عالج متكرر. أعراض وعالمات  -

 زراعة ناجحة لل�لية ينتج ع��ا تحسن �� وظائف الك��.-

الفئة  

 الثانية

60 % 

 ) مل/ دقيقة.   41.9 – 28ساعة (  24ل�� / 59 - 40معدل تصفية الكر�اتن�ن -

 بالعالج ا�جرا�� أو  أعراض وعالمات اعتالل ا�جهاز البو�� العلوي غ�� -
ً
متحكم ��ا تماما

 الدوائي 

الفئة  

 الثالثة

90 % 

 ) مل/ دقيقة. 28ساعة (<  24ل�� /  40معدل تصفية الكر�اتن�ن < -

 بالعالج ا�جرا�� أو  -
ً
أعراض وعالمات اعتالل ا�جهاز البو�� العلوي غ�� متحكم ��ا تماما

 الدوائي. 

 يحتاج للغسيل ال�لوي بصفة دائمة-

الفئة  

ا�عة   الر

 

 :التحو�ل ا�جرا�� �جرى البول .ب

 

 الوصف

مدى  

االعتالل أو  

 ال�جز % 

 توصيل حال�ي معوي 
10% 

 توصيل ا�حالب �سطح ا�جلد
10% 

 فتحة جراحية بال�لية 
15% 
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 ا�جهاز البو�� السف��: املثانة واإلحليل:  . ج

 

 : املثانة-1

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

 وعالمات اعتالل املثانة أعراض -

 يحتاج للعالج املتقطع-

 نو�ات �سيطة مؤقتة من اختالل وظيفة املثانة -

 الفئة األو�� 

32 % 

أعراض وعالمات اعتالل املثانة (ا�حاجة للتبول بمعدل �ل ساعت�ن. ا�حاجة للتبول  -

 مرات)   3خالل النوم ألك�� من 

 يحتاج للعالج املستمر -

 الفئة الثانية 

50 % 
(تقطر البول   ؛مثل   ،املنعكس البو�� للمثانة أو فقد التحكم اإلرادي للمثانةفقد -

 التبول)  إ�حاحية املتكرر، 
 الفئة الثالثة 

 

 

 : اإلحليل-2

 

 الفئة  الش�اوى واألعراض  �سبة ال�جز 

 الفئة األو��  .�حتاج للعالج املتقطعو  أعراض وعالمات اعتالل اإلحليل - 7%

 و  اعتالل اإلحليل أعراض وعالمات  - % 15
ً
 الفئة الثانية  . يستجيب للعالج جزئيا

  اعتالل اإلحليل الذي - % 30
ً
 الفئة الثالثة  ال �ستجيب للعالج إطالقا
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 :ا�جهاز التناس�� الذكري  -د 

 

 : كيس الصفن-1

 الفئة  الش�اوى واألعراض  �سبة ال�جز 

7% 
الصفن دون  كيس  أعراض أو عالمات ألمراض  فقدان جزئي لكيس الصفن أو  -

 . �حتاج للعالج املتقطعو  تأثر وظيفة ا�خصيت�ن 
 الفئة األو�� 

15 % 

�غ�� �� الش�ل ا�خار�� لكيس الصفن أو أعراض أو عالمات اعتالل كيس  -

 . الصفن دون تأثر وظيفة ا�خصيت�ن

فقدان �امل لكيس الصفن مع زرع ا�خصيت�ن �� جزء آخر من ا�جسم  -

 . للمحافظة ع�� وظيف��ا

 الثانية الفئة  

30 % 
أعراض وعالمات اعتالل كيس الصفن ال �ستجيب للعالج مع تأثر األ�شطة  -

 . ا�جسمية
 الفئة الثالثة 

 

 :ا�خصيت�ن وال��بخ وا�حبل املنوي وال��وستاتا وا�حو�صالت املنو�ة-2

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

15 % 

املنوي وال��وستاتا وا�حو�صالت وعالمات ملرض ا�خصيت�ن وال��بخ وا�حبل  أعراض  -

 املنو�ة و�غي�� �� ش�لها الطبي�� 

 ال يحتاج للعالج املستمر -

 وجود خصية واحدة -

 الفئة األو�� 

23 % 

وعالمات ملرض ا�خصيت�ن وال��بخ وا�حبل املنوي وال��وستاتا وا�حو�صالت أعراض  -

 املنو�ة و�غي�� �� ش�لها الطبي�� 

 غ�� ممكن   العالجيحتاج للعالج املستمر أو  -

 اختالل هرمو�ي -

 الفئة الثانية 

35 % 

 فقدان األعضاء التناسلية األساسية با�جانب�ن -

 فقد تام للوظائف الهرمونية التناسلية أو فقد تام ل�حيوانات املنو�ة.-

 إزالة بواسطة ا�جراحة ل�امل ال��وستاتا وا�حو�صالت املنو�ة -

 الثالثة الفئة  
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 املوضعية)  اإلعتالالتالقضيب ( -3

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 
القدرة ع�� ممارسة الوظيفة ا�جنسية مع وجود درجات مختلفة من الصعو�ة ��  -

 واإلحساس   والقذفاالنتصاب 
 الفئة األو�� 

23 % 

القدرة ع�� ممارسة الوظيفة ا�جنسية مع وجود انتصاب �اف، لكن مع اختالل ��  -

 واإلحساس املوض�� القذف

 فقد ح�ى نصف القضيب -

 الفئة الثانية 

30 % 
 فقدان تام للقدرة ا�جنسية -

 فقد أك�� من نصف القضيب -
 الفئة الثالثة 

 

 األنثوي:ا�جهاز التناس��   -هـ 

 

 : الشفرة واملهبل-1

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

 ال �ستد�� العالج املستمر   واملهبلأعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات الشفرة -

 القدرة ع�� ممارسة ا�جماع دون صعو�ة-

 إم�انية الوالدة الطبيعية عن طر�ق املهبل -

 الفئة األو�� 

23 % 

 العالج املستمر   و�ستد�� واملهبلأعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات الشفرة -

 القدرة ع�� ممارسة ا�جماع مع �عض الصعو�ة-

 محدودة للوالدة الطبيعية عن طر�ق املهبل  احتمالية -

 الفئة الثانية 

35 % 

 ال �ستجيب للعالج  واملهبلأعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات الشفرة -

 ممارسة ا�جماع عدم القدرة ع�� -

 عدم إم�انية الوالدة الطبيعية عن طر�ق املهبل -

 الفئة الثالثة 
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 الرحم:  وعنقالرحم  -2

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

 أعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات بالرحم أو عنق الرحم ال �ستد�� العالج املستمر -

 العالجتضيق �عنق الرحم ال �ستد��  -

 فقدان الرحم أو عنق الرحم �� سن اليأس -

 الفئة األو�� 

20 % 
 أعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات بالرحم أو عنق الرحم �ستد�� العالج املستمر -

 تضييق عنق الرحم مع ا�حاجة للعالج الدوري-
 الفئة الثانية 

35 % 

 أو عنق الرحم غ�� مستجيب للعالج  ،أعراض وعالمات ألمراض أو �شوهات بالرحم-

 تضيق تام �عنق الرحم -

 فقدان الرحم أو عنق الرحم �� سن قبل اليأس (شامل للفقد الوظيفي التام) -

 الفئة الثالثة 

 

 

 : واملبيض�نقنا�ي فالوب -3

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

10 % 

املبيض�ن ال �ستد�� العالج  أعراض وعالمات ملرض أو �شوهات �� قنا�ي فالوب أو -

 املستمر 

 �عمل �� سن قبل اليأس قناة فالوب واحدة أو مبيض واحد -

 �� سن اليأس  واملبيض�نفقدان قنا�ي فالوب -

 الفئة األو�� 

20 % 
أعراض وعالمات ملرض أو �شوهات �� قنا�ي فالوب أو املبيض�ن �ستد�� العالج املستمر  -

 والتبو�ض ممكن سالكة مع بقاء قناة فالوب  
 الفئة الثانية 

35 % 

 أعراض وعالمات ملرض أو �شوهات �� قنا�ي فالوب أو املبيض�ن -

 تضيق تام �عنق الرحم -

 فقدان لكال القنات�ن (فالوب) أو املبيض�ن �� سن قبل اليأس  -

 الفئة الثالثة 
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ً
 : األنف واالذن وا�حنجرة وفقدان السمع خامسا

 : األنف-أ

 ال�جز �سبة  الوصف

 %30 فقد األنف �امال -

 %15 فقد جزء من األنف -

 %8 كسر عظمة األنف مع تفلطح -

 %5 جهت�ن) نتيجة انحراف ا�حاجز األنفي أو   (بجهة ا�سداد مجرى التنفس جزئي -

 %10 ) �سبب انحراف ا�حاجز األنفيبجهت�نواحدة أو  (جهةا�سداد مجرى التنفس ك�� -

 

 األذن ا�خارجية: -ب  

 الوصف
�سبة  

 ال�جز 

 %3 فقد جزئي بما ال يتجاوز ثلث صيوان األذن -

 %7 فقد جزئي بما ال يتجاوز ثل�ي صيوان األذن -

 %10 فقد ك�� لصيوان األذن -

  

باستخدام جدول درجات االعتالل أو ال�جز �حاالت فقدان   الطر�قة األحدث  -تقييم اعتالل السمع -ج 

 السمع.  

 

 مدى االعتالل أو ال�جز �سبب طن�ن األذن:  تقييمTinnitusطن�ن األذن  

 

 الوصف 
�سبة  

 ال�جز 

 %1 طن�ن متكرر �� أذن واحدة -

 %2 طن�ن متكرر �� األذن�ن -

 %3 طن�ن مستدام �� أذن واحدة-

 %4 األذن�ن طن�ن مستدام �� -

 %5 طن�ن مستدام �� األذن�ن شديد-
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 جدول درجات االعتالل أو ال�جز �حاالت فقدان السمع 

 
                       0 95 

وء 
س

األ
ن 

ألذ
ل ل

سب
د�

بال
ع 

سم
 ال

ى و
ست

 م

                       4 3 100 
                      5 4 4 105 
                     5 5 4 4 110 
                    6 5 5 4 4 115 
                   7 6 5 5 4 4 120 
                  7 7 6 6 5 5 4 125 
                 8 7 7 6 6 5 5 4 130 
                9 8 7 7 6 6 5 5 4 135 
               9 9 8 8 7 6 6 5 5 4 140 
              10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 4 145 
             11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 5 150 

            11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5 5 155 
           15 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 5 160 
          15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 5 165 
         16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 5 170 
        17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 5 175 
       17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 5 180 
      18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 5 185 
     19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6 6 5 190 
    19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 5 195 
   20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 7 7 6 6 200 
  21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 6 205 
 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 6 210 

22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6 6 215 

22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 7 7 6 220 

22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 7 7 6 225 

22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 7 7 6 230 

22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 7 7 6 235 

23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 7 6 240 

23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 7 7 245 

23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 7 7 250 

23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 7 7 255 

23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 7 7 260 

23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 7 265 

23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 7 270 

23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 7 275 

23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 7 280 
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24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 7 285 

24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 8 290 

24 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 8 295  

24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 8 300  

24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 8 305  

24 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 310  

24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 8 315  

24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 8 320  

24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 8 325  

25 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 8 330  

25 24 24 23 22 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 16 16 15 15 11 11 10 10 9 9 335  

25 24 24 23 23 22 21 21 20 20 19 19 18 18 17 17 16 15 15 11 11 10 10 9 9 340  

25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 19 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 10 10 9 9 345  

25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 350  

25 24 24 23 23 22 22 21 21 20 20 19 18 18 17 17 16 16 15 15 11 11 10 9 9 355  

215 210 205 200 195 190 185 180 175 170 165 160 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95   

 
 مستوى السمع بالد�سبل لألذن األفضل 

 

 

 
ً
 : أمراض الع�ن واعتالل اإلبصار سادسا

 

 تقييم االعتالل أو ال�جز البصري:   

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 ا�جدول أ  تأثر قوة اإلبصار •

 ا�جدول ب  مجال الرؤ�ة  تأثر•

 %85 فقد البصر �ليا �� العين�ن •

 %26 فقد البصر �ليا �� ع�ن واحدة •

 %59 فقد البصر �ليا �� الع�ن الوحيدة•

نتيجة تحدد �� حركة الع�ن مع إثبات ا�حالة بالفحص   الرؤ�ةازدواج  •

 السر�ري 
10% 

 %18 ا�جفن ) �� ع�ن واحدة  (شللارتخاء �امل بجفن الع�ن العلوي •

 %5 سنة  50فقدان وظيفة تكيف الع�ن/العين�ن ملصاب عمره أقل من •

 %5 التدمع املفرط املثبت بالفحص السر�ري •



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

70

27

 

 جدول أ: تأثر قوة اإلبصار 

 

 

 

0 20/20 1 6/6

سوأ 
صار �� الع�ن األ

 قوة اإلب

0 0 30/20 0.7 9/6

0 0 0 40/20 0.5 12/6

13 9 4 4 60/20 0.3 18/6

26 18 13 9 9 80/20 0.25 24/6

26 26 21 13 13 9 100/20 0.2 30/6

43 39 31 26 18 18 13 120/20 0.17 36/6

52 48 43 39 31 21 18 13 160/20 0.125 48/6

61 52 52 48 48 31 26 18 18 200/20 0.1 60/6

76 71 61 61 48 48 34 26 21 18 400/20 0.05 60/3

85 85 76 68 61 52 52 43 34 26 26 800/20 0 60/1     
أو أقل 

800/20 400/20 200/20 160/20 120/20 100/20 80/20 60/20 40/20 30/20 20/20 قدم 

0 0.05 0.1 0.125 0.17 0.2 0.25 0.3 0.5 0.7 1 عشري

60/1     
أو أقل  60/3 60/6 48/6 36/6 30/6 24/6 18/6 12/6 9/6 6/6 متر

 قوة اإلبصار �� الع�ن األفضل 
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 جدول ب: تأثر مجال الرؤ�ة

 

 

 

 

 

 

 

          0 0

ضل
�ة �� الع�ن األف جال الرؤ

سبة فقد م
�

 

        4 0 5

       9 4 4 10

      13 9 9 4 15

     18 13 9 9 4 20

    21 18 13 13 9 4 25

   26 21 18 18 13 9 9 30

  31 26 21 21 18 13 13 9 35

 34 31 26 21 21 18 18 13 9 40

34 34 31 26 26 21 18 18 13 9 45

39 39 34 31 31 26 21 21 18 13 9 50

        43 43 39 34 34 31 26 21 21 18 13 13 5
       48 48 43 39 34 34 31 26 26 21 18 18 13 6
      52 52 48 43 39 39 34 31 31 26 21 18 18 18 6
     57 52 52 48 43 43 39 34 34 31 26 21 18 21 18 7
    63 57 57 52 48 48 43 39 34 34 31 26 26 21 21 21 7
   68 63 61 57 52 52 48 43 39 39 34 31 31 26 21 26 21 8
  76 71 68 61 57 52 52 48 43 43 39 34 34 31 26 26 26 26 8
 85 81 76 68 61 57 57 52 48 48 43 39 34 34 31 26 26 26 26 9
85 85 85 81 68 61 61 57 52 52 48 43 39 39 34 31 31 31 26 26 9

85 85 85 85 81 71 63 61 57 52 52 48 43 43 39 34 34 31 31 26 26 1
100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

 �سبة فقد مجال الرؤ�ة �� الع�ن األسوأ 
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ً
 : تأثر الكالم سا�عا

 

مدى االعتالل  

 أو ال�جز

القدرة ع�� إصدار كالم  

 مسموع 
 القدرة ع�� إصدار كالم مفهوم 

الفاعلية الوظيفية للكالم  

  و�معدل(إصدار كالم دون تقطع 

 مر��ي) 

0% 

مسموع �� معظم األوقات  

بالرغم من حاجتھ لبعض  

 ا�جهد 

مفهوم معظم األحيان مع صعو�ة  

فهم �عض األصوات وا�حاجة  

 لتكرار ال�لمات احيانا 

�ستطيع الكالم بصورة مستمرة  

 دأو ال��دمع �عض البطء 

10% 

مسموع �� األماكن الهادئة 

وصعو�ة سماعھ ��  

 الضوضاء

مفهوم بالرغم من عدم الدقة ��  

�عض األحيان وصعو�ة وا�حة �� 

 إخراج الكالم

�ستطيع الكالم باستمرار�ة مع  

 �عض التقطع

15% 

يتعب عند إصدار األصوات  

و�صبح غ�� مسموع  �سرعة 

 �عد عدة ثوان 

مفهوم لألهل واألصدقاء وغ��  

مفهوم للغر�اء ح�ى عند تكرار  

 الكالم

صعو�ة االستمرار �� الكالم  

لف��ات ممتدة ح�ى عند التحدث 

 ببطء شديد

20% 
 مع  

ً
صوت ضعيف جدا

 قدرتھ ع�� الهمس فقط 

غالبا غ�� مفهوم عدا �عض  

 ال�لمات البسيطة 

  ىء الكالم بطمعدل سرعة 
ً
جدا

 وغ�� وظيفي (غ�� عم��) 

 ال �ستطيع االستمرار �� الكالم  غ�� مفهوم تماما  غ�� مسموع تماما  30%

 

 

:
ً
 أخرى) أي فتحات تنفسية  (أو فتحة الرغامي  ثامنا

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

فتحة تنفسية تم إغالقها دون  -

 مضاعفات 
2% 

فتحة تنفسية دائمة دون  -

 مضاعفات 
15% 

فتحة تنفسية دائمة مع وجود -

 مضاعفات 
25% 
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ً
 : املضغ والبلع تاسعا

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

بلع الطعام شبھ الصلب  �ستطيع مضغ أو  -

 والسائل 
12% 

 %30 بلع الطعام السائل فقط�ستطيع مضغ أو  -

 %50 يحتاج إ�� أنبوب �غذية أو فتحة خالل املعدة -

 

 
ً
 : �شوهات الوجھعاشرا

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %3 من مساحة الوجھ  %10<  - 1فرط التصبغ أو فقدان التصبغ أو االحمرار 

 % من مساحة الوجھ 5<  -1ندبھ و/ أو رقعة جلدية -

 أو 

 من مساحة الوجھ  %10فرط التصبغ أو فقدان التصبغ أو االحمرار ≥ -

 أو 

 الوجنت�ن أو ا�ج��ةانخساف عظام -

5% 

% من الوجھ �غ�� �ش�ل كب�� معالم  15<  -5ندبھ و/ أو رقعة جلدية ملساحة  

 الوجھ
10% 

% من الوجھ �غ�� �ش�ل كب�� معالم  25<  -15ندبھ و/ أو رقعة جلدية ملساحة  

 الوجھ
15% 

أو أك�� من الوجھ �غ�� �ش�ل كب�� معالم   25ندبھ و/ أو رقعة جلدية ملساحة  

 ھالوج
20% 

 

 



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

74

31

 ا�حادي عشر: �شوهات أجزاء ا�جسم (عدا الوجھ)  

  

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %1 من مساحة ا�جسم  %10<  -1ندبھ و/ أو رقعة جلدية 

 %5 من مساحة ا�جسم  %20<  -10ندبھ و/ أو رقعة جلدية �ش�ل 

 من مساحة ا�جسم %40<  -20ندبھ و/ أو رقعة جلدية �ش�ل  

 أو 

 فقدان �سي�� نتج عنھ �غ�� 
ً
 وا�ح  ا

ً
 وحيد ا�جانب ( مقارنة با�جزء املماثل لھ)  ا

10% 

 %15 من مساحة ا�جسم  %60<  -40ندبھ و/ أو رقعة جلدية �ش�ل 

 % من مساحة ا�جسم 80<  -60ندبھ و/ أو رقعة جلدية ملساحة  

 أو 

 فقدان �سي�� ثنائي ا�جانب يحدث �غ�� وا�ح ع�� معالم ا�جسم 

20% 

 %25 من مساحة ا�جسم  %80ندبھ و/ أو رقعة جلدية �ش�ل 
 

 أمراض ا�جلد عشر:  الثا�ي 

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

5% 

 أعراض وعالمات األمراض ا�جلدية ظاهرة أو تظهر مؤقتا -

 ا�حياتية أو قليلة التأث�� ال تؤثر ع�� األ�شطة  -

 تحتاج للعالج أو تحتاج للعالج بصورة مؤقتة -

 الفئة األو�� 

15 % 

 أعراض وعالمات األمراض ا�جلدية ظاهرة أو تظهر مؤقتا -

 ا�حياتية بصورة محدودةتؤثر ع�� �عض األ�شطة  -

 قد تحتاج للعالج املؤقت أو املستمر -

 الفئة الثانية 

25 % 

 وعالمات األمراض ا�جلدية ظاهرة أو تظهر مؤقتا أعراض -

 ا�حياتية بصورة محدودةتؤثر ع�� �عض األ�شطة   -

 قد تحتاج للعالج املؤقت أو املستمر -

 الفئة الثالثة 

40 % 

 أعراض وعالمات األمراض ا�جلدية ظاهرة باستمرار -

 متقطعةا�حياتية مما يج�� ع�� لزوم املن�ل بصورة تؤثر ع�� األ�شطة  -

 قد يحتاج للعالج املؤقت أو املستمر -

 الفئة الرا�عة 

60 % 

 أعراض وعالمات األمراض ا�جلدية ظاهرة باستمرار -

 ا�حياتية مما يج�� ع�� لزوم املن�ل بصورة دائمة تؤثر ع�� معظم األ�شطة   -

 قد يحتاج للعالج املؤقت أو املستمر -

 الفئة ا�خامسة 
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 األسنان   عشر: الثالث
 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

فقدان تام أو جزئي لسن أو أك�� مع إم�انية العالج التعو���ي ب��كيبات أسنان  -

 ثابتة
0% 

فقدان تام أو جزئي لسن أو أك�� مع إم�انية العالج التعو���ي ب��كيبات أسنان  -

 متحركة 

  يتجاوز (ال سن % ل�ل   2 -%  1

 %) 5ا�جموع الك�� 

 فقدان تام أو جزئي لسن أو أك�� مع عدم إم�انية العالج التعو���ي -
ا�جموع   يتجاوز ل�ل سن (ال  2%

 %)10الك�� 
 

 النفسية والسلوكية  عشر: االعتالالت  الرا�ع 
 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

5% 

  �� النوا�� ال�خصية  واالجتماعية القيام باأل�شطة ا�حياتية مع تأثر �سيط -

�ستطيع تأدية املهام  امل�لف ��ا �� معظم  األحيان ولكنھ يصاب بأعراض نفسية ثانو�ة بمجرد  -

 �عرضھ ألد�ى ضغط من ضغوط العمل. 

بصورة عامة، لديھ شعور بالتوتر أو القلق، أو شعور �عدم الراحة أو بالصعو�ة أو األلم  -

 النف��ي عند األداء، مما يؤدي إ�� تأثر محدود �� مهامھ الوظيفية.

الفئة  

 األو�� 

20 % 

 لأل�شطة ا�حياتية داخل املن�ل إال أنھ  يتولد لديھ شعور  �عدم الثقة  بالرغم من تأديتھ-

 و�حاجتھ لالعتماد ع�� اآلخر�ن  خارج املن�ل .

النوا�� الجتماعية  وال�خصية أو لديھ  نو�ات قلق، وهيجان  وخوف غ�� م��ر  تأثر وا�ح ��  -

من  تكرار اإلصابة أو �عا�ي من آالم نفسية  باستمرار و�صاح��ا أعراض عزلة واكتئاب مع وجود  

أعراض نفسية تحولية مع تجنب استخدام ا�جزء املصاب مما يؤدي إ�� قصور شديد ��  

 األ�شطة ا�حياتية. 

 النفسية �عديل مهامھ  الوظيفية قد تتطلب حالتھ  -

الفئة  

 الثانية

40 % 

 وا�ح �� عالقاتھ األسر�ة و��� حد ما  �� عالقاتھ االجتماعية . �عا�ي من تدهور -

اكتئاب لف��ات طو�لة أو �� حالة وجود  أعراض نفسية تحولية  يصاح��ا  �عا�ي من نو�ات -

 سلوك غر�ب  يتولد عنھ امليل لتجنب  األ�شطة ا�حياتية. 

  للرعاية مع احتياج م�ح لتغي��  مهامھ الوظيفية.قد يحتاج إ�� دخول املستشفى -

الفئة  

 الثالثة

65 % 

 تأدية أي �شاط سوا ًء داخل أو خارج املن�ل و بصورة مزمنة .عدم القدرة ع��  -

 شديد وعدم ترك�� مع  إهمال مظاهر النظافة  ال�خصية أو فقدان  شديد عا�ي من �سيان �-

لالستمتاع  با�حياة واضطراب  نف��ي تام وعدم التحكم  باملزاج بصورة تامة أو  األمراض  

الذهنية ، مما �ستد�� ا�حاجة  للمراقبة املستمرة  والرعاية باملستشفى مع �عديل جذري  ��  

 مهامھ الوظيفية 

الفئة  

ا�عة   الر
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 ا�جهاز العص�ي املركزي   اعتالل  عشر:  ا�خامس

 

 : الو��-أ

 

�سبة  

 ال�جز 
 الفئة  الش�اوى واألعراض 

5% 
 لأل�شطة ا�حياتية.مع تأثر �سيط اختالل الو��  متكررة باستمرار من  نو�ات �سيطة -

 ن �حظي للو�� (الغ��ي).امن فقد  متكررةنو�ات -
 الفئة األو�� 

 الفئة الثانية  . ا�حياتية لأل�شطةمع تأثر متوسط اختالل الو��  متكررة باستمرار من  نو�ات �سيطة - % 15

25 % 
القيام بالعناية ال�خصية  نو�ات طو�لة من اختالل الو�� مع نقص القدرة ع��  -

 واأل�شطة ا�حياتية. 
 الفئة الثالثة 

 الفئة الرا�عة  املستمرة.  ةالتمر�ضيشبھ غيبو�ة مع ا�حاجة للعالج والعناية - % 40

 الفئة ا�خامسة  غيبو�ة تامة أو غ�� مرتجعة �ستلزم العناية الطبية املستمرة. - % 60

 

 : الصرع  –ب 

 

 ال�جز مدى االعتالل أو  الوصف

 %5 .نو�ات �شنجية منفردة ال �ستد�� العالج-

 %10 صرع ع�� العالج ومتحكم بھ -

 %25 وشديدةصرع ع�� العالج وغ�� متحكم بھ مع حدوث نو�ات متكررة -

 

 النوم:   –ج 

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %7 نمط النوم مع القدرة ع�� أداء األ�شطة ا�حياتية  تأثر-

 %15 �سيط ع�� أداء األ�شطة ا�حياتية  وتأث��نمط النوم  تأثر-

 %30 متوسط ع�� أداء األ�شطة ا�حياتية   وتأث��نمط النوم  تأثر-

شديد ع�� أداء األ�شطة   وتأث��شديد لنمط النوم  تأثر-

 ا�حياتية 
50% 
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 :ا�حالة العقلية -د 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %7 تأثر ا�حالة العقلية مع بقاء القدرة ع�� أداء معظم األ�شطة ا�حياتية �ش�ل مر��ي -

 %20 تأثر ا�حالة العقلية مع ا�حاجة إ�� املالحظة أو التوج��ات لبعض األ�شطة ا�حياتية -

 %40 تأثر ا�حالة العقلية مع ا�حاجة إ�� املالحظة أو التوج��ات ملعظم األ�شطة ا�حياتية -

 دون  -
ً
تأثر ا�حالة العقلية مع عدم القدرة ع�� االهتمام بنفسھ مع خطورة بقائھ منفردا

 مالحظة أو إشراف 
60% 

 

 عدم القدرة ع�� الكالم (حبس الكالم) أو عسر الكالم:  -هـ 

  

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %7 تأثر �سيط �� التعب�� و�خراج اللغة-

 %15 تأثر متوسط �� التعب�� و�خراج اللغة-

تأثر شديد �� التعب�� و�خراج لغة غ��  -

 مفهومھ 
30% 

 %50 فقد تام للتعب�� أو االتصال مع اآلخر�ن-

 

 و - األعصاب ا�خية (القحفية):

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 العصب األول: 

 %3 فقدان تام حاسة الشم -

 العصب الثا�ي (العصب البصري) •

 أ ، ب  جدول   يتم الرجوع �جدو�� تأثر اإلبصار ومجال الرؤ�ة 

ا�ع والسادس  :العصب الثالث والر

 أمراض الع�ن واعتالل اإلبصارفصل يتم الرجوع الزدواج الرؤ�ة �� 

ائم)    :العصب ا�خامس (العصب ثال�ي التو

 %7 آالم عصبية �� الوجھ �سيطة غ�� مستجيبة للعالج-

 %20 الوجھ متوسطة غ�� مستجيبة للعالجآالم عصبية �� -

 %25 آالم عصبية �� الوجھ شديدة بجهة واحدة غ�� مستجيبة للعالج -
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 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 آالم عصبية �� الوجھ شديدة بجهت�ن غ�� مستجيبة للعالج -

مالحظة يجب توفر األعراض األخرى ال�ي تدل ع�� تأثر العصب ا�خامس عند تقدير  :-

 املئو�ة �سبة ال�جز 

30% 

 :العصب السا�ع (العصب الوج�ي) 

 %4 فقدان حاسة التذوق �� مقدمة اللسان أو ضعف �سيط جهة واحدة من الوجھ -

 %15 ضعف �سيط إ�� متوسط بجهت�ن من الوجھ أو شلل بجهة واحدة-

 %35 شلل شديد بج�ي الوجھ -

 العصب الثامن :

 1جدول رقم  تأثر مستوى السمع (يتم الرجوع إ�� جدول فقدان السمع) •

 %5 الطن�ن •

  التوازن •

 %7 تأثر �سيط �� التوازن مع ا�حد من األ�شطة �� املواقع ا�خطرة فقط-

 %20 تأثر متوسط �� التوازن مع ا�حد من معظم األ�شطة عدا االهتمام ال�خ��ي -

 %40 تأثر متوسط إ�� شديد �� التوازن مع ا�حد �� جميع األ�شطة بما ف��ا االهتمام  ال�خ��ي -

 %60 أثر شديد �� التوازن مع ا�حاجة للمالحظة واملساعدة ت-

 :العصب التاسع والعاشر والثا�ي عشر 

عسر اللفظ �سيط، عسر توتر عضلة اللسان أو صعو�ة البلع وغصة عند تناول املواد  -

 شبھ الصلبة والسائلة 
10% 

 ودخول املواد وارتجاع من األنف ،الصوتعسر اللفظ متوسط أو صعو�ة البلع مع بحة  -

 شبھ الصلبة والسائلة مجرى التنفس
30% 

 %50 صعو�ة شديدة �� البلع مع ا�حاجة للشفط املستمر إلفرازات الفم -

 :العصب ا�حادي عشر 

  يتم الرجوع إ�� فصل األنف واألذن وا�حنجرة وفصل األطراف العلو�ة -
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 اختالل املشــــــي/ الســـ��:  -ز 

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 ملسافات  �ستطيع الوقوف وامل��ي مع وجود صعو�ة �� صعود الدرج وامل��ي -

 طو�لة
7% 

  �ستطيع الوقوف وامل��ي لبعض املسافات بصعو�ة دون ا�حاجة للمساعدة-

 ع�� السطوح املستو�ة 
15% 

 %30 �ستطيع الوقوف مع ا�حاجة للمساعدة أثناء امل��ي -

 %50 نھ يحتاج ألجهزة مساعدةأكما   ،ال �ستطيع الوقوف دون مساعدة-

 

 ا�حبل الشو�ي: -ح  

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 الناتج عن إصابة ا�حبل الشو�ي اعتالل التنفس •

 %10 يتنفس تلقائيا مع صعو�ة بالتنفس عند القيام بمجهود فقط -

 %35 يتنفس تلقائيا �� وضع ا�جلوس أو الوقوف فقط أوضمن التحرك ا�حدود-

 %70 يتنفس تلقائيا مع اللزوم املستمر للفراش -

 % 100 ال �ستطيع التنفس تلقائيا، بصورة تامة -

 املثانة الناتج عن إصابة ا�حبل الشو�ي اعتالل •

 %7 سلس بول متقطع أو إ�حاح بو�ل مع القدرة ع�� التحكم -

 %15 حدوث إفراغ متقطع للبول ال إرادي-

 %32 تقاطر البول املتقطع مع عدم القدرة ع�� التحكم -

 %50 فقدان تام للتحكم بالبول مع ا�حاجة للقسطرة الدائمة -

 اعتالل إخراج الغائط الناتج عن إصابة ا�حبل الشو�ي •

 %10 تأثر محدود �� التحكم  اإلرادي إلخراج الغائط-

 %30 فقدان التحكم اإلرادي إلخراج الغائط مع سالمة املنعكس-

 %45 فقدان التحكم اإلرادي إلخراج الغائط وفقدان املنعكس -

 الوظيفة ا�جنسية الناتج عن إصابة ا�حبل الشو�ي اعتالل •
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 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

سالمة املنعكس العص�ي للوظيفة ا�جنسية ، مع صعو�ة االنتصاب أو  -

 القذف عند الرجال أو نقص  االستثارة ا�جنسية لدى ا�جنس�ن  
7% 

سال مة املنعكس العص�ي للوظيفة ا�جنسية ، مع فقدان االستثارة والو��  -

 بالوظيفة ا�جنسية 
15% 

 %20 القدرة ا�جنسية تماما وفقدان االستثارة والو�� بالوظيفة ا�جنسية فقدان  -

 الشلل الناتج عن إصابات ا�حبل الشو�ي•

 % 100 شلل ر�اعــــــــي-

 %80 شلل شقي (ا�جهة السائدة) -

 %65 شلل شقي (ا�جهة غ�� السائدة)-

 %85 شلل نصفي سف�� بالطرف�ن -

 %50 شلل لطرف واحد سف�� -

 ) العضالتقوة  (خذل شقي علوي •

 ا�جهة غ�� السائدة ا�جهة السائدة 

70% 60% 

55% 40% 

40% 30% 

15% 10% 

 

 خذل نصفي سف�� •

 كال الطرف�ن  طرف واحد 

40% 70% 

30% 55% 

20% 40% 

10% 15% 
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 اعتالل أو �جز العمود الفقري  عشر: السادس

 

 العالمات املرضية  الوصف 
مدى االعتالل أو  

 ال�جز 

 الفقرات العنقية 

 

 ال يوجد تقلص   فقدان �سيط �� ا�حركة
ً
 عضلي ا

ً
 %5 – %0 .ا

�دون عالمات  و �عض التسطح �� منح�ى الظهر و فقدان متوسط �� ا�حركة. 

 تأثر جذور األعصاب. 
5 %– 10% 

 تقلص �عضالت الرقبة.و  متوسط إ�� شديد �� ا�حركةفقدان  
 

10 %– 20% 

 الفقرات الصدر�ة القطنية 

 

 %5 – %0 .ال توجد �غ��ات عصبيةو  ال توجد تقلصاتو فقدان �سيط �� ا�حركة 

ال توجد �غ��ات عصبية  و ز�ادة توتر العضالت و  فقدان متوسط ل�حركة

 موضوعية. 
5%– 10% 

�غ��ات عصبية متوسطة  و تقلص عض�� مستمر (ثابت) و تقييد شديد با�حركة. 

 إ�� شديدة �شمل هزال العضالت وضعف الطرف�ن السفلي�ن. 
10%– 20 % 

 

 إصابات الفقرات: -أ

 

 وصف ا�حالة
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 القط�ي  الصدري  العنقي 

 الكسور 

 %5 %2 %4 كسر جسم فقرة واحدة -1

 %7 %3 %6 % أو أقل 25كسر بجسم الفقرة مع انضغاط -

  –  %26كسر بجسم الفقرة مع انضغاط من -

50% 10% 5% 12% 

  %50كسر بجسم الفقرة مع انضغاط أك�� من -

 (النتوءات  كسور األجزاء ا�خلفية للفقرات -2

 املع��ضة أو النتوءات الشوكية) 
4% 2% 5% 

 %6 %3 %5 فقرة واحدة تم عالجھ أو يمكن عالجھ خلع -3

واعتالالت أسفل  الغضار�ف الفقار�ة واأل��جة الرخوة الناتجة عن إصابة مباشرة و�صاح��ا كسر أو خلع  

 الظهر املهنية املزمنة 



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

82

39

 وصف ا�حالة
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 القط�ي  الصدري  العنقي 

تأثر وظيفي   أعراض اعتالل غضرو�� دون -1

 تدخل جرا��و�دون 
0% 0% 0% 

 %5 %2 %4 �غ��ات انحاللية �سيطة مع آالم -2

�غ��ات انحاللية متوسطة مع آالم شديدة  -3

شاملة إنزالق غضرو�� مع أو بدون اعتالل  

 تدخل جرا�� عص�ي جذري و�دون 

6% 3% 7% 

 دون تخلف  -4
ً
اعتالل غضرو�� تم عالجھ جراحيا

 أعراض أو تأثر وظيفي 
7% 4% 8% 

 مع تخلف -5
ً
 اعتالل غضرو�� تم عالجھ جراحيا

 أعراض أو تأثر وظيفي 
9% 5% 10% 

اعتالل غضرو�� متعدد املستو�ات مع أو دون  -6

 دون تخلف أعراض أو  أو  ومعتدخل جرا�� 

 تأثر وظيفي 

 % ل�ل مستوى 1إضافة 

 اعتالل غضرو�� تم عالجھ بأك�� من تدخل-7

 جرا��
 

 % إ�� النسبة األساسية 2إضافة  العملية ا�جراحية الثانية -8

 % ل�ل تدخل جرا�� 1إضافة  ثالث عمليات جراحية أو أك�� -9

 االنحالل واالنزالق الفقاري دون تدخل جرا�� الناتج عن إصابة مباشرة و�صاح��ا كسر أو خلع 

 انحالل فقاري أو انزالق فقاري من الدرجة .1

 األو�� أو الثانية 
6% 3% 7% 

 %9 %4 %8 انزالق فقاري من الدرجة الثالثة أو الرا�عة .2

خلع  تضيق القناة الشوكية. عدم ثبات الفقرات. انزالق فقاري الناتج عن إصابة مباشرة و�صاح��ا كسر أو  

 مع تدخل جرا�� 

عملية إزالة ضغط ملستوى واحد مع تخلف  .1

 أعراض 
9% 5% 10% 

 %12 %5 %10 عملية دمج ملستوى واحد مع تخلف أعراض .2

عملية واحدة إلزالة الضغط أو الدمج ألك�� من  .3

 مستوى 
 % ل�ل مستوى 1إضافة 

 % إ�� النسبة األساسية 2إضافة  العملية ا�جراحية الثانية .4

 % إ�� النسبة األساسية 1إضافة  عمليات أو أك��  ثالث.5
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 تقييد حركة الفقرات العنقية: -ب 

 

 أو الفرد:  الث�ي-1

 

 االعتالل أو ال�جز مدى  الوصف

 %5 –% 2 �سيط

 %12 تصلب عند الوضع املتعادل 

 %20 تصلب متوسط

 %40 –% 30 تصلب شديد

   

 الدوران إ�� اليم�ن أو اليسار:-2

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %6 –% 1 �سيط

 %12 تصلب عند الوضع املتعادل 

 %30 –% 20 تصلب متوسط

 %50 –% 40 تصلب شديد

 

 :تقييد حركة الفقرات الصــــــدر�ة -ج 

 

 الث�ي: -1

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %4 –%1 تحديد �� حركة الث�ي 

 %20 تصلب ناحية الفرد 

 مع تحدب 

 %5 تصلب �سيط

 %20 تصلب متوسط

 %40 تصلب شديد
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 الدوران إ�� اليم�ن أو اليسار:-2

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %3 –% 1 تحديد �� حركة الدوران 

 %6 تصلب عند الوضع املتعادل 

 %10 تصلب �سيط

 %20 تصلب متوسط

 %30 تصلب شديد

 

 ال�جــز�ة:  –تقييد حركة الفقرات القطنـــــية  -د 

 1- الث�ي والفرد:

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %3 –% 2 تحديد �سيط �� حركة الفرد 

 %7 –% 5 تحديد متوسط �� حركة الث�ي والفرد

 %11  (الث�ي) تصلب عند الوضع املتعادل 

 %7  (الفرد)تصلب عند الوضع املتعادل 

 

  

 : رأو اليسااالنحناء ا�جان�ي إ�� اليم�ن -2

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %3 –% 1 تحديد �سيط

 %10 تصلب عند الوضع املتعادل 

 %40 –% 30 تصلب متوسط

 %50 تصلب شديد

 

 



العدد: 3628 – الخميس 15 سبتمبر 2022

85

42

 ا�جذور العصبية (�جانب واحد) -3

 

 االعتالل أو ال�جز مدى  الوصف

 ا�حر�ي ا�جزء  ا�جزء ا�ح��ي  ا�جذر العص�ي 

 %8 %2 القطنية الثالثة 

ا�عة   %14 %2 القطنية الر

 %15 %2 القطنية ا�خامسة 

 %8 %2 ال�جز�ة األو�� 

 

 كسور ا�حوض:  - د

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  وصف ا�حالة

   :كسر ملتئم 

 عظم الورك/رقفة ح ا�/بدون تزحزح أو أعراض متخلفة، لعظام العانة-

 والعصعص

   واحد و�شوه بدون أعراض  عا�ىمع تزحزح جناح -

0% 

   :ملتئم ل�حرقفة  كسر 

 متخلفة وأعراض مع تزحزح أو �شوه -
2% 

   :ملتئم  كسر 

   بال�جزي مع تزحزح بدون أعراض-

   أعراض  و�دون باالرتفاق العا�ي بدون انفصال -

 وأعراض  و�شوهبكال ا�جانب�ن العاني�ن مع تزحزح -

 أو

 كسر بالعصعص غ�� ملتئم 

 أو

 استئصال العصعص

5% 

   كسر  ملتئم :

   وأعراض و�شوهعظم الورك مع تزحزح -

 ا�حرقفي-بال�جزي يمتد إ�� املفصل ال�جزي -

10% 

 %15 كسر ملتئم باالرتفاق العا�ي مع تزحزح أو انفصال 
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 ان:العلو�  انالطرف-هـ 

 

 : اليــد-1

 

 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 

 اإل��ـــــــــــام 

 البتـــــــر 

 %22 %27 . املشطياإل��ام و ب��  

 %18 %22 .ب�� اإل��ام من املفصل السالمي املشطي

 %9 %11 ب�� السالمية الطرفية 

 %4 %5 ب�� نصف السالمية الطرفية 

 %2 %3 السالمية الطرفيةقل من نصف أب��  

   تصلب (انكيلوز) 

 %4 %5 تصلب املفصل السالمي �� حالة ث�ي أو �سط ك�� 

 %2 %3 تصلب املفصل السالمي السالمي �� حالة ث�ي أو �سط جزئي 

 %2 %3 تصلب املفصل السالمي املشطي �� حالة ث�ي أو �سط ك�� 

 %1 %2 تصلب املفصل السالمي املشطي �� حالة ث�ي أو �سط جزئي  

 %6 %8 ث�ي أو �سط �امل السالمي �� حالة    والسالميتصلب املفصل�ن السالمي املشطي 

 %3 %5 ث�ي أو �سط جزئي السالمي �� حالة    والسالميتصلب املفصل�ن السالمي املشطي 

 %2 %3 تصلب �� وضع التقر�ب أو التبعيد الك�� 

 %1 %2 تصلب �� وضع التقر�ب أو التبعيد ا�جزئي 

 %8 %10 تصلب �� حركة �عارض اإل��ام مع األصا�ع �ليا 

 %4 %5 تصلب �� حركة �عارض اإل��ام مع األصا�ع جزئًيا 

 السبابة واإلصبع األوسط 

 الب��  

 %14 %17 ـ املشطية ب�� اإلصبع مع 

 %9 %11 ب�� عند املفصل السالمي املشطي 

 %7 %8  (من املفصل السالمي السالمي القر�ب3،2)ب�� السالمية  

 %4 %5  (من املفصل السالمي السالمي الطر��3)ب�� السالمية  

 %4 %3 نصف السالمية ب�� 
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 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 تصلب (ان�لوز) 

 تصلب �� حالة ث�ي أو فرد املفصل السالمي الطر�� � 
ً
 %4 %5 امال

 %2 %3 تصلب �� حالة ث�ي أو فرد املفصل السالمي الطر�� جزئي  

 %6 %8 �امل  تصلب املفصل السالمي السالمي القر�ب �� حالة ث�ي أو فرد  

 %3 %5 جزئي تصلب املفصل السالمي السالمي القر�ب �� حالة ث�ي أو فرد  

 %9 %11 تصلب املفصل السالمي املشطي �� حالة ث�ي �امل  

 %5 %7 تصلب املفصل السالمي املشطي �� حالة فرد �امل 

 %4 %5 تصلب املفصل السالمي املشطي �� حالة فرد أو ث�ي جزئي 

ا�ع (البنصر) أو اإلصبع ا�خامس   (ا�خنصر) اإلصبع الر

 الب��  

 %6 %8 ب�� اإلصبع مع املشطية 

 %4 %5  من املفصل السالمي املشطي  ب�� اإلصبع الرا�ع (البنصر) أو اإلصبع ا�خامس (ا�خنصر) 

 %3 %4  3،2ب�� السالمية  

 %2 %3  3ب�� السالمية  

 %1 %2 ب�� نصف السالمية 

 تصلب (انكيلوز) 

 %2 %3 تصلب �� حالة فرد املفصل السالمي املشطي ك�� 

 %4 %5 تصلب �� حالة ث�ي املفصل السالمي املشطي ك�� 

 %2 %3 تصلب �� حالة ث�ي املفصل السالمي املشطي جزئي 

 %3 %4 تصلب ث�ي أو فرد املفصل السالمي السالمي القر�ب ك�� 

 %2 %3 تصلب ث�ي أو فرد املفصل السالمي السالمي القر�ب جزئي

 %2 %3 تصلب ث�ي أو فرد املفصل السالمي الطر�� ك�� 

 %1 %2 تصلب ث�ي أو فرد املفصل السالمي الطر�� جزئي

 ب�� األصا�ع 

 %26 %32 ب�� جميع األصا�ع عدا اإل��ام عند املفصل السالمي املشطي 

 %44 %54 ب�� جميع األصا�ع عند السالمي املشطي

 اليـــــــد 

 %46 %57 ب�� اليد عند املعصم 
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 : املفاصل-2

 

 املوضع واإلصابة 
 ال�جز مدى االعتالل أو 

 غ�� سائد  سائد 

 الرسغ 

 ) (ان�لوز تصلب 

 %9 %11 تصلب ث�ي الرسغ عند الوضع املتعادل-

 %18 %23 اليد ك�� تصلب الرسغ جهة ظهر  -

 %11 %14 تصلب الرسغ جهة ظهر اليد جزئي-

 %18 %23 تصلب الرسغ جهة باطن اليد ك��-

 %13 %16 جهة باطن اليد جزئيتصلب الرسغ -

 %4 %5  صفر�� وضع متعادل  الزندي)تصلب �� ميالن الرسغ (الكع��ي أو -

 %8 %10 تصلب �امل جهة الكع��ة أو الزند �� مفصل الرسغ -

 %6 %8 تصلب جزئي جهة الكع��ة أو الزند �� مفصل الرسغ -

 الساعد 

 ب�� 

 %4 %60 ب�� الساعد عند ال�وع أو الثلث العلوي -

 %46 %57 ب�� الساعد عند الثلث األوسط أو السف�� -

 الكوع

 )  تصلب (ان�لوز 

 %20 %25 )ك�� (140˚أو  )˚0(تصلب مفصل ال�وع �� حالة فرد أو ث�ي عند -

 %11 %13 )(80تصلب مفصل ال�وع �� حالة فرد أو ث�ي عند˚-

 %15 %19 )˚139 - 81˚ أو 79 -˚ 1جزئي (ما ب�ن تصلب مفصل ال�وع �� حالة فرد أو ث�ي -

 %14 %17 تصلب ك�� ملفصل ال�وع �� وضع الكب أو البطح -

 %7 %9 )˚0تصلب ك�� ملفصل ال�وع �� وضع الكب أو البطح الوضع املتعادل (-

 %11 %14  - 79 ˚)̊  1تصلب جزئي ملفصل ال�وع �� وضع البطح (من -

 %6 %7 - 79 ˚)̊  1من الكب ( تصلب جزئي ملفصل ال�وع �� وضع -

 العضد 

 ب�� 

 %56 %70 الثلث العلوي ب�� العضد عند مفصل الكتف أو -

 %48 %60 ب�� العضد عند الثلث األوسط أو السف�� -

 الكتف 
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 املوضع واإلصابة 
 ال�جز مدى االعتالل أو 

 غ�� سائد  سائد 

 ب�� 

 %60 %75 والرتقوةب�� �امل مفصل الكتف مع جزء من عظم�ي لوح الكتف -

 تصلب ( ان�لوز) 

 %15 %18 الك�� تصلب ملفصل الكتف �� حالة الث�ي أو الفرد -

 %12 %14 )˚  0تصلب ملفصل الكتف عند وضع متعادل للث�ي أو الفرد (-

 %13 %16  - 49 ˚)˚1˚ ) أو الفرد (179 - ˚ 1تصلب ملفصل الكتف �� حالة الث�ي (-

 %9 %11  تصلب ملفصل الكتف �� وضع التقر�ب أو التبعيد الك�� -

 %7 %8  )˚0ملفصل الكتف �� وضع متعادل للتقر�ب أو التبعيد (تصلب -

ا�جزئي (1˚ -  ˚) أو التبعيد 49 - ˚ 1تصلب ملفصل الكتف �� وضع التقر�ب ا�جزئي (-

 (˚179 
10% 8% 

 %3 %4 )˚0تصلب ملفصل الكتف عند وضع متعادل للدوران ا�خار�� أو الداخ�� (-

 %6 %7 تصلب ملفصل الكتف �� وضع الدوران الداخ�� أو ا�خار�� الك��-

 %3 %4 ˚) 89  -˚ 1 (من تصلب ملفصل الكتف �� وضع الدوران ا�جزئي الداخ�� -

 %4 %5 ˚) 89  -˚  1 (منتصلب ملفصل الكتف �� وضع الدوران ا�جزئي ا�خار�� -

  

 : تقييد (تحدد) ا�حر�ات -3

 

 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 اإل��ام

السالمي  عند املفصل السالمي السالمي و  والفرد لإل��امتحدد حركة الث�ي -

 شديد)  ، متوسط ،(�سيط املشطي
1%-3 % 

1-2 % 

 تحدد حركة التبعيد لإل��ام 

 %1 % 2-%1 �� متوسط إ�سيط -

 تحدد حركة التقر�ب لإل��ام 

 %1 % 2-%1 �سيط -

 %2 %3 متوسط -

 %3 %4 شديد-

 %8-% 0 % 10-% 0 التعارض لإل��ام -
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 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 % 2-%1 % 3-%1 �سيط -

 % 4-%3 % 6-%4 متوسط -

 % 8-%5 % 10-%7 شديد-

 األصبعان السبابة والوسطى

 عند املفصل السالمي السالمي البعيد  والفردتحدد حركة الث�ي 

 %1 %2-%1 �سيط -

 %3-%2 %4-%3 متوسط -

 %4 %5 شديد-

 عند املفصل السالمي السالمي القر�ب  والفردتحدد حركة الث�ي 

 %2-%1 %3-%1 �سيط -

 %4-%3 %5-%4 متوسط -

 %7-%6 %8-%7 شديد-

 تحدد حركة الث�ي عند املفصل السالمي املشطي

 %2-%1 %3-%1 �سيط -

 %4-%3 %5-%4 متوسط -

 %6-%5 %7-%6 شديد-

 تحدد حركة الفرد للمفصل السالمي املشطي

 %3-%1 %4-%1 �سيط -

 %7-%4 %8-%4 متوسط -

 %9-%8 %11-%9 شديد-

ا�ع (البنصر) وا�خامس (ا�خنصر)   اإلصبع الر

 عند املفصل السالمي السالمي البعيد  والفردتحدد حركة الث�ي 

 %1 %1 �سيط -

 %1 %2 متوسط -

 %2 %3 شديد-

 تحدد حركة الث�ي عند املفصل السالمي السالمي القر�ب 

 %1 %2-%1 �سيط -

 %2 %3 متوسط -

 %3 %4 شديد-

 تحدد حركة الفرد عند املفصل السالمي السالمي القر�ب 
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 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 %3-%2 %4-%3 �سيط -

 %4 %6-%5 متوسط -

 %6-%5 %7 شديد-

 تحدد حركة الث�ي عند املفصل السالمي املشطي

 %1 %1 �سيط -

 %1 %2 متوسط -

 %2 %3 شديد-

 تحدد حركة الفرد للمفصل السالمي املشطي

 %1 %2-%1 �سيط -

 %3-2 %4-%3 متوسط -

 %4 %5 شديد-

 الرسغ 

 اليد  وظهر تحدد حركة ث�ي الرسغ جهة باطن 

 %8-%7 %10-%8 (جهة ظهر اليد)�سبط -

 % 12-%11 % 15-%13 (جهة ظهر اليد) متوسط -

 % 19-%18 % 23-%22 (جهة ظهر اليد) شديد  -

 %2-%1 %3-%1 (جهة باطن اليد) �سبط -

 %4-%3 %5-%4 (جهة باطن اليد) متوسط -

 %5 %6 (جهة باطن اليد) شديد  -

 تحدد حركة امليالن الكع��ي  

 %4-%2 %5-%3 (املدى الزندي) �سبط -

 %7-%6 %9-%7 (املدى الزندي) متوسط -

 %8 %10 (املدى الزندي) شديد  -

 %1 %2-%1 الكع��ي)  (املدى-

 تحدد حركة امليالن الزندي  

 %5-%4 %6-%5 (املدى الكع��ي) �سبط -

 %7-%6 %9-%7 (املدى الكع��ي) متوسط -

 %8 %10 (املدى الكع��ي) شديد  -

 %2-%1 %3-%1 الزندي)   (املدى -

 الكوع
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 املوضع واإلصابة 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 غ�� سائد  سائد 

 تحدد حركة ث�ي وفرد الكوع 

 %5-%1 %6-%1 �سيط -

 %15-%8 %19-%9 متوسط -

 % 20-%16 % 25-%20 شديد-

 الساعد 

 البطح ،تحدد حركة الكب

 %9-%8 %11-%9 (مدى البطح) �سيط -

 % 12-%10 % 15-%13 (مدى البطح) متوسط  -

 % 14-%13 % 17-%16 (مدى البطح) شديد  -

 %1 %2-%1 (مدى الكب) �سيط -

 %4-%2 %5-%3 (مدى الكب) متوسط  -

 %6-%5 %7-%6 (مدى الكب) شديد  -

 الكتف 

 مفصل الكتف  وفردتحدد �� حركة ث�ي 

 % 13-%12 % 15-%14 (جهة فرد الكتف)�سيط -

 %14 % 17-%16 (جهة فرد الكتف) متوسط  -

 %15 %18 (جهة فرد الكتف) شديد  -

 %2-%1 %3-%1 ث�ي الكتف)  (جهة�سيط -

 %6-%3 %7-%4 ث�ي الكتف)  (جهةمتوسط  -

 %11-%8 % 13-%10 ث�ي الكتف) (جهةشديد  -

 مفصل الكتف  وتقر�بتحدد �� حركة تبعيد 

 %3-%1 %4-%1 �سيط-

 %8-%4 %10-%5 متوسط -

 %9 %11 شديد-

 للكتف   والداخ�� تحدد �� حركة الدوران ا�خار�� 

 %2-%1 %3-%1 �سيط-

 %5-%3 %6-%4 متوسط -

 %6 %7 شديد-
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 اختالل اإلحساس الناتج عن اعتالل أعصاب األصا�ع: - و 

 

 

 

 

 

 

 مدى ال�جز 

 ل�جزء

 الفاقد 

 لإلحساس

 مدى االعتالل أو ال�جز 

 الفقد الطو�� الفقد العر��ي 

 جزئي ك��
 الفرع الزندي 

 جزئي                           ك��

 الفرع الكع��ي 

 جزئي                 ك��       

 سائد
غ��  

 سائد
 سائد

 غ�� 

 سائد
 سائد

غ��  

 سائد
 سائد

غ��  

 سائد
 سائد

غ��  

 سائد
 سائد

غ��  

 سائد

 اإل��ام وا�خنصر 

% ر�ع 25

 اإلصبع 
3% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 % نصف50

 اإلصبع 
5% 4% 3% 2% 3% 2% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 

% ثالث  75

 أر�اع 

 اإلصبع 

8% 6% 4% 3% 5% 4% 2% 1% 3% 2% 2% 1% 

% �امل 100

 اإلصبع 
11% 8% 5% 4% 7% 6% 3% 2% 4% 3% 2% 1% 

 والبنصر   والوسطىالسبابة  

% ر�ع 25

 اإلصبع 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 

% نصف  50

 اإلصبع 
2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 

% ثالث  75

 اإلصبع أر�اع  
4% 3% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 

% �امل 100

 اإلصبع 
5% 4% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 3% 2% 2% 1% 
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 اعتالل أعصاب الطرف�ن العلو��ن  عشر: السا�ع

 

 : اعتالل جذور األعصاب العنقية لطرف سائد.أ

 

 إصابة عصب مفرد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز  األعصاب جذور   االعتالل أو ال�جز �سبة  األعصاب جذور  

العنقية  

 ا�خامسة 
 %0 %1 %1 %2 %3 %3 ا�خامسة العنقية   0% 2% 7% 11% 15% 18%

العنقية  

 السادسة 
 %0 %1 %2 %4 %5 %5 السادسة العنقية   0% 4% 8% 13% 18% 21%

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 السا�عةالعنقية   %0 %4 %8 %13 %18 %21 السا�عةالعنقية  

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 الثامنةالعنقية   %0 %5 %11 %16 %23 %27 الثامنةالعنقية  

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 األو�� الصدر�ة   %0 %2 %5 %7 %10 %12 األو�� الصدر�ة  

 

 اعتالل جذور األعصاب العنقية لطرف غ�� سائد:.ب

 

 إصابة عصب مفرد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز  األعصاب جذور   �سبة االعتالل أو ال�جز  األعصاب جذور  

العنقية  

 ا�خامسة 
 %0 %1 %1 %2 %3 %3 ا�خامسة العنقية   0% 2% 6% 9% 12% 15%

العنقية  

 السادسة 
17% 15% 11% 7% 3% 0% 

العنقية  

 السادسة 
4% 4% 4% 2% 1% 0% 

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 السا�عةالعنقية   %0 %3 %7 %11 %15 %17 السا�عةالعنقية  

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 الثامنةالعنقية   %0 %4 %9 %13 %19 %22 الثامنةالعنقية  

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 األو�� الصدر�ة   %0 %2 %4 %6 %8 %10 األو�� الصدر�ة  
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 اعتالل ا�حركة واإلحساس نتيجة تأثر الضف��ة العصبية أو تأثر أك�� من جذر عص�ي لطرف سائد: . ج

 

 تأثر الضف��ة العصبية أو تأثر أك�� من جذر عص�ي لطرف سائد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

األعصاب أو جذور  

 األعصاب 
 �سبة االعتالل أو ال�جز 

األعصاب أو  

جذور  

 األعصاب 

 �سبة االعتالل أو ال�جز 

�امل الضف��ة  

العصبية من  

العنقية األو�� ح�ى  

 الصدر�ة األو�� 

60% 54% 36% 24% 12% 0% 

�امل الضف��ة  

العصبية من  

العنقية األو��  

الصدر�ة  ح�ى 

 األو�� 

60% 54% 42% 24% 12% 0% 

ا�جذع العلوي من  

الضف��ة العصبية  

 ) 6و 5(العنقية 

45% 38% 27% 18% 9% 0% 

ا�جذع العلوي  

من الضف��ة  

العصبية  

 ) 6و 5(العنقية 

15% 14% 11% 6% 3% 0% 

ا�جذع العلوي من  

الضف��ة العصبية  

 ) 7(العنقية 

21% 18% 13% 8% 4% 0% 

العلوي  ا�جذع 

من الضف��ة  

العصبية  

 ) 7(العنقية 

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

ا�جذع السف�� من  

الضف��ة العصبية  

  8(العنقية 

 والصدر�ة األو��) 

42% 36% 25% 17% 8% 0% 

ا�جذع السف��  

من الضف��ة  

العصبية  

  8(العنقية 

والصدر�ة  

 األو��) 

12% 11% 8% 5% 2% 0% 
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واإلحساس نتيجة تأثر الضف��ة العصبية أو تأثر أك�� من جذر عص�ي لطرف غ��  اعتالل ا�حركة  -د 

 سائد: 

 

 تأثر الضف��ة العصبية أو تأثر أك�� من جذر عص�ي لطرف غ�� سائد

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

األعصاب أو جذور  

 األعصاب 
 االعتالل أو ال�جز �سبة 

األعصاب أو  

جذور  

 األعصاب 

 �سبة االعتالل أو ال�جز 

�امل الضف��ة  

العصبية من  

العنقية األو�� ح�ى  

 الصدر�ة األو�� 

48% 41% 29% 20% 10% 0% 

�امل الضف��ة  

العصبية من  

العنقية األو��  

ح�ى الصدر�ة  

 األو�� 

48% 44% 34% 20% 10% 0% 

ا�جذع العلوي من  

الضف��ة العصبية  

 ) 6و 5(العنقية 

36% 31% 22% 15% 8% 0% 

ا�جذع العلوي  

من الضف��ة  

العصبية  

 ) 6و 5(العنقية 

12% 12% 9% 5% 3% 0% 

ا�جذع العلوي من  

الضف��ة العصبية  

 ) 7(العنقية 

17% 15% 11% 7% 4% 0% 

ا�جذع العلوي  

الضف��ة  من 

العصبية  

 ) 7(العنقية 

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

ا�جذع السف�� من  

الضف��ة العصبية  

  8(العنقية 

 والصدر�ة األو��) 

34% 29% 20% 14% 7% 0% 

ا�جذع السف��  

من الضف��ة  

العصبية  

  8(العنقية 

والصدر�ة  

 األو��) 

10% 9% 7% 4% 2% 0% 
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 تأثر أعصاب الطرف العلوي السائد:عتالل ا�حركة واإلحساس نتيجة ا هـ.

 

 تأثر أعصاب الطرف العلوي السائد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز  العصب  �سبة االعتالل أو ال�جز  العصب 

الصدري ا�جان�ي  

 واألوسط 
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 %0 %4 %8 %13 %18 %21 اإلبطي %0 %1 %1 %2 %3 %3 اإلبطي

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 اللو�� ا�خلفي

 %0 %2 %4 %5 %8 %9 الصدري الطو�ل 

العصب األوسط  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

26% 22% 16% 10% 5% 0% 
العصب األوسط  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

23% 21% 16% 9% 5% 0% 
العصب األوسط ما  

ب�ن العظم�ن  

 األمامي 

9% 8% 5% 4% 2% 0% 

العصب األوسط  

(تحت منتصف  

 الساعد)  

6% 5% 4% 2% 1% 0% 

العصب األوسط  

(تحت منتصف  

 الساعد)  

23% 21% 16% 9% 5% 0% 

العصب العض�� 

 ا�جلدي  
15% 13% 9% 6% 3% 0% 

العصب العض��  

 ا�جلدي  
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب الكع��ي  

 فقد 
ً
  وظيفةشامال

العضلة املثلثة  

 الرؤوس 

25% 21% 15% 10% 5% 0% 

العصب الكع��ي  

 فقد  
ً
شامال

العضلة    وظيفة

 املثلثة الرؤوس  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب الكع��ي  

ع��   دون تأث��

العضلة املثلثة  

 الرؤوس 

21% 18% 13% 8% 4% 0% 

العصب الكع��ي  

ع��   دون تأث�� 

  العضلة املثلثة 

 الرؤوس  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 اللو�� السف��
عصب اللو��  

 الفو��  
عصب اللو��  0% 1% 1% 2% 3% 3%

 الفو�� 
10% 9% 6% 4% 2% 0% 
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 تأثر أعصاب الطرف العلوي السائد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز  العصب  �سبة االعتالل أو ال�جز  العصب 

 %0 %1 %2 %4 %5 %6 الصدري ا�خلفي 

العصب الزندي  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

28% 24% 17% 11% 6% 0% 

العصب الزندي  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

4% 4% 3% 2% 1% 0% 

العصب الزندي  

(تحت منتصف  

  الساعد)  

21% 18% 13% 8% 4% 0% 

العصب الزندي  

(تحت منتصف  

  الساعد)  

4% 4% 3% 2% 1% 0% 

عصب الساعد  

 ا�جلدي األوسط 
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب  

العضدي  

 ا�جلدي األوسط  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 

 السائد:عتالل ا�حركة واإلحساس نتيجة تأثر أعصاب الطرف العلوي غ�� ا -و 

 

 تأثر أعصاب الطرف العلوي غ�� السائد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز %  العصب  �سبة االعتالل أو ال�جز %  العصب 

الصدري ا�جان�ي  

 واألوسط 
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 اإلبطي
 %0 %4 %7 %11 %15 %17 اإلبطي

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 ا�خلفي اللو��  

 %0 %2 %4 %4 %7 %8 الصدري الطو�ل 

العصب األوسط  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

19% 17% 13% 8% 4% 0% 

العصب األوسط  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

21% 18% 13% 8% 4% 0% 

العصب األوسط ما  

 ب�ن العظم�ن األمامي 
8% 7% 4% 4% 2% 0% 
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 تأثر أعصاب الطرف العلوي غ�� السائد 

 اعتالل اإلحساس اعتالل ا�حركة 

 �سبة االعتالل أو ال�جز %  العصب  �سبة االعتالل أو ال�جز %  العصب 

العصب األوسط  

(تحت منتصف  

 الساعد)  

5% 4% 4% 2% 1% 0% 

العصب األوسط  

(تحت منتصف  

 الساعد)  

19% 17% 13% 8% 4% 0% 

العصب العض��  

 ا�جلدي  
12% 11% 8% 5% 3% 0% 

العصب العض��  

 ا�جلدي  
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب الكع��ي  

 فقد 
ً
  وظيفةشامال

العضلة املثلثة  

 الرؤوس  

20% 17% 12% 8% 4% 0% 

العصب الكع��ي  

 فقد  
ً
شامال

العضلة    وظيفة

 املثلثة الرؤوس  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب الكع��ي  

ع��   دون تأث�� 

العضلة املثلثة  

 الرؤوس  

17% 15% 11% 7% 4% 0% 

العصب الكع��ي  

ع��   دون تأث�� 

العضلة املثلثة  

 الرؤوس  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 %0 %1 %1 %2 %3 %3 اللو�� السف�� 

عصب اللو��  

 الفو��  
عصب اللو��   0% 2% 4% 5% 8% 8%

 الفو��  
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

 %0 %1 %2 %4 %4 %5 الصدري ا�خلفي 

العصب الزندي  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

23% 20% 14% 9% 5% 0% 

العصب الزندي  

(فوق منتصف  

 الساعد)  

4% 4% 3% 2% 1% 0% 

العصب الزندي  

(تحت منتصف  

  الساعد)  

17% 15% 11% 7% 4% 0% 

العصب الزندي  

(تحت منتصف  

  الساعد)  

4% 4% 3% 2% 1% 0% 

عصب الساعد  

 ا�جلدي األوسط 
3% 3% 2% 1% 1% 0% 

العصب  

العضدي  

 ا�جلدي األوسط  

3% 3% 2% 1% 1% 0% 
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 ا�جان�ي أو الباط�ي: مدى اعتالل أو �جز أجزاء الطرف العلوي �سبب االنحراف  -ز

 

 سائد أم غ�� سائد 

 أجزاء

 تصنيف 

 الطرف العلوي غ�� السائد  الطرف العلوي السائد 

 األصا�ع 
مفصل الرسغ أو  

 ال�وع 
 األصا�ع 

مفصل الرسغ أو  

 ال�وع 

 %4 %2 %5 %2 ˚)  10(< �سيط 

 %9 %4 %11 %4 ˚)30 -˚ 10( متوسط

 %13 %6 %16 %7 ˚) 30(> شديد 

 

 اعتالل أو �جز األصا�ع �� حالة التشوه الدورا�ي: مدى   -ح 

 

 سائد أم غ�� سائد 

 تصنيف 

 اعتالل مدى 

 أصا�ع الطرف العلوي السائد 

 اعتالل مدى 

أصا�ع الطرف العلوي غ��  

 السائد 

 %2 %2 ̊  15< �سيط 

 %4 %4 ̊  30 -˚ 15 متوسط

 %6 %7 ̊  30> شديد 

 

 العلوي �� حاالت ا�خلع أو عدم الثبات: مدى اعتالل أو �جز مفاصل الطرف  -ط 

 

 سائد أم غ�� سائد 

 

 

 تصنيف 

 اعتالل مدى 

 مفاصل الطرف العلوي السائد 

 اعتالل مدى 

مفاصل الطرف العلوي غ��  

 السائد 

 األصا�ع
الرسغ أو  

 الكوع
 األصا�ع الكتف 

الرسغ أو  

 الكوع
 الكتف 

 %6 %6 %2 %7 %7 %2 يمكن إرجاعھ تماما�سيط  

 متوسط  
ً
 %12 %12 %4 %14 %14 %4 ال  يمكن إرجاعھ �امال

 شديد  
ً
 %17 %17 %6 %21 %21 %7 ال  يمكن إرجاعھ يدو�ا
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 مدى االعتالل أو ال�جز بالطرف العلوي الذي تم �عو�ضھ ب��كيب مفاصل صناعية:  -ي 

 

 الكتف  الكوع الرسغ  األصا�ع األخرى  اإل��ام

 غ�� سائد  سائد  غ�� سائد  سائد  سائد غ��   سائد  غ�� سائد  سائد  غ�� سائد  سائد 

2% 1% 1% 1% 14% 12% 17% 14% 14% 12% 

 

 :مدى االعتالل أو ال�جز نتيجة فقد قوة قبضة وقرص اليد -ك 
 

 طرف غ�� سائد  طرف سائد  �سبة فقد القوة 

 %4 %6 من قوة قبضة اليد % 30 -% 10

 %9 %12 % من قوة قبضة اليد 49-31%

 %14 %18 % من قوة قبضة اليد 60 -% 50
 

 الثامن عشر:  الطرف�ن السفلي�ن 
 

 أ- اختالف (فرق) طـــول طرف عن أخر:

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الفرق 

 %0 سم 1أقل من 

 %2 سم  1.9 – 1

 %3 سم  2.9 – 2

 %5 سم  3.9 – 3

 %7 سم  4.9 – 4

 %8 سم  5≥ 

 

 :ب - ضمور عضالت الفخذ أو الساق

 

الفرق �� محيط العضالت  

 مقارنة بالطرف الطبي�� 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 %0 سم 1أقل من 

 %2 (�سيط) سم  1.9 – 1

 %4 (متوسط) سم  2.9 – 2

 %5 )  شديد( سم  3≥ 
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 ج: ضعف قوة العضالت:

 

 وحر�ا��ا قوة العضالت 

 الفخذ 

 %0 %2 %4 %6 %6 %6 الث�ي 

 %0 %7 %15 %15 %15 %15 الفرد

 %0 %10 %15 %25 %25 %25 التبعيد 

 الركبة 

 %0 %5 %7 %10 %10 %10 الث�ي 

 %0 %5 %7 %10 %10 %10 الفرد

 ال�احل 

 %0 %7 %10 %15 %15 %15 الث�ي لألسفل 

 %0 %5 %10 %10 %10 %10 الث�ي لألع��

 %0 %2 %5 %5 %5 %5 ميالن للداخل 

 %0 %2 %5 %5 %5 %5 ميالن ل�خارج 

 األصبع الكب�� للقدم 

 %0 %1 %3 %3 %3 %3 الث�ي 

 %0 %2 %5 %5 %5 %5 الفرد
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 تقييد حر�ات مفاصل الطرف السف��:  -هـ 

 

 االعتالل أو ال�جز مدى  ا�حركة  املفصل 

 الفخذ 

 الث�ي 

 %8شديد  %4متوسط  % 2�سيط 

 الفرد

 الدوران الداخ��  

 الدوران ا�خار��

 التبعيد 

 التقر�ب  

 الركبة 

 الث�ي 

الفرد داخل مجال   %14شديد  %8متوسط  % 4�سيط 

 الث�ي 

  - ال�احل

تحت  

 الثالوث

 الث�ي لألع��

 %12شديد  %6متوسط  % 3�سيط 
 الث�ي لألسفل 

  - ال�احل

تحت  

 الثالوث

 ميالن للداخل 

 %2شديد  %2متوسط  % 1�سيط 
 ميالن ل�خارج 

أصا�ع  

 القدم

 اإلصبع الكب�� 

فرد املفصل  

 السالمي املشطي 

 %2شديد  %2متوسط  % 1�سيط 

 اإلصبع الكب�� 

ث�ي املفصل  

 السالمي السالمي 

 با�� األصا�ع  

فرد املفصل  

 السالمي املشطي 
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 :تصلب مفاصل الطرف السف�� (أن�لوز) -و 

 

 تصلب مفصل الفخذ 

 االعتالل أو ال�جز مدى 

 

 وضعية التصلب 

 شديد  متوسط �سيط 

 الثنـــــــــي 

5-10 % 11-15 % 16-20 % 

 الفـــــــــرد 

 الدوران الداخ��

 الدوران ا�خار��

 التقـــــر�ب 

 التبعيـــــــد

 

 تصلب مفصل الركبة

 مدى االعتالل أو ال�جز 

 وضعية التصلب 
 شديد  متوسط �سيط 

 الث�ي  

أو  انحراف دورا�ي للداخل   % 13 % 10-12 % 5-9

 ا�خارج  

 

 تصلب مفصل ال�احل 

 االعتالل أو ال�جز مدى 

 

 وضعية التصلب 

 شديد  متوسط �سيط 

 الثنــي لألسفل

5-10 % 11-15 % 16-21 % 
 الث�ي لألع��

 انحراف دورا�ي للداخل 

 انحراف دورا�ي ل�خارج 
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 تصلب أصا�ع القدم 

 وضعية التصلب 

 األصا�ع
 الفـرد التام  الوضع الوظيفي  التام الثنـي 

 %4 %4 %5 اإلصبع الكب�� 

 %1 %0 %1 با�� األصا�ع (لإلصبع)

 

 ال��اب املفاصل عشر: التاسع

 

 :ك الغضروف املبطن للمفصل من خالل صور األشعةبناء ع�� سمّ 

 

 الغضروف ك سّم 

 املفصل 
 ملم 0 ملم 1 ملم 2 ملم 3

 %3 %3 %1 - ال�جز ا�حرقفي 

 %20 %10 %8 %3 الفخذي  

 %20 %10 %8 %3 الركبة  

 %8 %6 %4 - الرضفي الفخذي  

 %12 %8 %6 %2 ال�احل  

 %10 %6 %2 - تحت الثالوث 

 %8 %4 - - ال�احل الزور��  

 %8 %4 - - العق�ي الن�دي

 %5 %2 - - السالمي املشطي لإلصبع الكب��  

 %3 %1 - - السالمي املشطي لبا�� األصا�ع
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 الب�� �� األطراف السفلية العشرون: 

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  موضع البتـــــر 

 %50 ب�� نصفي ل�حوض  

 %40  (مفص��)ب�� عند مفصل الفخذ 

 %40 ب�� عند الثلث العلوي للفخذ  

 %36 ب�� عند الثلث األوسط للفخذ 

 %32 ب�� عند الثلث السف�� للفخذ  

 %32  (مفص��) ب�� عند مفصل الركبة 

 %32  سم7.5ب�� تحت مفصل الركبة ح�ى  

 %28  سم7.5ب�� تحت مفصل الركبة بأك�� من

 %25   القدم)  (مؤخرةب�� عند مفصل ال�احل 

 %18 ب�� عند منتصف القدم 

 %16 ب�� القدم خالل املشطيات  

 %8 ب�� اإلصبع الكب�� عند املشطية 

 %2 إصبع)   (ل�لب�� با�� األصا�ع عند املشطية 

 %9 ب�� جميع أصا�ع القدم عند املفصل السالمي املشطي  

 %5 املفصل السالمي املشطي ب�� اإلصبع الكب�� عند 

 %2 ب�� اإلصبع الكب�� عند املفصل السالمي السالمي 

 %1 ب�� با�� األصا�ع عند املفصل السالمي املشطي (ل�ل إصبع) 

 

 استبدال مفص�� الفخذ أو الركبة بمفاصل صناعية:  والعشرون  ا�حادي

 

 النتيجة ال�لية 

 مدى االعتالل أو ال�جز  النتيجة 

 %15 جيــدة

 %20 مقبولـة

 %30 غ�� جيـدة 
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 الغضار�ف واألر�طة) وال�احل  (إصابات: اختالل الركبة الداخلية الثا�ي والعشرون

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف 

 %3 خلع أو عدم ثبات بصابونة الركبة -

 %3 استئصال جزئي لصابونة الركبة -

 %9 استئصال �ألم لصابونة الركبة -

 %1 استئصال جزئي للغضروف الهال�� األ���ي أو الوح��ي -

 %3 استئصال ك�� للغضروف الهال�� األ���ي أو الوح��ي -

 %4  والوح��ي استئصال جزئي للغضروف الهال�� األ���ي -

 %9 الهال�� األ���ي والوحشاستئصال �ألم للغضروف -

 %3  ارتخاء الر�اط الصلي�ي أو ا�جان�ي الضام �سيط-

 %7  ارتخاء الر�اط الصلي�ي أو ا�جان�ي الضام متوسط-

 %10  الر�اط الصلي�ي أو ا�جان�ي الضام شديدارتخاء -

 %10  الضام متوسط وا�جان�يارتخاء الر�اط الصلي�ي -

 %15  الضام شديد وا�جان�يارتخاء الر�اط الصلي�ي -

 %2  2 – 3  ملم)عدم ثبات أر�طة ال�احل �سيط (بناء ع�� أشعة تحت ا�جهد-

 %4 )(ملم 6 – 4عدم ثبات أر�طة ال�احل متوسط (بناء ع�� أشعة تحت ا�جهد -

 %6 )(ملم 6عدم ثبات أر�طة ال�احل شديد (بناء ع�� أشعة تحت ا�جهد > -

 

 : �شوهات الطرف السف�� الثالث والعشرون

 

 مدى االعتالل أو ال�جز   الوصف

 %12  كسر عنق عظمة الفخذ مع التحام معيب -

 %15  كسر عنق عظمة الفخذ مع عدم التحام -

 %10 ˚ 14 -˚  10كسر �� عظمة الفخذ مع التحام معيب أو انحراف دوراين بزاو�ة  -

 %18 ˚ 19 -˚  15كسر �� عظمة الفخذ مع التحام معيب أو انحراف دوراين بزاو�ة  -

 %25  ˚ 20كسر �� عظمة الفخذ مع التحام معيب أو انحراف دوراين بزاو�ة ≥ -

 %3   كسر صابونة الركبة بدون انز�اح-
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 مدى االعتالل أو ال�جز   الوصف

 %5 كسر صابونة الركبة م��حزح -

 %7 كسر صابونة الركبة م��حزح مع عدم التئام -

 %2 كسر ��ضبة عظمة القصبة غ�� م��حزح -

 %10 بزاو�ة)  (التحامكسر ��ضبة عظمة القصبة م��حزح -

 %2 كسر فوق اللقمة أو عر��ا غ�� م��حزح -

 %10 بزاو�ة) (التحامكسر فوق اللقمة أو عر��ا م��حزح -

 %4 ̊  12 -˚  10انحراف خار�� �� مفصل الركبة �سيط -

 %8 ˚ 15 - ˚  13انحراف خار�� �� مفصل الركبة متوسط -

 %14 ̊  16انحراف خار�� �� مفصل الركبة شديد ≥ -

 %0 ˚(طبي�� وظيفي)   9 - ˚  3انحراف خار�� عند مفصل الركبة -

 ˚ (خار��) 2انحراف داخ�� �� مفصل الركبة �سيط -

 الوضع املتعادل صفر -
4% 

 %8 ̊  7 - ˚  1انحراف داخ�� �� مفصل الركبة متوسط -

 %14 ̊  8شديد ≥ انحراف داخ�� �� مفصل الركبة  -

 %8 ̊  14 -˚  10كسر عظمة القصبة مع التحام معيب بزاو�ة -

 %12 ̊  19 -˚  15كسر عظمة القصبة مع التحام معيب بزاو�ة -

 %20 ̊  20كسر عظمة القصبة مع التحام معيب بزاو�ة ≥ -

 %6 ̊  14 -˚  10كسر خارج مفصل ال�احل ملتحم معيب بزاو�ة -

 %10 ̊  19 -˚  15ملتحم معيب بزاو�ة كسر خارج مفصل ال�احل -

 %15 ̊  20كسر خارج مفصل ال�احل ملتحم معيب بزاو�ة ≥ -

 %8 كسر داخل مفصل ال�احل مع تزحزح-

 %5 ̊  14 -˚  10انحراف داخ�� مفصل ال�احل �سيط -

 %10 ̊  24 -˚  15انحراف داخ�� مفصل ال�احل متوسط -

 %20 ˚ 25انحراف داخ�� مفصل ال�احل شديد ≥ -

 %5 ˚ 20 -˚  10انحراف خار�� مفصل ال�احل  -

 %6 ملفصل تحت الثالوثاكسور مؤخر القدم مع تزحزح داخل -

ملفصل العق�ي الزور�� أو  اكسور مؤخر القدم مع تزحزح داخل -

 الن�دي العق�ي 
3% 

 %4 كسور منتصف القدم مع �شوه -

 %2 كسور مقدمة القدم مع �شوه -
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 إصابات األعصاب الطرفية للطرف السف��  الرا�ع والعشرون: 

 

  العصب 
 مدى االعتالل أو ال�جز 

 التأثر ا�ح��ي  التأثر ا�حر�ي 

 %1 %15 الفخذي -

 %0 %3 الساد-

 %0 %25 اإلليي العلوي -

 %0 %15 اإلليي السف�� -

 %1 %0 الفخذي ا�جلدي ا�جان�ي -

 %7 %30 ) الور�ي (عرق النساء-

 %2 %15 الشظوي الرئي��ي -

 %2 %0 الشظوى السط��-

 %1 %0 الر���-

 %2 %2 األخم��ي األ���ي -

 %2 %2 األخم��ي الوح��ي -

 

ا�خامس  والعشرون:  إصابات الرأس:

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  اإلصابة

 %10 - %5 فقد شعر فروة الرأس 

إصابة بالرأس نتج ع��ا فقد عظ�ى بالصفيحة ا�خارجية  

 (حسب مساحة ا�جزء املفقود)والداخلية 
10% – 40% 

إصابة بالرأس م�حو�ة أو غ�� م�حو�ة بكسر ا�جمجمة  

وم�حو�ة أو غ�� م�حو�ة بارتجاج با�خ ونتج ع��ا دوخة أو  

القوى العقلية   ��الكالم أو نقص  ��ر�عاشات أو صداع أو لعثمة 

 حسب شدة ا�حالة 

30% – 70% 

 % 100 عق�� إصابة بالرأس نتج ع��ا اضطراب 

 % 100 � قابل للشفاءغ� نصفينز�ف با�خ م�حوب �شلل 

 % 100 غ�� تام مع أفاز�ا  نصفيشلل 
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 مدى االعتالل أو ال�جز  اإلصابة

 %60 – %20 أيمن غ�� تام  نصفيشلل 

 %40 – %20 أ�سر غ�� تام نصفيشلل 

 %100 – %70 تام م�حوب بتوتر العضالت  نصفيشلل 

 %80 األيمن   العلوي شلل تام بالطرف 

 %70 األ�سر   العلوي شلل تام بالطرف 

 % 60 –%40 األنف والوجھ  �شوهمع  العلوي إصابة بالفك  

 % 40 –%20 األيمن  العلوي شلل غ�� تام بالطرف  

 %30 –% 15 األ�سر العلوي شلل غ�� تام بالطرف  

 %30 – %10 أفاز�ا �سيطة 

 %60 – %30 أفاز�ا وا�حة 

 %30 – %20 نو�ات صرعية قليلة أو نادرة 

 %80 –% 30 نو�ات صرعية متعددة

 % 100 السفلي�ن شلل الطرف�ن 

 %40 – %20 امل��ي شلل الطرف السف�� مع القدرة ع�� 

 %70 – %30 غ�� ممكن  امل��يشلل الطرف�ن السفلي�ن غ�� �امل أو  

 %70 ممكن �ع�از أو �عصا  وامل��يشلل الطرف�ن السفلي�ن 

 %70 – %40 الشو�ي تكهف ا�حبل  

 %70 – %50 املنتشر   املركزي   العص�يتليف ا�جهاز  

 األنف 

 %25 -% 5 ضيق باألنف بدون فقد وال يمكن عالج الضيق 

 %15 كسر �عظم األنف م�حوب بضيق ا�خياشيم 

 %10 فقد أرنبة األنف

 %20 - %10 باألنف بدون ضيق ا�خياشيم  جزئيفقد 
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 مدى االعتالل أو ال�جز  اإلصابة

 %40 – %20 فقد األنف بدون ضيق ا�خياشيم 

 %50 - %20 فقد األنف م�حوب بضيق ا�خياشيم 

 واملسالك الدمعية ا�جفون  

انحراف حافة ا�جفن للداخل أو ا�خارج أو التصاق امللتحمة  

 ا�جفنية بملتحمة املقلة 
5% – 10% 

 %15 ناسور دم�� مزمن غ�� قابل للشفاء من ناحية واحدة 

 %30 ناسور دم�� مزمن غ�� قابل للشفاء من الناحيت�ن 

 %25 - %15 تلف ا�حجاج 

 

 اعتالالت الدم ومكوناتھ : والعشرون السادس
 

 فقر الدم: -أ

  

 الفئة األو��  

7% 

 الفئة الثانية 

20 % 

 الفئة الثالثة 

40 % 

 أعراض �سيطة 

 و

 10 –  8�سبة خضاب الدم 

 جرام/دسل 

 و

 ال يحتاج لنقل دم 

 أعراض متوسطة 

 و

 جرام/دسل 8 –  5�سبة خضاب الدم 

 و

  6 – 4وحدات دم/ 3- 2يحتاج لنقل دم 

 أسابيع 

 شديدةأعراض 

 و

 جرام/دسل 8 –  5�سبة خضاب الدم 

 و

وحدات دم/   3- 2يحتاج لنقل دم 

 أسبوع�ن 

  

 النازفة:  واالعتالالتصفائح الدم  اعتالل -ب 

  

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف

 %0 استئصال الطحال -

 %10 ا�حاجة للعالج املستمر -

نقص صفائح الدم ع��ي ع��  -

 العالج
25% 
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69

 املهادية:ج: الغدة تحت  

 

 مدى االعتالل أو ال�جز  الوصف 

 %5 داء البوالة الناتج عن إصابة -
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )1003( ل�سنة 2022

 ب�ساأن ت�سنيف وتغيري عدد من العقارات

يف منطقة الرفاع ال�سمايل - جممع )٩3٤(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ي�شنف العقار رقم )09066373( الكائن في منطقة الرفاع ال�شــمالي مجمع )943( �شمن  اأ - 

.)PS( ت�شنيف مناطق الخدمات والمرافق العامة

ب -  يغيــر ت�شنيــف العقارين رقمــي )09066371( و)09066372( الكائنين في منطقة الرفاع 

ال�شــمالي مجمع )943( من ت�شنيف الم�شــاريع ذات الطبيعــة الخا�شة )SP( اإلى ت�شنيف 

.)PS( مناطق الخدمات والمرافق العامة
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وذلــك كلــه وفقًا لما هــو وارد في الخارطة المرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شــرتاطات 

التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )100٤( ل�سنة 2022

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات بعد تعديل و�سعياتها

يف منطقة الن�يدرات - املجمعان )6٤3 - 6٤6(

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـر ت�شنيف العقارات اأرقام )06007261(، )06007268(، )06007270(،     )06007336(،  يغيَّ

)060007269(، )060007339(، )06008538( الكائنة يف منطقة النويدرات املجمعني )643-

ـطة )UP( اإىل ت�شنيف مناطق ال�شكن  646( بعد تعديل و�شعياتها من ت�شنيف املناطق الغري خمطَّ

بعد  العقارات  مع حدود  يتوافق  العامة )PS( مبا  واملرافق  اخِلـْدمات  ومناطق   )RA( اأ اخلا�س 
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تعديل و�شعياتها ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبق عليها ال�شرتاطات 

التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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وزارة الإ�سكان والتخطيط العمراين

 قرار رقم )100٥( ل�سنة 2022

ب�ساأن ت�سنيف عقار يف منطقة مدينة حمد - جممع 120٩

وزير الإ�شكان والتخطيط العمراني:

 ،1977 بعد الطالع على قانون تنظيم املباين ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ل�شنة  بالقرار رقم )56(  ال�شادرة  التنفيذية  2005، ولئحته  ل�شنة  بالقانون رقم )6(  ل  املعدَّ

2009، وتعديالتها،

وعلى قانون البلديات ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )35( ل�شنة 2001، وتعديالته، ولئحته 

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

رقم  بالقرار  ال�شادرة  اململكة  يف  املناطق  مبختلف  للتعمري  التنظيمية  ال�شرتاطات  وعلى 

لة بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،

قرر الآتي:

مادة )1(

الكائن يف منطقة مدينة حمد جممع )1209( �شمن  العقار رقم )10032588(  ـف  ي�شنَّ

ت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار،  وتطبق 

عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري مبختلف املناطق يف اململكة ال�شادرة بالقرار رقم )28( 

ل�شنة 2009.
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مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار

مادة )3(

ُيـن�َشر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير الإ�سكان والتخطيط العمراين

اآمنة بنت اأحمد الرميحي

�شدر بتاريخ: 8 �شفـــــر 1444هـ

الـمـــوافـــــــق: 4 �شبتمبر 2022م
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جمل�س اإدارة معهد القراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكرمي

 قرار رقم )1٥( ل�سنة 2022

 باإ�سدار لئحة تنظيم عمل �سي�خ الإقراء واملحا�سرين والأ�ساتذة واملدربني

الذين تتم ا�ست�سافتهم يف معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي

رئي�س مجل�س اإدارة معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكريم:

بعد الطالع على القانون رقم )20( ل�شنة 2005 يف �شاأن املجل�س الأعلى لل�شئون الإ�شالمية،

وعلى املر�شوم رقم )33( ل�شنة 2015 باإن�شاء معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي،

وعلى الالئحة الداخلية ملعهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم 

)1( ل�شنة 2018، وعلى الأخ�س املادة )31( منه،

وبناًء على اقرتاح مدير معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعمل باأحكام لئحة تنظيم عمل �شيوخ الإقراء واملحا�شرين والأ�شاتذة واملدربني الذين تتم 

ا�شت�شافتهم يف معهد القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية 

على املعنيني -ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س جمل�س اإدارة معهد القراءات

واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي

خالد بن عبداهلل ال�س�ملي

�شدر بتاريخ: 5 �شفــــــر 1444هـ

الـمــــوافــــــق: 1 �شبتمبر 2022م
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لئحة تنظيم عمل �سي�خ الإقراء واملحا�سرين والأ�ساتذة واملدربني

مي القراآن الكرمي الذين تتم ا�ست�سافتهم يف معهد القراءات واإعداد معلِـّ

مادة )1(

تكون للكلمات والعبارات الواردة يف هذه الالئحة ذات املعاين الواردة باملر�شوم رقم )33( 

ملعهد  الداخلية  والالئحة  الكرمي،  القراآن  معلِّـمي  واإعداد  القراءات  معهد  باإن�شاء   2015 ل�شنة 

القراءات واإعداد معلِّـمي القراآن الكرمي ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 2018، وتكون للكلمات 

ـنة قرين كٍل منها، ما مل يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك: والعبارات التالية املعاين املبيَّ

اللئحــة: الالئحــة الداخلية لمعهد القــراءات واإعداد معلِّمي القراآن الكريــم ال�شادرة بالقرار 

رقم )1( ل�شنة 2018.

رات  ر درا�شــي واحد اأو اأكثر من المقرَّ �ســيخ الإقراء: َمـــن تتعاقد معه اإدارة المعهد لتدري�ــس مقرَّ

ـــ�شة في تالوة القراآن الكريم وتجويده وقراءاته، لف�شل درا�شــي واحدًا على  الدرا�شــية المتخ�شِّ

الأقــل �شمــن خطة البرامج التعليمية، ممن تتوافر فيه ال�شــروط الواردة فــي الفقرة )ثانيًا( من 

المادة )30( من الالئحة. 

المدرب: َمـن تدعوه اإدارة المعهد اإلى تقديم برامج اأو دورات تدريبية فاأكثر �شمن خطة البرامج 

مها المعهد. والدورات التدريبية - غير الأكاديمية - التي يقدِّ

ر درا�شــي واحد اأو اأكثر لف�شل  المحا�سر والأ�ســتاذ: َمـــن تتعاقد معه اإدارة المعهد لتدري�ــس مقرَّ

درا�شــي واحــٍد علــى الأقل �شمــن خطة البرامج التعليميــة، ممن تتوافر فيه ال�شــروط الواردة في 

الفقرة )ثالثًا( من المادة )30( من الالئحة.

مادة )2(

اإدارة املعهد من خالل فْتـح باب الت�شجيل ل�شتقبال طلبات تدري�س  ِقـَبـل  يتم الإعالن من 

ـنني على  امل�شكَّ املعلمني  التدري�س من  اأع�شاء هيئة  ر على  يتعذَّ التي  النظرية والعملية  رات  املقرَّ

اأو  اأو زيادة عبئهم التدري�شي،  ـ�س،  الهيكل التنظيمي للمعهد تدري�شها ب�شبب اختالف التخ�شُّ

غري ذلك من الأ�شباب.

رها جمل�س  وُيـن�َشـر الإعالن عرب املوقع الإلكرتوين للمعهد، اأو باأي و�شيلة اأخرى منا�شبة يقرِّ

الإدارة، على اأن يو�شح يف الإعالن املن�شور تاريخ اإغالق باب الت�شجيل وكيفية ت�شليم الطلبات.

مادة )3(

رات الدرا�شية اإما باحل�شور ال�شخ�شي اأو اإلكرتونيًا وذلك من  يتم تقدمي طلب تدري�س املقرَّ

خالل النموذج املعد لهذا الغر�س واملعتَمـد من جمل�س الإدارة واملن�شور مع الإعالن املن�شو�س 

عليه يف املادة )2( من هذه الالئحة.

م الطلب ال�شخ�شية وموؤهالته العلمية وخرباته العملية  ويتم ملء النموذج بو�شع بيانات مقدِّ

وترَفـق به امل�شتندات ذات العالقة.
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مادة )٤(

للمعايري  مطابقتها  من  ـق  ـَحـقُّ والتَّ وتدقيقها  الطلبات  ا�شتقبال  املعهد  �شكرتارية  تتوىل 

وال�شروط املن�شو�س عليها يف الالئحة اأو ال�شروط املعتَمـدة من جمل�س الإدارة بناًء على اقرتاح 

املجل�س العلمي، وُتـِعـدُّ ك�شفًا تف�شيليًا باملتقدمني، وتعر�شه يف اجتماع املجل�س العلمي لفْحـ�س 

ـَيـر العلمية للمتقدمني، ورْفـع التو�شية املنا�شبة ب�شاأنهم ملجل�س الإدارة. ال�شِّ

مادة )٥(

يراجع جمل�س الإدارة تو�شيات املجل�س العلمي ب�شاأن طلبات التدري�س باملعهد ويتخذ القرار 

جمل�س  موافقة  وقعت  َمـن  توظيف  اإجراءات  ل�شتكمال  املدير  اإىل  ويحيلها  ب�شاأنها،  النهائي 

تاريخ  من  معقولة  مدة  خالل  العمل  لبدء  ال�شرورية  الر�شمية  الوثائق  واإعداد  عليهم،  الإدارة 

قبول الطلب، وذلك كله طبقًا للقواعد والأنظمة املعمول بها.

مادة )6(

تدريبية  دورات  اأو  برامج  لتقدمي  دعوتهم  يف  يرغب  الذين  املدربني  اأ�شماء  املدير  ـح  ير�شِّ

�شمن خطة التدريب يف املعهد بناًء على تو�شية �ُشـعبة الربامج والدورات التدريبية، ويعر�شها يف 

رات تر�شيحهم لعتمادها، وذلك كله قبل توجيه  اجتماع جمل�س الإدارة مع �ِشـَيـِرهم العلمية ومربِّ

ـع من رئي�س جمل�س الإدارة. الدعوة ر�شميًا اإليهم بخطاب موقَّ

مادة )7(

د اأجــر ال�شــاعة لح�شــاب مكافاأة �شــيوخ الإقراء طبقــًا للجدول رقــم )1( المرافق لهذه  يحــدَّ  اأ- 

الالئحة، وفي �شوء المعايير الآتية:

1-  الموؤهل العلمي.

ر الدرا�شي اإْن كانت ح�شوريًا اأو عن ُبـعد. 2-  طريقة تدري�س المقرَّ

3-  فيما اإذا كان ح�شور �شيخ الإقراء اأو الأ�شتاذ من داخل المملكة اأو من خارجها.

د اأجر ال�شاعة لح�شاب مكافاأة المحا�شرين والأ�شاتذة طبقًا للجدول رقم )2( المرافق  يحدَّ  ب- 

لهذه الالئحة، وفي �شوء المعايير المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

د اأجر ال�شاعة لح�شاب مكافاأة المدربين طبقًا للجدول رقم )3( المرافق لهذه الالئحة،  يحدَّ  ج- 

وفي �شوء المعايير الآتية:

1- الموؤهل العلمي.

2- طريقة تقديم البرنامج اأو الدورة التدريبية اإْن كانت ح�شوريًا اأو عن ُبـعد.
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3- فيما اإذا كان ح�شوره من داخل المملكة اأو من خارجها.

ُتـحت�َشـــب مكافاأة �شــيخ الإقراء والمحا�شر والأ�شــتاذ والمدرب ب�شرب اأجر ال�شاعة في عدد   د- 

ال�شاعات التدري�شية اأو التدريبية، بح�شب الأحوال، على األ يقل مجموع مكافاأة المدرب عن 

الحد الأدنى الم�شار اإليه في الجدول رقم )3( المرافق لهذه الالئحة.

مادة )8(

ال�شياحية ملن تتم ا�شت�شافته من  ـعة على الدرجة  ـل املعهد ب�شرف تذكرة �شفر مرجَّ يتكفَّ

ـل بنفقات اإقامتهم  خارج اململكة من �شيوخ الإقراء واملحا�شرين والأ�شاتذة واملدربني، كما يتكفَّ

وتنقالتهم املتعلقة مبهامهم وباأي م�شروفات اأخرى طبقًا للت�شريعات املعمول بها يف اململكة.

ـعة على درجة رجال الأعمال لبع�س ال�شخ�شيات  وملجل�س الإدارة �شرف تذكرة �شفر مرجَّ

العلمية والر�شمية بح�شب ما يقت�شيه احلال بناًء على تو�شية من املدير.

مادة )٩(

ُتـ�شَرف مكافاأة �شيخ الإقراء واملحا�شر والأ�شتاذ بعد انتهاء الف�شل الدرا�شي واإجنازه كافة 

انتهائه من  بعد  املدرب  وُتـ�شَرف مكافاأة  املعهد،  وبني  بينه  املربم  العقد  الواردة يف  التزاماته 

تقدمي ن�شاطه املتَفـق عليه واإجنازه كافة التزاماته الواردة يف خطاب الدعوة املوجه اإليه.

مادة )10(

يتوىل املدير بالتن�شيق مع املجل�س العلمي تقييم الأداء الأكادميي لأع�شاء هيئة التدري�س من 

�شيوخ الإقراء واملحا�شرين والأ�شاتذة، وتقييم اأداء املدربني، وذلك بواحدة اأو اأكرث من الأ�شاليب 

الآتية:

ها رئي�ــس �ُشـــعبة القــراءات والإجازات القراآنية ورئي�ــس �ٌشـــعبة البرامج  التقاريــر التي ُيـِعـــدُّ  -1

والدورات التدريبية.

ـذة اأثناء الح�شة الدرا�شية اأو المحا�شرة اأو الور�شة التدريبية. الزيارة الميدانية المنفَّ  -2

تحليل نتائج الختبارات اأو نتائج اإتمام البرنامج اأو الدورة التدريبية الُمـلتِحـق بهما.  -3

ع في اآخر الف�شل الدرا�شي اأو ا�شتبانة ر�شا المتدربين  نتائج ا�شتبانة ر�شا الطالب التي توزَّ  -4

ع في نهاية البرنامج اأو الدورة التدريبية. التي توزَّ

ها المجل�س العلمي. اأي اأ�شاليب اأخرى ُيـِقـرُّ  -5
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جدول رقم )1( 

مكافاآت �سي�خ الإقراء

الموؤهل العلمي

تدري�س بالح�شور من خارج 

المملكة

تدري�س بالح�شور من داخل 

المملكة

تدري�س عن بعد

20 دينارًا في ال�شاعة.20 دينارًا في ال�شاعة.50 دينارًا في ال�شاعة.دكتوراه

20 دينارًا في ال�شاعة.20 دينارًا في ال�شاعة.40 دينارًا في ال�شاعة.ماج�شتير

15 دينارًا في ال�شاعة.15 دينارًا في ال�شاعة.30 دينارًا في ال�شاعة.بكالوريو�س

جدول رقم )2( 

مكافاآت املحا�سرين والأ�ساتذة

الموؤهل العلمي

تدري�س بالح�شور من خارج 

المملكة

تدري�س بالح�شور من داخل 

المملكة

تدري�س عن بعد

20 دينارًا في ال�شاعة.20 دينارًا في ال�شاعة.50 دينارًا في ال�شاعة.دكتوراه

20 دينارًا في ال�شاعة.20 دينارًا في ال�شاعة.40 دينارًا في ال�شاعة.ماج�شتير

15 دينارًا في ال�شاعة.15 دينارًا في ال�شاعة.30 دينارًا في ال�شاعة.بكالوريو�س
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جدول رقم )3(

مكافاآت املدربني

الموؤهل العلمي

تدريب بالح�شور من خارج 

المملكة

تدريب بالح�شور من داخل 

المملكة

تدريب عن بعد

دكتوراه

50 دينارًا في ال�شاعة، على 

األ يقل مجموع المكافاأة 

عن 400 دينار.

20 دينارًا في ال�شاعة، على األ يقل 

مجموع المكافاأة عن 300 دينار.

20 دينارًا في ال�شاعة، 

على األ يقل مجموع 

المكافاأة عن 300 

دينار.

ماج�شتير

40 دينارًا في ال�شاعة، على 

األ يقل مجموع المكافاأة 

عن 300 دينار.

20 دينارًا في ال�شاعة، على األ يقل 

مجموع المكافاأة عن 200 دينار.

20 دينارًا في ال�شاعة، 

على األ يقل مجموع 

المكافاأة عن 200 

دينار.

بكالوريو�س

30 دينارًا في ال�شاعة، على 

األ يقل مجموع المكافاأة 

عن 250 دينار.

15 دينارًا في ال�شاعة، على األ يقل 

مجموع المكافاأة عن 150 دينار.

15 دينارًا في ال�شاعة، 

على األ يقل مجموع 

المكافاأة عن 150 

دينار.
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م�سرف البحرين املركزي

 قرار رقم )٤1( ل�سنة 2022

ب�ساأن منْـح ترخي�س ل�سركة اإ�س تي �سي بيه البحرين �س.م.ب. )م(

 

محافظ م�شرف البحرين المركزي:

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

)64( ل�شنة 2006، وتعديالته،

2007 ب�شاأن اخِلـْدمات اخلا�شعة لرقابة م�شرف البحرين  وعلى الالئحة رقم )1( ل�شنة 

املركزي وتعديالتها،

وبناًء على تو�شية جلنة الرتاخي�س،

قرر الآتي:

مادة )1(

للقطاع  م�شاندة  �شركة  ترخي�س  )م(«  �س.م.ب.  البحرين  بيه  �شي  تي  »اإ�س  �شركة  ُتـمنح 

ْفـع واإ�شدار ومعاجلة البطاقات.  مو ِخـْدمات الدَّ املايل - مقدِّ

مادة )2(

ُيـعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

 

حمافظ م�سرف البحرين املركزي

ر�سيد حممد املعراج

                

�شدر بتاريخ: 16 �شفــــــر 1444هـ  

الـمـــوافـــــــق: 12 �شبتمبر 2022م
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعلن ت�سجيل وكالت جتارية

التجارية  الوكالت  قيد  مت  باأنه  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  التجارية  الوكالت  ق�شم  يفيد 

املذكورة تفا�شيلها اأدناه:

12479رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

       .XIAMEN GRACE SOLAR TECHNOLOGY CO.، LTD
) GRASOL(

CHINESE
 BUILDING B/C،VANKE YUNXI، NO.527/529 GAOLIN

MIDDLE RD، HULI DIST، XIAMEN CITY، FUJLAN)36000(.

CHAINA
المناعي للم�شاريع ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Solar panels mounting system

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

GRACE SOLAR

محددة المدةنوع الوكالة

12480رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته وعنوانه

فرع �شركة القبعة الحمراء للتجارة

SAUDI
الخبر - المملكة العربيه ال�شعودية �س ب 172

الخان للدراجات النارية و الهوائية ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Motorcycle

ال�شم التجاري 

والعالمات التجارية 

مو�شوع الوكالة

BAJAJ

محددة المدةنوع الوكالة
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12481رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Xiamen King Long International Trading Co.Ltd
CHINESE

no.9 Jinglong Road Jimei District، Xiamen 361023 China

بي اأم اأ�س �شي للت�شويق و الخدمات ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
motor vehicle parts and accessories

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

King Long

محددة المدةنوع الوكالة

12482رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

BESINS HEALTHCARE DISTRIBUTION FZ-LLC
EMARATI

 Unit907N،9th floor،NorthTower،DSP Headquarter
Complex،Umm Suqeim Street،AlBarsha South2،Dubai

ا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Besins

محددة المدةنوع الوكالة
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12483رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

ORGANON CENTRAL EAST GmbH
SWISS

Weystrasse 20، 6000 Lucerne 6، Switzerland

�شيدلية مدينة حمدا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Organon

محددة المدةنوع الوكالة

12484رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

BAIC INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO. LTD
CHINESE

7TH FLOOR، BUILD. 10، HUAWEILI، CHAOYANG DIS-
TRICT، BEIJING، CHINA

الجزيرة العربية لل�شيارات ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

Cars / Auto Parts accessories / Automotive supplies & Acces-
sories

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

BAIC

محددة المدةنوع الوكالة
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12485رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Jovani Stone
TURK

Altindag/Ankara 3.Onder Mahalle Tezcan Cad. No

اللم�شة الرخامية للتجارةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
رخام

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Jovani Stone

محددة المدةنوع الوكالة

12486رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

China Motor Corporation of Taiwan R.O.C
TAIWANESE

11th FL، 2 Tung Hwa South Road Sea 2 Taipei، Taiwan ROC

اأيتابكو للتجارة و قطع الغيار ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Buses / Pick-up / Cars / Auto Parts accessories

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

CMC

محددة المدةنوع الوكالة
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12487رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

MAR-FARMA SRL
ITALAIN

Via Melzi d’Eril 20، 20154 Milano، Italy

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Healthy Food AND proteins / Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

MAR-FARMA

محددة المدةنوع الوكالة

12488رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

.Alcon Pharmaceuticals Ltd
SWISS

Rue Louis d’Affry 6 Case postale، 1701 Fribourg، Sweitzer-
land

�شركة يو�شف محمود ح�شين ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Alcon

محددة المدةنوع الوكالة
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12489رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

GP PHARM S.A
SPANISH

 POLIGON INDUSTRIAL ELS VINYETS-ELS
 FOGARS،SECTOR 2،08777،SANT QUINTI DE

MEDIONA،BARCELONA،SPAIN

�شيدلية الج�شي فرع لموؤ�ش�شة الج�شيا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

 ’ NICTUR ORAL SOLUTION
CRINESAL

محددة المدةنوع الوكالة

12490رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

ZAMBON S.P.A
ITALAIN

VIA LILLO DEL DUCA 10، BRESSO،ITALY

�شيدلية الج�شي فرع لموؤ�ش�شة الج�شيا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

XADAGO

محددة المدةنوع الوكالة
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12491رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Hikma Pharmaceuticals LLC
JORDANIAN

 Bayader Wadi AlSeer،Industrial area،Saleen Bin AlHareth St،
Building 21

�شيدلية مدينة حمدا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Hikma

محددة المدةنوع الوكالة

12492رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Polaris Sales Europe Sarl
AMERICAN

Place de 1 Industrie 2 1180 Rolle Switzerland

�شركة ويلز اأوف اأرابيا ذ م ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
دراجة نارية

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

  Indian Motorcycle
Slingshot

محددة المدةنوع الوكالة
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12493رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

�شركة م�شنع الراأي لل�شناعات الدوائية )ذ.م.م(

SAUDI
الخمرة، الوادي -2، �س.ب. 9224، جدة 21413 - المملكة العربية 

ال�شعودية

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

ALRAI

محددة المدةنوع الوكالة

12494رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Biocon Biologics Limited
INDIAN

Biocon House، Semicon Park، Electronic City Phase II Banga-
lore-560100 Karnataka، India

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Biocon Biologics Limited

محددة المدةنوع الوكالة
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12495رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Linde Material Handling GmbH
GERMAN

Carl-Von-Linde-Platz، 63743 Aschaffenburg، Germany

�شركة الوكالت العالمية المحدودةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

الآليات المتحركة الخفيفة

قطع غيار الآليات المتحركة الخفيفة

مكائن الديزل

لوازم الآليات الخفيفة

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Linde

غير محددة المدةنوع الوكالة

12496رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

)P&G HEALTH GERMANY GMBH )AND ITS AFFILIATES
GERMAN

SULZBACHER STR. 40، 65824، SCHWALBACH AM TAU-
NUS، HESSEN GERMANY

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

P&G

محددة المدةنوع الوكالة
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12497رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

)BIOGEN INTERNATIONAL GMBH )AND ITS AFFILIATES
SWAZILAND

NEUHOFSTRASSE 30، 6340 BAAR، SWITZERLAND

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

BIOGEN

محددة المدةنوع الوكالة

12498رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

)LUYE PHARMA LTD )UK( )AND ITS AFFILIATES
BRITISH

SURREY RESEARCH PARK، SURREY TECHNOLOGY CEN-
 TRE، 40 OCCAM ROAD، GUILDFORD، SURREY، GU27YG،

UK

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

LUYE

محددة المدةنوع الوكالة
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12499رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

ZHEJIANG HANGCHA IMP. AND EXP . CO. LTD
CHINESE

SHI QIAO ROAD HANGZHOU 310022 398

نا�س التجاريا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

Truck
parts for Cars ، Trucks and Buses

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

hangcha

محددة المدةنوع الوكالة

12500رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

)HIKMA PHARMACEUTICALS LLC AND ITS AFFILIATES(

JORDANIAN
 BAYADER WADI ALSEER، INDUSTRIAL AREA، SALEEM BIN

ALHARETH ST، BUILDING 21، AMMAN 11118، JORDAN

�شركة �شيدلية وائل ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

HIKMA

محددة المدةنوع الوكالة
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12501رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

UGUR PRES MAKINA INS. SAN VE LTD. STI
TURK

IKITELLI OSB MAHALLESI ESKOOP C6-3 BLOK SK. ES-
KOOP Sit. C6-3 BLOK Apt. NO:338/338 BASAKSEHIR/IS-

TANBU

�شركة اأولد الخير ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Shisha

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

ODUMAN

غير محددة المدةنوع الوكالة

12502رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Ego Pharmaceuticals Pty Ltd
AUSTRALIAN

office 21- 31 Malcolm Road، Braeside، Victoria، Australia 3195

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

RESOLVE PLUS 1.0 CREAM 30Gm

محددة المدةنوع الوكالة
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12503رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Minapharm Pharmaceuticals & Chemical Indutries S.A.E
EGYPTIAN

Mina street، Industrial Zone A3 No.2، 10th of Ramadan City-

.Egypt

�شيدلية جعفرا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

MINAPHARM

محددة المدةنوع الوكالة

12504رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

NAARI PTE LIMITED
SINGAPOREAN

Robinson Road، #13-04، City House، Singapore 068877 36

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

NAARI

محددة المدةنوع الوكالة
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12505رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

STADA MENA
EMARATI

 office 471، building E - business park، Dubai World Central -
Dubai Aviation City ، DUBAI-UAE

�شيدلية البحرين ومتجرها العمومي �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

ANTARCTIC KRILL OIL SOFTGEL
SEA BUCKTHORN OIL SOFTGEL

EVENING PRIMROSE OIL SOFTGEL
KIDS PRO-5POWDER

MINI DROPS VITAMIN D3

محددة المدةنوع الوكالة

12506رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Biocon SDN BHD
MALAYSIAN

 Menara Milenium، Jalan Damanlela، Pusat Bandar ،7 Level
Damansara، Damansara Heights، 50490، Kuala

�شيدليات الخليج ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Biocon

محددة المدةنوع الوكالة
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12507رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

.Xuzhou Construction Machinery Group IMP. & EXP Co.، Ltd
CHINESE

 No. 1، Industry District، Xuzhou Economic Development Zone،

.Xuzhou، Jiangsu، China، 221004

بي اأم اأ�س �شي للت�شويق والخدمات ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

كرينات

الآليات المتحركة الثقيلة

م�شخات

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

XCMG

محددة المدةنوع الوكالة

12508رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Manitou bf S.A
FRENCH

rue de l’Aubinière - 44150 Ancenis – France ،430

بي اأم اأ�س �شي للت�شويق والخدمات ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

كرينات

الآليات المتحركة الثقيلة

قطع غيار الآليات المتحركة الخفيفة

الآليات المتحركة الخفيفة

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Manitou

محددة المدةنوع الوكالة
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12509رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

Nacomi group sp z.o.o
POLISH

Ul. Ziolowa 29 wilkowice 43-365

بوتيك با�شن ويا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
م�شتح�شرات تجميل

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

Nacomi
Nacomi next level

Fluff
who & Mom

Trust my sister
Elisium

محددة المدةنوع الوكالة

12510رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

DOOSAN INFRACORE CO. LTID
SOUTH KOREAN

489Injungro )Hwasu-dong(.Dong-gu. Incheon.Korea

�شركة ال�شيد كاظم الدرازي واأولده �س.م.ب مقفلةا�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة

الآليات المتحركة الثقيلة

قطع غيار ال�شيارات وال�شاحنات والبا�شات واللوريات

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

DOOSAN

محددة المدةنوع الوكالة
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12511رقم قيد الوكالة

ا�شم الموكل 

وجن�شيته 

وعنوانه

OPTIMUS PHARMA PRIVATE LIMITED
INDIAN

 plot no 6p Sy NO 37A & 37P SIGNATURE TOWER 2ND
FLOOR KOTHAGUDA، Kondapur ، HYDERABAD 500084

�شيدلية �شقالة ذ.م.ما�شم الوكيل

بيان الب�شائع 

مو�شوع الوكالة
Human Medicines

ال�شم التجاري 

والعالمات 

التجارية مو�شوع 

الوكالة

OPTIMUS PHARMA

محددة المدةنوع الوكالة
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 الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )1( ل�سنة 200٤

 ب�ساأن براءات الخرتاع ومناذج املنفعة

اإعلن رقم )2٩( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

براءات الخرتاع ومناذج املنفعة التي مت اإيداعها، الطلبات التي مت نقل ملكيتها، والطلبات التي 

انق�شت احلقوق املرتتبة عليها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب وبراءة الختراع.

2- رقم الإبداع الدولي.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- ا�شم المخترع.

5- ا�شم مالك البراءة وعنوانه.

6- الت�شنيف الدولي.

7- المراجع.

8- ا�شم الختراع.

9- ملخ�س البراءة.

10- عدد عنا�شر الحماية.

11- رقم البراءة.

12- تاريخ انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

13- �شبب انق�شاء الحقوق المترتبة على البراءة.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1854 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 11/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150194 :بلطلا مقر ]21[
 26/01/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/GB2012/051788  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] PCT/GB2012/051788 
[32]  25/07/2012 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 نیفیتس -3 ،نوتیلجیا يج يس بیلیف -2 ،نوجیرك نالأ -1
 اتروب زفلاج وجایتناس -5 ،كیرلإ نوج وردن -4 ،دیر
 لإ لإ ، زجندلوھ يجولونكت دروفرذیو :ةءاربلا كلام ]73[
 يس
 ،نتسویھ لإ يب سمیج يت سا ،2000  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ،77056 ساسكت
 ةیركفلا ةیكلملل سامس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     E21B 33/12, E21B 
33/126, E21B 33/136 

 
 :عجارملا ]56[

D1: US 3369607 A 
D2: WO 2011/037586 A1 
D3: US 4576042 A 
D4: WO 2005/059304 A1 
D5: GB 2479085 A 
D6: US 2004/055742 A1 
D7: US 5261487 A 
D8: CA 1272684 A 
D9: US 2606618 A 
D10: US 2007/261863 A1 

 
 

 
 قفدتلا دییقتل ةادأ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 قفدتلا دییقت ةادأ لمتشتو ،يقلح زیح يف قفدتلا دییقتل ةادأب عارتخالا اذھ قلعتی   صخلملا  قفدتلا دییقتل ةادأ 
 ةیعضوو لازنإ ةیعضو نیب ةكرحلل ةلباق دییقتلا ةبیكرت نوكت ثیح ،مسجلا ىلع ةبكرم دییقت ةبیكرتو مسج ىلع
 يفً ایرھوج قفدتلا دییقت لجأ نم يرطق فصن لكشب دییقتلا ةبیكرت نم لقألا ىلع ءزج ةحطلف متی اھیفو تیبثت
 نم ىلعأ لدعمب دییقتلا ةبیكرت ىلع عئاملا قفدت ةطساوب قفدتلا دییقت ةادأ كیرحت نكمی ثیحو ،يقلحلا زیحلا
 .تیبثتلا ةیعضو ىلإ لازنالا ةیعضو نم دییقتلا ةبیكرت كیرحتل يبتعلا قفدتلا لدعم
 
 
 15 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1855 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170154 :بلطلا مقر ]21[
 27/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/019526  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 14/631,984 
[32]  26/02/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،نكناد الیماب -3 ،ركید شتا نیوأ -2 ،يبریك تریك -1
 نیفال .ھیج يرفیج -4
 كنا ھیا سا وی ستیزوبموك تنیلوب :ةءاربلا كلام ]73[
 ، لیفستنیبراك ، وینفأ جیتوك تسیإ 100  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا  ، 60110 يونیلأ
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     C09D 7/12, C08J 3/26, 
C08J 3/205 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 2003/0114622 A1 
D2: WO 1997/12945 A1 
D3: US 8906502 B2 
D4: US 2013/0309284 A1 
D5: US 2003/0170400 A1 
D6: US 2006/0165989 A1 
D7: US 2008/0160307 A1 

 
 تاوشح  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةرارحلاب جلاعم بكرم نم ةبلص تامیسج نم ةنوكم قوحسم لكشب ةوشح نع عارتخالا اذھ يف فشكلا متی 
 لمتشت تابكرم و ،ةجلاعملا ةبلصلا تامیسجلا ریضحتل قرطو ،ةنخدملا اكیلیسلا لثم لدعم جنیتار ىلع لمتشی
 ةبلصلا تامیسجلا نوكت تادیسجتلا يف .تابكرملا كلت نم ةعونصملا داوملا و ،قوحسم لكشب تاوشحلا ىلع
 .رتموركیم 20 نم لقأ يطسو مجح اھلو ةفافش فصن وأ ةفافش يورك لكش ىلع
 
 
 20 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1856 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170147 :بلطلا مقر ]21[
 14/08/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2016/018003  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/117,031 
[32] 17/02/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،يشتیب .ھبأ دوالك -2 ،اداجاربیرتنام . يب ماراكناس -1
 يجوربستیب ناف بیلیف ناج وج -3
 ىنبمك دنأ ىلیل يلیا :ةءاربلا كلام ]73[
 فوأ يتیس، تیرتس يتراكم تسیا 307  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا تایالولا ، انایدنا فوأ تیتس، سیلوب انایدنا
 ةیكرمألا
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 9/14, A61K 38/26, 
A61P 3/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 92/16196 A1 
D2: US 2006/074025 A1 
D3: US 2011/237510 A1 

 
 مدلا يف ركسلا صقن ةجلاعمل يفنأ قوحسم ةغیص  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 قیرط نع ءاطعإلل نوجاكولج ریظن وأ نوجاكولج ىلع يوتحت قوحسم ةغیصب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 عارتخالا قلعتی .داحلا مدلا ركس صقن جالع ددحم لكشبو ،مدلا يف ركسلا صقن جالع يف ةدیفم يھو ،فنألا
 .قوحسملا ةغیص مادختسال قرطو ةزھجأو ،هذھ قوحسملا ةغیص عینصتل ةقیرطب اضیأ يلاحلا

 
 
 
 13 :ةیامحلا رصانع ددع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1857 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170095 :بلطلا مقر ]21[
 24/05/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/EP2015/077853  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 1421013.2 
[32]  26/11/2014 

 ةدحتملا ةكلمملا ]33[
 يزروت ناوطنأ :عرتخملا ]72[
 يزروت ناوطنأ :ةءاربلا كلام ]73[
 يف زنلوم 1146 ،سیلغا يآ يد ور يب5  :كلاملا ناونع
 ارسیوس ،يد
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61M 1/02, A61K 
35/16, A61K 35/28, A61K 47/36 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2011/110948 A2 
D2: EP 2361644 A1 
D3: US 2005/205498 A1 
D4: WO 2010/122548 A2 
D5: WO 2013/111130 A1 
D6: WO 03/095974 A2 
 

 
 وأ )PRP( ةیومدلا حئافصلاب ةینغ امزالب ریضحتل ةدیدج ةیبط ةزھجأو ةیسایق رییاعم  :عارتخالا مسا ]54[
 كینورولایھ ضمح عم ةفیلوت يف وأ هدرفم )BMC( مظعلا عاخن ةزاكر
 
 :صخلملا ]57[ 
 ةدیدج ةیبط ةزھجأو ةیسایق رییاعمب دیدحتلا نم دیزمب قلعتیو .جیسنلا دیدجت لاجمب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .ةیلخ صلختسم وأ ةیویح ةدام عم ةفیلوت يف وأ هدرفمب ،ينھد جیسن وأ ،A-PRP، PRP، BMC ریضحتل
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1858 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 07/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160090 :بلطلا مقر ]21[
 11/07/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2015/050115  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] UD2014A000003 
[32]  08/01/2014 

 ایلاطیإ ]33[
 يریك ،يللینارج يتساتنم :عرتخملا ]72[
 زدنارب دنآ ستنتاب لانوشانرتنإ :ةءاربلا كلام ]73[
 نشیروربوك
 وسیب ،كنب لابولج افیون يروت ،50 يلاك  :كلاملا ناونع

 امنب ،1602 انیسیفوأ ،16
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     B65D 17/00 B65D 17/00 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 3480175 A 
D2: US 3303959 A 
D3: US 3720349 A 
D4: WO 2011/001273 A1 
D5: US 3828517 A 
D6: EP 1044886 A1 
D7: US 2007/108208 A1 

 
 روكذملا ءاطغلا ىلع لمتشت جاومل ةیواحو داوم تایواحل ءاطغ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 لمتشت ةدام ىلع ءاوتحالا ىلع ةرداق نوكتو زلف نم ةعونصم )11( ةیواحل ءاطغب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ربع ةعوضوم )16( حتف ةعفار ،)18( يمامأ ءزجب دوزم )14( عطاق طخب ددحم )12( قالغإ رصنع ىلع
 ةقطنمو ،)18( يمامألا ءزجلا ةمدقم يف عوضوم )20( يمامأ زاكترا فرط ىلع لمتشتو )14( عطقلا طخ
 لیصوتل أیھم )28( يكیناكیم رصنع .)12( قالغإ رصنعب لصوم )26( نرم ناسلب ةدوزم )23( ىطسو
 يمامألا ءزجلا عم سمالتم لكشب ةیساسا ةروصب عضوی )12( قالغإلا رصنعب اًیكیناكیم )26( نرملا ناسللا
 .)14( عطقلا طخ نم )18(
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1859 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 12/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20160001 :بلطلا مقر ]21[
 07/01/2016 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/US2014/045717  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 61/843,540 
[32]  08/07/2013 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ولدروس -3  لوب ناج ، سیوباشت -2  نیج ، الیفوكاج -1
 لكیام ، ربیارج -5  ردنسكلأ ، فوخواك -4 يلاتان ، رنغاو
 ، سیتنایرب -8 لیشیم ، تیسنوب -7 سنارول ، نیلاس -6
 دلاخ ، يلاكنب -9 بیلیف
 ھیأ . سا امریدلاج :ةءاربلا كلام ]73[
 ماشت 6330 – شتا يس ، 8 ھیسارتسرجوز  :كلاملا ناونع
 ارسیوس ،
 يب ما يت مھاكرش و اباس :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/7048, A61K 
9/00, A61P 17/00, A61K 47/10 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: US 5952372 A 
D2: WO 2004/093886 A1 

 
 نیتكمرفیإ مادختساب دروتلل ةیباھتلا حورج ةجلاعم  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 قرطلا لمتشت .عضاخ يف دروتلل ةیباھتلا حورجل ةلاّعفو ةنمآ ةجلاعمل قرط فصوب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ةدامو نیتكمرفیإ ىلع يوتحت ةیعضوم ةبیكرت دلجلاب ةباصم ةقطنم ىلعً ایعضومً ایموی ةدحاو ةرم قیبطت ىلع
 ریبك لكشب قوفتت نیتكمرفیإ مادختسابً ایموی ةدحاو ةرم ةیعضوم ةجلاعم نأ حیضوت مت ً.اینالدیص ةلوبقم ةلماح
 .ةیباھتلالا حورجلا دادعأ ضفخ يف لوزادینورتیم مادختساب مویلاب نیترم ةیعضوم ةجلاعم ىلع
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1860 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 14/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20170225 :بلطلا مقر ]21[
 03/12/2017 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/IB2016/053040  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 62/171,177 
[32]  04/06/2015 

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،ينرالوم كیرتاب ویثام -2 ،میھاربإ زیول مركم يداف -1
 ،جنوبس زوجیردور ارابراب -4 ،ركناش روسیام يفار -3
 جناو نایج -5
 كنا رزیاف :ةءاربلا كلام ]73[
 ،كرویوین ،تیرتس دنكس يتروف تسیا 235  :كلاملا ناونع
 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا،10017 كرویوین
 ةیركفلا ةیكلملل ةیلودلا افلا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 47/12, A61K 9/20, 
A61K 9/28, A61K 31/519 

 
 :عجارملا ]56[
 

D1: WO 2015/022609 A1 

 
 بیلكیسوبلاب نم ةبلص ةعرج لاكشأ  :عارتخالا مسا ]54[
 
 :صخلملا ]57[ 
 نوكی .ءاملا يف نابوذلل لباق ضمح لمشت palbociclib نم ةبلص ةعرج لاكشأب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 .ةبوغرم ةیئاود ةیكرح صئاصخ انھ ةفوصوملا ةعرجلا لاكشأل
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 عارتخا ةءارب ]12[
 

 
 1861 :ةءاربلا مقر ]11[
 

 
 07/09/2022 :ةءاربلا حنم رارق خیرات
 

 
 20150033 :بلطلا مقر ]21[
 26/02/2015 :بلطلا میدقت خیرات ]22[
 PCT/JP2013/073414  :يلودلا عادیإلا مقر ]86[
  :ةیولوألا ]30[

[31] 2012-192081 
[32]  31/08/2012 

 نابایلا ]33[
 :نوعرتخملا ]72[
 ،وتاس -3 ،وكیھیشوت ،يمونوك -2 ،يكام ،ودنوك -1
 يكویوستام ،يود -4 ،وتیھغیش
 دتیمیل ھیك وی نویاب :ةءاربلا كلام ]73[
 ،جدیربماك ،نوتسیھ ،ياو زرفیشت  :كلاملا ناونع
 ةدحتملا ةكلمملا ،رآ دز9 24يب يس ریشجدیربماك
 ستنجا يب ما يت ةیركفلا ةیكلملل ةلازغ وبا :لیكولا ]74[

  يلودلا فینصتلا ]51[
Int. Cl.:     A61K 31/567 A61K 
45/00 A61P 25/20 

 
 :عجارملا ]56[

D1: ANTONIK, LJ. ET AL: "A placebo-and 
midazolam-controlled phase I single 
ascending-dose study evaluating the safety, 
pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
remimazolam (CNS 7056): Part I. Safety, 
efficacy, and basic pharmacokinetics", 
Anesthesia & Analgesia, August 2012, vol. 
115, no. 2, pages 274-283 
D2: WO 2012/062439 A1  
D3: JP 2002-544266 A  
D4: JP 2009-542785 A  
D5: UPTON, RN. ET AL: "A dose escalation 
study in sheep of the effects of the 
benzodiazepine CNS 7056 on sedation, the 
EEG and the respiratory and cardiovascular 
systems", British Journal of Pharmacology, 
2008, vol. 155, pages 52-61 
D6: UPTON, RN. ET AL: "Pharmacokinetics 
and pharmacodynamics of the short-acting 
sedative CNS 7056 in sheep", British Journal 
of Anaesthesia, 2010, vol. 105, no. 6, pages 
798-809 
D7: WILTSHIRE, HR. ET AL: "A placebo-
and midazolam-controlled phase I single 
ascending-dose study evaluating the safety, 
pharmacokinetics, and pharmacodynamics of 
remimazolam (CNS 7056): Part II. Population 
pharmacokinetic and pharmacodynamic 
modeling and simulation", Anesthesia & 
Analgesia, August 2012, vol. 115, no. 2, 
pages 284-296 

 
 نكسم لماع /مونم ءاطعإ ةقیرط  :عارتخالا مسا ]54[
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 :صخلملا ]57[ 
-2(-6-لیثیم-1-ومورب-8-)4S([-3 لیثیم ىلع لمتشی نكسم /مونم لماع ءاطعإب يلاحلا عارتخالا قلعتی 
 ضیرم دیرو يف ھنم حلم وأ تاونابورب]لی-4-نیبیزایادوزنب]a[]1 ,4 -2, 1[وزادیمیإ-4H-)لینیدیریب
 ماع ردخم لاخدإ نكمی يلاتلابو ،يلاحلا عارتخالا يف ھنع فشكلا مت املً اقبط نیتوطخ نم ءاطعإ ةقیرطب
 .ماعلا ریدختلا ةلاح ىلع ةظفاحملا عم ةعرسبو نامأب
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انق�ساء احلق�ق املرتتبة على براءة الخرتاع وبطلنها 

الخرتاع ومناذج  براءات  ب�شاأن   2004 ل�شنة  رقم )1(  القانون  للمادة )28( من  ا�شتنادًا 

املنفعة، انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على براءات الخرتاع املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوقرقم البراءةرقم

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية1201100822022/09/09

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية2201201112022/09/13

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية3201201142022/09/09

عدم دفع الر�شوم ال�شنوية4201201172022/09/02

انتهاء مدة الحماية514342022/05/14
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 الإعلنات ال�سادرة تطبيقاً للقان�ن رقم )6( ل�سنة 2006 

 ب�ساأن الر�س�م والنماذج ال�سناعية 

اإعلن رقم )23( ل�سنة 2022

ا�شتنادًا اإىل القانون املذكور اأعاله نن�شر بهذا الإعالن التفا�شيل التالية فيما يخت�س بطلبات 

الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها، والطلبات التي مت نقل ملكيتها.

و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1- الرقم المت�شل�شل للطلب.

2- ا�شم الطالب وعنوانه.

3- تاريخ تقديم الطلب.

4- و�شف الأداة التي قدم طلب الت�شجيل من اأجلها.

5- ت�شنيف لوكارنو للر�شوم والنماذج ال�شناعية المتعلق بالطلب.

6- ا�شم وعنوان الوكيل المفو�س لت�شجيل الت�شميم في مملكة البحرين.

7- رقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعي.

8- تاريخ انق�شاء الحقوق.

9- �شبب انق�شاء الحقوق.

مدير اإدارة التجارة اخلارجية وامللكية ال�سناعية
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رقم الطلب:  ب ت /  1928

ا�سم الطالب :  فراري اأ�س. بيه. اأيه.

عن�انه : فيا اإيميليا اإ�شت 1163، مودينا، اإيطاليا

تاريخ تقديم الطلب: 2022/06/26

و�سف طلب الت�سميم:  �شيارة لعبة

الت�سنيف :01-21

ا�سم ال�كيل المف��س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عن�انه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 مجمع 351 المنامة / ال�شويفية، 990
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انق�ساء احلق�ق املرتتبة على الر�س�م والنماذج ال�سناعية وبطلنها 

ا�شتنادًا للمادة )22( من القانون رقم )6( ل�شنة 2006 ب�شاأن الر�شوم والنماذج ال�شناعية، 

انق�شت جميع احلقوق املرتتبة على الر�شوم والنماذج ال�شناعية املذكورة باجلدول اأدناه:

�شبب انق�شاء الحقوقتاريخ انق�شاء الحقوقرقم الر�شم اأو النموذج ال�شناعيرقم الت�شل�شل

انتهاء مدة الحماية18152022/07/04

انتهاء مدة الحماية28162022/07/04
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 قرارات ال�ستملك

قرار ا�ستملك رقم )163( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم   

)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 

اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن   ، املذكور  القانون  من 

التخطيط ، فقد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ عادل ح�شن علي العايل و�شركاوؤه ، الكائن يف �شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،)07015654( رقم  العقار   ،1993/10236 رقم 

ملنطقة �شمال �شلماباد جممع )702( و)712(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.

قرار ا�ستملك رقم )16٤( ل�سنة 2022

اإن وزارة �شئون البلديات والزارعة بناء على ال�شالحيات املخولة لها مبوجب القانون رقم  

)39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعـة العامــة ، وا�شتنادًا اإىل اأحكام الباب الثالث 

اإعادة  اأو  التخطيط  لأغرا�س  الأرا�شي  اأو  املناطق  يف  ال�شتمالك  ب�شاأن  املذكور،  القانون  من 

التخطيط ، فقد قررت ا�شتمالك:

ملك ال�شيد/ عادل ح�شن علي العايل و�شركاوؤه، الكائن يف �شلماباد، وامل�شجل مبوجب املقدمة 

التف�شيلي  املخطط  م�شروع  اأجل  من  وذلك   ،)07015664( رقم  العقار   ،  2000/3866 رقم 

ملنطقة �شمال �شلماباد جممع )702( و)712(، ح�شب طلب هيئة التخطيط والتطوير العمراين.

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

الإلكرتوين  الربيد  على  والتعوي�س  ال�شتمالك  اإدارة  والزارعة  البلديات  �شئون  وزارة  مراجعة 

Ask.Lac@mun.gov.bh لالطالع على كافة التفا�شيل املتعلقة باملو�شوع.
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وزارة ال�سناعة والتجارة

اإعلنات اإدارة الت�سجيل

 اإعلن رقم )٩٤( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حت�يل �سركة ت�سامن

 اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم 

لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-119385 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  فودك�س/  )مطعم 

 WAFA و ،ISMAIL KUNNUMMEL :وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وت�شجل با�شم كل من

.ABDULLA EBRAHIM ALMASAAD

 فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

 اإعلن رقم )٩٥( ل�سنة 2022 

ب�ساأن حت�يل �سركة ت�سامن 

اإىل �سركة ذات م�سئ�لية حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ �شلمان علي ح�شين اأحمد حميد، 

نيابة عن اأ�شحاب �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )بوابة اأ�شواق �شلمان العالمية/ت�شامن(، الم�شجلة بموجب 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  فروعها  بجميع  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،1-148599 رقم  القيد 

م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني. 

اإلى الإدارة المذكورة خالل مدة خم�شة ع�شر يوم عمل من  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه 

تاريخ ن�شر هذا الإعالن.


