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 قانون رقم )5( ل�سنة 2020

 بالت�سديق على االتفاقية ب�ساأن التعاون يف امل�سائل اجلمركية 

بني حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية م�سر العربية 

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وحكومة  البحرين  بني حكومة مملكة  امل�شائل اجلمركية  التعاون يف  ب�شاأن  التفاقية  وعلى 

ـعة يف مدينة املنامة بتاريخ 11 نوفمرب 2018، جمهورية م�شر العربية، املوقَّ

قنا عليه واأ�شدرناه: ـه، وقد �شدَّ اأقرَّ جمل�س ال�شورى وجمل�س النواب القانون الآتَي َنـ�شُّ

املادة االأوىل

البحرين  مملكة  حكومة  بني  اجلمركية  امل�شائل  يف  التعاون  ب�شاأن  التفاقية  على  ـودق  �شُ

ـعة يف مدينة املنامة بتاريخ 11 نوفمرب 2018، واملرافقة  وحكومة جمهورية م�شر العربية، املوقَّ

لهذا القانون.

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيـعمل 

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

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 6 رجــــب 1441هـ

الموافق: 1 مار�س 2020م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )28( ل�سنة 2020

ني بالقيام  ب�ساأن الت�سريح لُكـتَّـاب عدل خا�سِّ

بكافة اأعمال التوثيق املن�سو�ص عليها يف القانون

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل باملر�شوم  1971 ب�شاأن التوثيق، املعدَّ بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 

بقانون رقم )37( ل�شنة 2017، وعلى الأخ�س املادة )1( مكررًا منه،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1971 بالالئحة التنفيذية للقانون رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن 

لة بالقرار رقم )9( ل�شنة 2009، التوثيق، املعدَّ

بالو�شائل  عليها  والت�شديق  رات  املحرَّ توثيق  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )57( رقم  القرار  وعلى 

الإلكرتونية،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم تراخي�س واأعمال والتزامات وجزاءات 

وعلى   ،2019 ل�شنة   )100( رقم  بالقرار  ل  املعدَّ التوثيق،  باأعمال  للقيام  اخلا�س  العدل  كاتـب 

الأخ�س املادة )3( منه،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـني التالية اأ�شماوؤهم القيام بكافة الأعمال واملعامالت مبا فيها  ـاب العدل اخلا�شِّ ح لُكـتَّ ُيـ�شرَّ

املعامالت العقارية وتوكيالتها وتوكيالت الت�شرف والإدارة املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون 

رقم )14( ل�شنة 1971 ب�شاأن التوثيق، وهم:

1- هيثم ح�شن بوغمار.

2- محمد عبدالأمير اأحمد.

3- �شالح من�شور الن�شابة.

4- اأيمن حمد الجار.

5- �شيرين �شفوت حنفي. 

6- ها�شم يعقوب محمد.
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ـاب العدل  ويجوز للوزير وْقـف اأو اإلغاء الت�شريح املمنوح مبوجب اأحكام هذا القرار لأحد ُكـتَّ

ني، ا�شتنادًا اإىل ما يرد بتقارير الأداء التي يرفعها مكتب التوثيق. اخلا�شِّ

ويف جميع الأحوال، ل جتوز مزاولة اأيِّ عمل من اأعمال التوثيق دون احل�شول على ترخي�س 

ب�شاأنها طبقًا لالأحكام وال�شروط الواردة يف القانون والقرارات ال�شادرة تنفيذًا له.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم 

التايل لن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العدل

وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 7 رجــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مار�س 2020م
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وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )29( ل�سنة 2020

ب�ساأن �سْطـب قْيـد حمام م�ستغل

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

 ،1980 ل�شنة   )26( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املحاماة،  قانون  على  الطالع  بعد   

وتعديالته،

وعلى القرار رقم )5( ل�شنة 1981 ب�شاأن تنفيذ قانون املحاماة،

خة بتاريخ 30 دي�شمرب 2019 واملت�شمنة  ـل العام مبوجب املذكرة املوؤرَّ وبناًء على عْر�س امل�شجِّ

ـْطـب، رات ال�شَّ مربِّ

 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـ�شَطب قيد ال�شيدة/ �شارة حممد �شعيد مهدي مريزا من جدول املحامني امل�شتغلني، اإنفاًذ 

لن�س املادة )2( من قانون املحاماة.

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للعدل وال�شئون الإ�شالمية تنفيذ هذا القرار من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر 

يف اجلريدة الر�شمية.

 

 

وزير العدل

وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 8 رجــــب 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 3 مار�س 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )14( ل�سنة 2020

 ب�ساأن الرتخي�ص باإن�ساء مركز قرطبة للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

التدريبية  املوؤ�ش�شات  اإن�شاء  تراخي�س  ر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )8( رقم  القرار  وعلى 

اخلا�شة،

وعلى قرار اللجنة امل�شرَتكة يف جل�شتها رقم )172( املنعقدة بتاريخ 2020/2/9،

قرر االآتي:

مادة )1(

�س لل�شيد/ علي من�شور ن�شر اآل �شهاب يف اإن�شاء مركز للتدريب الإداري والتجاري  يرخَّ

-1( رقم  جتاري  �شجل  حتت   )Qortpba Training Center للتدريب  قرطبة  )مركز  با�شم 

ـد حتت قْيـد رقم )8/م.ت.خ/2020(. 135022(، ويقيَّ

مادة )2(

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة 

الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 22 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 16 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )16( ل�سنة 2020

 ب�ساأن �سْحب ترخي�ص مركز دي�ستنك�سن للتدريب

)موؤ�س�سة تدريبية خا�سة(

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

التعليمية  املوؤ�ش�شات  ب�شاأن   1998 ل�شنة   )25( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

والتدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 1999 ب�شاأن املوؤ�ش�شات التدريبية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )32( ل�شنة 2007 ب�شاأن الرتخي�س باإن�شاء مركز دي�شتنك�شن للتدريب،

وعلى تقرير الزيارة التفتي�شية للموؤ�ش�شة التدريبية رقم )950( املوؤرخة يف 2020/2/10،

وبناًء على عْر�س مدير اإدارة �شئون املعاهد املهنية،

قرر االآتي:

مادة )1(

للمخالفات  للتدريب ذ.م.م، وذلك  لل�شادة/ مركز دي�شتنك�شن  ُيـ�شحب الرتخي�س املمنوح 

رة �شد املوؤ�ش�شة التدريبية يف الزيارات التفتي�شية، واآخرها الزيارة رقم )950( املوؤرخة يف  املحرَّ

2020/2/10، واملتمثلة يف اإخالء املقر التدريبي املعتَمـد لدى الوزارة دون علم واإخطار الإدارة 

املعنية. 

مادة )2(

ـِبـعات املالية والقانونية املرتتبة  تتحمل املوؤ�ش�شة املذكورة يف املادة الأوىل كافة امل�شئوليات والتَّ

على تنفيذ هذا القرار.

مادة )3(

على املعنيني تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

وزير العمل والتنمية االجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الآخرة 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 23 فـبــــــرايـــــــــــــر 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )35( ل�سنة  2020 

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( امل�ستح�سرات البيطرية 

 بدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

 ال�سادر بالقانون رقم )19( ل�سنة 2014

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( امل�شتح�شرات 

البيطرية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

التعاون  جمل�س  بدول  البيطرية  امل�شتح�شرات  )نظام(  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

لدول اخلليج العربية، التي اعتمدتها جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

الإمارات  بدولة  اأبوظبي  يف  املنعقد  2011م(  )يونيو  والع�شرين  الثاين  اجتماعها  يف  العربية، 

العربية املتحدة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

جمل�س  بدول  البيطرية  امل�شتح�شرات  )نظام(  لقانون  التنفيذية  الالئحة  باأحكام  ُيـعمل 

التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )19( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

لتاريخ  التايل  اليوم  به من  وُيـعمل  القرار،  تنفيذ هذا  للرثوة احليوانية  الوزارة  وكيل  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م
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-19-

الالئحة التنفيذية

لقانون )نظام ( المستحضرات البيطرية

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل األول
تعاريف

المادة )1(
يقصد باأللفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما 

لم يقتضي السياق خالف ذلك.

ــش :المفتش ــة للتفتي ــة المختص ــه الجه ــذي تكلف ــف ال الموظ

علــى أماكــن تصنيــع واســتيراد وبيــع وتخزيــن 

المســتحضرات البيطريــة ويكــون لــه صفــة الضبطيــة 

ــة. القضائي

الفريــق المكلــف مــن قبــل الجهــة المختصــة للتأكــد :الفريق الفني

ــة بأســس  ــع المســتحضرات البيطري ــزام مصان مــن الت

.)PMGc( ــع الدوائــي ــدة للتصني الممارســة الجي

وثيقــة تصدرهــا الجهــة المختصــة ترخــص بموجبهــا :الترخيص

بالمســتحضرات  االتجــار  ومســتودعات  لمصانــع 

البيطريــة بالجملــة. 

لتســجيل :شهادة التسجيل المختصــة  الجهــة  تصدرهــا  وثيقــة 

ومصانعهــا. وشــركاتها  البيطريــة  المســتحضرات 

بلــد الشــركة المصنعــة أو المالكــة لحــق التصنيــع و/:بلد المنشأ

ــهادة  ــة ش ــلطاته الرقابي ــدر س ــذي تص ــويق ال أو التس

المســتحضر  شــهادة  أو  المســتحضر  بيــع  حريــة 

.)PPC( الصيدالنــي 

كل مــن حصــل علــى شــهادة ال تقــل عــن البكالوريوس :المدير الفني

ــرة  ــع خب ــري م ــب البيط ــة أو الط ــوم الصيدل ــي عل ف

مناســبة فــي التصنيــع الدوائــي.
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ــي :الدواء المبتكر ــم طرحــه ف ــد لمســتحضر بيطــري يت ــكار جدي ابت

ــع  ــركة أو المصن ــل الش ــن قب ــرة م ــواق ألول م األس

ــر. المبتك

المستحضر البيطري 
متعدد المصادر 

)الجنيس(

ــي الجــودة : ــر ف ــل المســتحضر المبتك مســتحضر يماث
والمأمونيــة والفعاليــة والتركيــز والجرعــة وطريقــة 

اســتخدامه وتناولــه.

المستحضرات  
الالوصفية

المســتحضرات البيطريــة التــي يتــم صرفهــا دون :
ــة.      ــة طبي ــى وصف ــة إل الحاج

كميــة مــن المســتحضر البيطــري يتــم تصنيعهــا مــن :التشغيلة
ــة واحــده  ــس الظــروف دفع ــواد وتحــت نف ــس الم نف
ــة  ــة المتكامل ــات التصنيعي ــن العملي ــلة م ــالل سلس خ

ــي متجانســاً.  ــج النهائ ــون المنت ــث يك بحي

أسس الممارسة الجيدة 
للتصنيع الدوائي 

  )cGMP(

ممارســات تصنيعيــة تــؤدي عنــد إتباعهــا إلــى ضمــان :
ــات الجــودة.  مطابقــة المنتــج لمتطلب

أسس التخزين 
الجيد للمستحضرات 

)GSP( البيطرية

ــة : ــن المحافظ ــذي يضم ــودة ال ــان الج ــن ضم ــزء م ج
علــى جــودة المســتحضرات البيطريــة خــالل تخزينهــا.

أسس التوزيع الجيد 
للمستحضرات 

)GDP( البيطرية

ــى : ــاظ عل ــق بالحف ــودة يتعل ــان الج ــن ضم ــزء م ج
ــة  ــق مراقب ــة عــن طري جــودة المســتحضرات البيطري

ــع. ــاء التوزي ــارس أثن ــي تم ــطة الت األنش

التاريــخ المحــدد علــى المســتحضر البيطــري والــذي :تاريخ انتهاء الصالحية
بعــده يجــب عــدم اســتعماله.   
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المستحضر البيطري 

الفاسد

ــث : ــه، بحي ــرت صفات ــذي تغي المســتحضر البيطــري ال

ــح لالســتعمال. ــر صال ــح غي أصب

المستحضر البيطري 

المغشوش 

ــد تغييــر محتــواه أو هيئتــه أو مصــدره. ســواء : مــا ُتُعّمَ

احتــوى علــى المكونــات نفســها أو على مكونــات خاطئة، 

ــر  ــات غي ــى مكون ــوى عل ــات، أو احت أو كان دون مكون

ــوات  ــة ، أو عب ــر كافي ــة غي ــات فعال ــة، أو مكون فعال

مزيفــة، أو مــواد ملوثــة، ويشــمل ذلــك المســتحضرات 

ذات األســماء التجاريــة والجنيســة.

ــدواء :فترة  السحب ــن ال ــة م ــر جرع ــاء آخ ــن إعط ــا بي ــرة م الفت

للحيــوان إلــى الفتــرة التــي يســمح بعدهــا باســتهالك 

لحومــه ومنتجاتــه بحيــث تكــون هــذه الفتــرة كافيــة 

النســحاب الــدواء مــن جســمه أو تكــون متبقياتــه فــي 

الحــد المســموح.

التصنيع التعاقدي أو 

التعاوني 

قيــام شــركة دوائيــة مســجلة تملــك حــق التصنيــع :

أو التســويق أو مالكــة لبــراءة اختــراع مســتحضر 

بالتعاقــد مــع مصنــع دوائــي علــى تصنيــع المســتحضر 

ــه. ــه أو تغليف ــاً أو تعبئت ــاً أو كلي جزئي

ــموعاً :الدعاية أو اإلعالن     ــروءاً أو مس ــاً أو مق ــواء كان مكتوب ــان س أي بي

ــة أو اإلعــالن  ــه الدعاي ــاً أو خالفــه يقصــد من أو مرئي

ــر المباشــر ألي مســتحضر بيطــري. المباشــر أو غي
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الفصل الثاني

ترخيص وتسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها

المادة )2(

مــع مراعــاة مــا ورد فــي المــادة )16( مــن قانــون )نظــام(   .1
المســتحضرات البيطريــة يحظر على شــركات ومصانع ومســتودعات 
ــتيراد أو  ــراد اس ــجيل واألف ــي التس ــة وطالب ــتحضرات البيطري المس
تســويق أو تــداول أي مســتحضر بيطــري مــا لــم يتــم تســجيله لــدى 

ــة. ــة المختص الجه

ــي  ــة الت ــتحضرات البيطري ــن( المس ــراج ع ــح )باإلف ــمح بفس ال يس  .2
يتــم طلبهــا مــن الخــارج بصــورة شــخصية عــن طريــق االنترنــت 
ــة  ــن الجه ــبق م ــى إذن مس ــول عل ــريع دون الحص ــد الس أو البري

ــة. المختص

المادة )3(

تتولى الجهة المختصة في الدولة المهام التالية:

تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها.   .1
إلغاء وتعليق تسجيل شركات المستحضرات البيطرية ومصانعها.  .2

تسجيل المستحضرات البيطرية.  .3
إلغاء وتعليق تسجيل المستحضرات البيطرية.  .4

حظر وسحب وإيقاف تداول المستحضرات البيطرية.  .5
ــة  ــتحضرات البيطري ــتودعات المس ــع ومس ــص مصان ــدار تراخي إص  .6

المحليــة.
اتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر المناســبة فــي ضــوء التقاريــر   .7
ــوص  ــة بخص ــات العالمي ــات أو الهيئ ــن المنظم ــادرة م ــة الص الفني

ومصانعهــا. وشــركاتها  البيطريــة  المســتحضرات 
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مراقبة المستحضرات البيطرية في األسواق المحلية.  .8

مراقبــة مصانــع المســتحضرات البيطريــة المحليــة بمــا فــي ذلــك   .9
ــد. ــع الجي ــس التصني ــة أس ــا بممارس ــن التزامه ــد م التأك

ــة  ــر محلي ــة الغي ــتحضرات البيطري ــع المس ــى مصان ــش عل التفتي  .10
ــد. ــع الجي ــس التصني ــة أس ــا بممارس ــن التزامه ــد م للتأك

مراقبــة مســتودعات المســتحضرات البيطريــة بمــا فــي ذلــك   .11
التأكــد مــن التزامهــا بممارســة أســس التخزيــن الجيــد )GSP( و 

ــة. ــتحضرات البيطري ــد )GDP( للمس ــع الجي ــس التوزي أس

ــة  ــتحضرات البيطري ــالمة المس ــودة وس ــن ج ــر ع ــى التقاري تلق  .12
ــروة  ــة أو مشــاريع الث ــادات البيطري ــل المستشــفيات أو العي مــن قب

ــة. ــراءات الالزم ــاذ اإلج ــة واتخ الحيواني

تلقــى البالغــات عــن جــودة وســالمة المســتحضرات البيطريــة مــن   .13
ــة. ــراد واتخــاذ اإلجــراءات الالزم ــن أو األف ــل المربي قب

ــة  ــتحضرات البيطري ــة للمس ــار الجانبي ــن اآلث ــات ع ــى البالغ تلق  .14
ــروة  ــة أو مشــاريع الث ــادات البيطري ــل المستشــفيات أو العي مــن قب
ــراءات  ــاذ اإلج ــا واتخ ــراد ورصده ــن أو األف ــة أو المربي الحيواني

ــة. الالزم

المحظــور  البيطريــة  بالمســتحضرات  قوائــم  ونشــر  إصــدار   .15
ــور  ــة المحظ ــتحضرات البيطري ــم بالمس ــاً وقوائ ــتخدامها كلي اس

اســتخدامها علــى أنــواع محــددة مــن الحيوانــات.

ــد  ــق قواع ــة وف ــتحضرات البيطري ــعير المس ــادة تس ــعير وإع تس  .16
ــا. ــي تعتمده ــعير الت التس

ــة المســتحضرات  ــان جــودة و مأموني ــة لضم ــة الالزم إصــدار األدل  .17
ــة. البيطري
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للمســتحضرات  اإلعــالن  أو  الدعايــة  الموافقــات علــى  إصــدار   .18
البيطريــة.

ــتحضرات  ــع والمس ــركات والمصان ــجيل الش ــهادات تس ــدار ش إص  .19
البيطريــة. 

إصدار أذونات فسح )إفراج( المستحضرات البيطرية المستوردة.   .20

المادة )4(

يجــب علــى مصانــع المســتحضرات البيطريــة المحليــة الحصــول علــى 
ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وفقــاً للشــروط والمتطلبــات التاليــة:

أوالً الشروط والمتطلبات العامة: 

تقديم طلب الحصول على ترخيص.   .1

تقديم صور من تراخيص وموافقات الجهات المعنية.   .2

تقديم صورة من السجل التجاري.   .3

ثانيــاً يتــم الحصــول علــى ترخيــص المصنــع المحلــي وفقــاً لإلجــراءات 
التاليــة: 

1.  يقدم طلب للجهة المختصة وفقاً لما يلي:  

تقديم طلب الحصول على ترخيص.   أ( 

صورة من السجل التجاري.  ب( 

عنوان المصنع وإحداثيات الموقع.   ج( 

ــوط  ــا خط ــا فيه ــع بم ــام المصن ــع أقس ــط لجمي ــم مخط تقدي  د( 
اإلنتــاج. 

تبــت الجهــة المختصــة فــي طلبــه خــالل مــدة ال تتجــاوز 60 يومــاً،   .2
وفــي حالــة الموافقــة علــى طلبــه يعطــى وثيقــة تفيــد بالموافقــة 
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المبدئيــة، وفــي حالــة رفــض طلبــه توضــح أســباب ذلــك. 

ــى  ــول عل ــم الحص ــة يت ــة مبدئي ــى موافق ــول عل ــة الحص ــي حال ف  .3
ــة.  ــات المعني ــن الجه ــة م ــات الالزم الموافق

تمنح الجهة المختصة الترخيص بعد التأكد من ما يلي:  .4

ــدة  ــة الجي ــس الممارس ــاً ألس ــى موافق ــم المبن ــون تصمي أن يك  أ( 
 .)cGMP( الدوائــي  للتصنيــع 

أن يتــم إســناد اإلشــراف علــى المصنــع بجميــع أقســامه   ب( 
خليجــي.  فنــي  مديــر  إلــى  ومختبراتــه 

تكليــف شــخص مؤهــل ومرخــص لــه حســب المتطلبــات فــي كل   ج( 
ــل  ــري قب ــتحضر بيط ــغيلة كل مس ــالق تش ــماح بإط ــة للس دول

ــه.  الســماح بتداول
توافــر جميــع وســائل األمــان الحيــوي واألمــن والســالمة   د( 

 . لمصنــع با

ثالثــاً: مــدة الترخيــص لمصانــع المســتحضرات البيطريــة خمــس ســنوات، 
و يجــدد الترخيــص وفــق الشــروط التاليــة: 

1. تقديــم طلــب التجديــد خــالل مــدة ال تقــل عــن 180 يومــاً قبــل انتهــاء 
ــدة الترخيص. م

2. تقديم صورة من ترخيص مدير المنشأة سارية المفعول.

3. زيارة المنشأة للتأكد من استيفائها متطلبات الترخيص.

المادة )5(
يتقدم لطلب تسجيل الشركة أو المصنع:    .1

 أ( الشركة الصانعة.
 ب( من يمثلها. 

المصنع المحلي.   ج( 
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علــى الجهــة المختصــة أن تضمــن اســتمارة التســجيل التــي تعدهــا   .2
ــة: ــية التالي ــات األساس المعلوم

 أ(  نوع ونشاط الشركة.

 ب(  عدد مصانع الشركة المملوكة لها وعناوينها.

 ج(  عالقــة الشــركة مــع كل مــن هــذه المصانــع ومــدى مســؤوليتها 
القانونيــة والفنيــة والتجاريــة عنهــا.

يقدم طلب التسجيل للجهة المختصة مصحوباً بالوثائق التالية:  .3

 أ(  شهادة قيد تسجيل الشركة.

 ب(  شــهادة مصدقــة صــادرة مــن الجهــات المعنيــة فــي دولــة المصنــع 
ــي  ــع الدوائ ــدة للتصني ــة الجي ــس الممارس ــه بأس ــت التزام تثب
)cGMP( متضمنــة مــا يثبــت قيــام الســلطات المختصــة بالتفتيش 

الــدوري عليــه.

 ج(  ترخيــص للمصنــع ســاري المفعــول صــادر مــن الجهــات المعنيــة 
فــي دولــة المصنــع لتصنيــع المســتحضرات البيطريــة.

 د(  قائمــة بالمســتحضرات التــي ينتجهــا المصنــع باســمه أو لحســابه 
أو عــن طريــق التصنيــع التعاقــدي أو لشــركات أخــرى وتواريــخ 

تســجيلها وتســويقها فــي دولــة المصنــع والــدول المســوق بهــا.

 ه(  قائمــة موثقــة مــن الشــركة بأســماء البلــدان المســجلة بهــا، مرفق 
بهــا صور مــن شــهادات التســجيل.

 و(  نبذه عن نشاط الشركة في مجال األبحاث والتطوير.

.)Site Master File( تقديم ملف تفصيلي عن المصنع  )ز 

ــي  ــركة ف ــب الش ــتحضر ترغ ــجيل ألول مس ــف تس ــم مل  ح(  تقدي
تســجيله و تســويقه وفقــاً ألســس تســجيل المســتحضرات المشــار 

ــا فــي هــذه الالئحــة.   إليه
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ال يتــم قبــول طلــب التســجيل للشــركات التــي ال تملــك مصانــع   .4
أدويــة قائمــة بذاتهــا وللجنــة التســجيل اســتثناء بعــض الشــركات 
المالكــة لحــق التصنيــع و/أو التســويق لبعــض المســتحضرات 
الضروريــة والتــي ليــس لهــا بديــل أو جنيــس مســجل ومســوق فــي 

ــة.   الدول
يقــوم فريــق فنــي مكــون مــن مختصيــن بالتفتيــش علــى المصنــع   .5
ــع الدوائــي  ــدة للتصني للتأكــد مــن تطبيــق أســس الممارســة الجي
ــي  ــل المال ــة المقاب ــة المختص ــدد الجه ــدة وتح )cGMP( المعتم

ــش. للتفتي
ــاج(  ــع )خــط اإلنت ــى تســجيل المصن ــة عل ــة عــدم الموافق فــي حال  .6
 )cGMP( لعــدم تطبيــق أســس الممارســة الجيــدة للتصنيــع الدوائــي
ــد  ــع بع ــى المصن ــش عل ــادة التفتي ــب إع ــي طل ــدة، ينظــر ف المعتم
ــق  ــر فري ــي تقري ــواردة ف ــي المالحظــات ال ــت تالف ــا يثب ــم م تقدي

ــي. الفن

ــن  ــاً ع ــة المختصــة كتابي ــالغ الجه ــزم الشــركة المســجلة إب تلت  .7
أيــة عمليــة بيــع، أو شــراء، أو دمــج أو أي إجــراء قانونــي أو تجــاري 
يتعلــق بالشــركة أو بأحــد مصانعهــا المســجلة خــالل 90 يومــاً مــن 

إتمــام اإلجــراء.

ــل  ــام متكام ــر نظ ــجلة بتوفي ــا المس ــركة ومصانعه ــزم الش تلت  .8
ــل  ــص المؤه ــد المخت ــا وتحدي ــة ورصده ــار الجانبي ــة اآلث لمتابع
المســئول عــن رصــد ومتابعــة اآلثــار الجانبيــة للمســتحضر 
)QPPV( وتســجيل جميــع الحــاالت التــي يتــم إرســالها إلــى 
ــن  ــة أو المربي ــن أو الصيادل ــاء البيطريي ــل األطب ــن قب الشــركة م
أو مقدمــي الرعايــة الصحيــة البيطريــة أو التــي يتــم رصدهــا مــن 

ــتحضر. ــويق المس ــي تس ــل مندوب قب

ــة  ــة المختص ــاة الجه ــجلة بمواف ــا المس ــركة ومصانعه ــزم الش تلت  .9
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ــي: ــو التال ــى النح ــتحضر عل ــة للمس ــار الجانبي ــد اآلث ــر رص بتقاري
إبــالغ الجهــة المختصــة خــالل 72 ســاعة عــن أي عــرض خطيــر   أ( 
يظهــر أو أي عــرض لــم يذكــر فــي ملخــص خواص المســتحضر 

.)SPC(
ــة  ــق بمأموني ــوع يتعل ــن أي موض ــة ع ــة المختص ــالغ الجه إب  ب( 
المســتحضر يتــم مناقشــته أو التوصــل إليــه مــن خــالل مراجعــة 
ــادة  ــاء إع ــة أو أثن ــار الجانبي ــد اآلث ــات رص ــل معلوم أو تحلي

ــتحضر.  ــة بالمس ــر المتعلق ــع والمخاط ــم المناف تقيي
إبــالغ الجهــة المختصــة بالتقريــر الــدوري عــن ســالمة   ج( 
ــن  ــنتين األوليي ــالل الس ــهر خ ــتحضر )PSUR( كل 6 أش المس
لتســجيل المســتحضر ثــم ســنوياً للســنوات الثــالث التاليــة.
ــة  ــة المختص ــاة الجه ــجلة بمواف ــا المس ــركة ومصانعه ــزم الش تلت  .10
ــي  ــرارات الت ــتحضر والق ــة للمس ــار الجانبي ــد اآلث ــر رص بتقاري
تصــدر بشــأن المســتحضر مــن أي هيئــة أو جهــة رقابيــة مختصــة 

ــرار.  ــك الق ــاذ ذل ــى اتخ ــي أدت إل ــباب الت ــان األس ــع بي م
تلتــزم الشــركة ومصانعهــا المســجلة بإيصــال الرســائل التحذيريــة   .11
عــن المســتحضر لألطبــاء البيطرييــن و الصيادلــة و مقدمــي الرعاية 

الصحيــة البيطريــة.  
المادة )6(

ــري  ــتحضر البيط ــاج المس ــدأ إنت ــل أن يب ــي قب ــع المحل ــزم المصن يلت
ــي: ــا يل ــة بم ــات تجاري بكمي

ــة  ــا الجه ــي تحدده ــراءات الت ــا لإلج ــه، وفق ــط إنتاج ــجيل خ تس  .1
المختصــة.  

يقــدم طلــب تســجيل المســتحضر البيطــري إلــى الجهــة المختصــة   .2
ــجيل  ــات التس ــاً لمتطلب ــه وفق ــن يفوض ــع أو م ــل المصن ــن قب م

ــة.    ــذه الالئح ــي ه ــا ف ــوص عليه المنص
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يقــدم طلــب تســجيل المســتحضر البيطــري متعــدد المصــادر   .3
)الجنيــس( لمســتحضر محميــة بياناتــه أو محمــي ببــراءة اختــراع 
ــى. ــد أقص ــة كح ــاء الحماي ــل انته ــرة قب ــنة األخي ــي الس ــك ف وذل

المادة )7(

علــى المصنــع الحصــول علــى موافقــة الجهــة المختصــة قبــل بــدأ   .1
ــد. ــي جدي ــكل صيدالن ــاج ش ــط إنت ــاج ألي خ اإلنت

ــد  ــر بع ــة للغي ــتحضرات البيطري ــع المس ــع تصني ــوز للمصن يج  .2
المختصــة. الجهــة  موافقــة 

المادة )8(

تلتــزم مصانــع المســتحضرات البيطريــة بتطبيــق أســس الممارســة   .1
الجهــة  مــن  المعتمــدة   )cGMP( الدوائــي للتصنيــع  الجيــدة 

المختصــة.

يتــم التأكــد مــن تطبيــق مصانــع المســتحضرات البيطريــة ألســس   .2
الممارســة الجيــدة للتصنيــع الدوائــي )cGMP( مــن خــالل اآلليــة 

ــة المختصــة. ــي تعتمدهــا الجه الت

ــع  ــى مصان ــدوري عل ــش ال ــة المختصــة بإجــراء التفتي ــوم الجه تق  .3
ــس  ــق أس ــا بتطبي ــن التزامه ــد م ــة للتأك ــتحضرات البيطري المس
ــرره  ــا تق ــق م ــي )cGMP( وف ــع الدوائ ــدة للتصني الممارســة الجي

ــة. ــة المختص الجه

المادة )9(

يجــب علــى شــركات ومصانــع المســتحضرات البيطريــة الحصــول   .1
ــة  ــن الجه ــة م ــتحضرات البيطري ــتودع المس ــص مس ــى ترخي عل

ــة:  ــات التالي ــروط والمواصف ــاً للش ــة وفق المختص

 أ( تقديم طلب الحصول على ترخيص.
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صور من تراخيص وموافقات الجهات المعنية.  ب( 

يجب أن تتوفر في المستودع الشروط الفنية اآلتية:  .2

أن ال تقل مساحته عن مائة متر مربع.  أ( 
أن تكــون أرضيتــه غيــر منخفضــة عــن مســتوى الطريــق العــام   ب( 
أو األرض المحاذيــة أو المواجهــة لــه فــي حالــة وجــوده بالــدور 

األرضــي.
ــادة  ــلحة أو م ــانة المس ــن الخرس ــقف م ــاء والس ــون البن أن يك  ج( 
غيــر قابلــة لالحتــراق حســب شــروط الســالمة التــي تقررهــا 

ــاص. ــة االختص جه
ــواد  ــظ الم ــالق لحف ــم اإلغ ــل محك ــزن منفص ــص مخ أن يخص  د( 
ــظ  ــة لحف ــة منفصل ــالق أو غرف ــم اإلغ ــرة ودوالب محك الخط

ــدرة. ــواد مخ ــى م ــة عل ــة المحتوي األدوي

ــول  ــتقل ومفص ــكان مس ــي م ــة ف ــدات البيطري ــظ المبي تحف  ه( 
عــن باقــي المســتودع وبــه تهويــة مســتقلة وبــاب مســتقل عــن 

المســتحضرات البيطريــة.

أن توجــد بــه ثالجــة مناســبة لحفــظ المســتحضرات البيطريــة   و( 
التــي تحتــاج إلــى تخزيــن فــي درجــة حــرارة معينــة علــى أن 
ــة  ــة درج ــي لمراقب ــجل الكترون ــرارة وس ــم للح ــزود بمنظ ت
الحــرارة وجهــاز إنــذار فــي حــال انخفــاض أو ارتفــاع درجــة 

ــة. ــة المطلوب ــن الدرج ــرارة ع الح

ــع  ــس التوزي ــد )GSP( و أس ــن الجي ــس التخزي ــزام بأس االلت  ز( 
الجيــد )GDP( للمســتحضرات البيطريــة المعتمــدة مــن الجهــة 

ــة. المختص

يجب أن يتوفر في المستودع نظام لتوفير البيانات التالية:  ح( 

ــكله  ــزه ـ  ش ــاري ـ  تركي ــي والتج ــدواء العلم ــم ال ــوارد: اس ـ ال
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ــغيلة  ــم التش ــا ـ  رق ــورة وتاريخه ــم الفات ــي ـ  رق الصيدالن
ــأ. ــد المنش ــة ـ  بل ــخ الصالحي وتاري

ـ المنصــرف: الكميــة ـ الجهــة المصــروف لهــا ـ رقــم الفاتــورة 
وتاريخهــا ـ المتبقــي ـ  رقــم التشــغيلة وتاريــخ الصنــع.

ـ للجهة المختصة متابعة هذا النظام بصفة منتظمة. 
عند تقديم الطلب بفتح المستودع يجب استيفاء ما يلي:   .3

تعبئة وتوقيع استمارة طلب فتح المنشأة.  أ( 

عنوان المستودع وإحداثيات الموقع.   ب( 

ــي  ــة خليج ــي صيدل ــري أو فن ــب بيط ــي أو طبي ــن صيدل تعيي  ج( 
مرخــص مــن قبــل الجهــة المختصــة فــي الدولــة إلدارة 

المســتودع.

ــن  ــب تعيي ــدرة فيج ــواد المخ ــي الم ــار ف ــة االتج ــي حال ف  د( 
ــي  ــة ف ــة المختص ــل الجه ــن قب ــص م ــي مرخ ــي خليج صيدل

ــا.   ــئوالً عنه ــون مس ــة يك الدول

صــورة مــن عقــد إيجــار المســتودع ســاري المفعــول أو صــورة   ه( 
ــة. ــة مــع األصــل للمطابق مــن صــك الملكي

صورة من شهادة تسجيل الشركة أو المؤسسة.   و( 

صورة من ترخيص الصيدلي أو فني الصيدلة.  ز( 

مــدة ترخيــص المســتودع خمــس ســنوات ويجــدد الترخيــص وفــق   .4
ــة: ــروط التالي الش

ــد خــالل مــدة ال تقــل عــن 180  ــب التجدي ــم طل يجــب تقدي  أ( 
ــص. ــاء الترخي ــن انته ــاً م يوم

تقديم صورة من ترخيص مدير المنشأة سارية المفعول.  ب( 

زيارة المستودع للتأكد من استيفائها متطلبات الترخيص.  ج( 
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يجــوز نقــل ملكيــة مســتودع المســتحضرات البيطريــة وفــق   .5
.)3( الفقــرة  فــي  الــواردة  الشــروط 

ــول  ــب الحص ــتقلة يج ــتودعات مس ــتودعات مس ــروع المس ــر ف تعتب  .6
ــا. ــتقل له ــص مس ــى ترخي عل

يجــب الحصــول علــى موافقــة الجهــة المختصــة عنــد الرغبــة فــي   .7
أي تغييــر فــي النشــاط أو اســم المســتودع أو عنوانــه أو مكانــه أو 

ــئول. ــره المس مدي

ــم  ــا ل ال يجــوز ألي مســتودع أن يصــرف أي مســتحضر بيطــري م  .8
ــم  ــه الخارجــي التســعيرة الرســمية ورق ــى غالف ــاً عل ــن مطبوع يك
التســجيل دون كشــط أو تصحيــح فــي األرقــام إال مــا يتــم اســتثناءه 

مــن الجهــة المختصــة.

ــع  ــى جمي ــة إل ــتحضرات البيطري ــع المس ــتودع أن يبي ــى المس عل  .9
ــورة  ــة بص ــتحضرات البيطري ــع المس ــا ببي ــص له ــآت المرخ المنش
ــة. ــن معين ــي أماك ــدد ف ــف مح ــر صن ــكار أو توف ــع احت ــة تمن متوازن

يجــب علــى المســتودع إتــالف المســتحضرات البيطريــة الفاســدة أو   .10
المنتهيــة الصالحيــة عــن طريــق شــركة متخصصــة فــي التخلــص 

ــة مــع االحتفــاظ بســجالت اإلتــالف. ــات الطبي مــن النفاي

المادة )10(

ــاالت  ــي الح ــجيل ف ــة التس ــن لجن ــة م ــركة بتوصي ــجيل الش ــى تس يلغ
ــة: التالي

إذا لــم تقــم بتســويق مســتحضر واحــد على األقــل من مســتحضراتها   .1
المســجلة خــالل ســنة مــن تســجيلها.

إذا ثبت التزوير أو التالعب بالوثائق المقدمة.  .2

إذا حظر نشاط الشركة أو جميع مستحضراتها.  .3
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إذا قامــت الشــركة بالتالعــب بمحتــوى المســتحضر مخالفــة بذلــك   .4
قــرار تســجيل المســتحضر.

إذا توفــر مــا يؤكــد عــدم التــزام الشــركة بالشــروط التــي منحــت   .5
بموجبهــا شــهادة التســجيل، أو عــدم اســتمرارها فــي تطبيــق أســس 

 .)cGMP( ــي ــع الدوائ ــدة للتصني الممارســة الجي

المادة )11(

تلتــزم مصانــع ومســتودعات المســتحضرات البيطريــة توفيــر   .1
مخــزون يكفــي لالســتهالك المحلــي وتوفيــر البيانــات حــول الــوارد 
والمنصــرف والمتبقــي لجميــع المســتحضرات البيطريــة المتوفــرة 
ــد  ــا عن ــخة منه ــة بنس ــة المختص ــد الجه ــتودع وتزوي ــي المس ف

ــب. الطل

ــتيراده  ــمح باس ــري فيس ــتحضر البيط ــع المس ــر المصن ــم يوف إذا ل  .2
ــة: ــروط التالي ــق الش وف

ــه  ــص ل ــتودع مرخ ــماح لمس ــة الس ــة المختص ــوز للجه يج  أ( 
المســتحضر. باســتيراد 

تصــدر الجهــة المختصــة أذن اســتيراد يحــدد اســم المســتحضر   ب( 
وشــكله الصيدالنــي وتركيــزه وحجــم العبــوة والكميــة 

ــأ. ــد المنش ــة وبل ــة الصانع ــتوردة والجه المس

ــف  ــتحضر إذا اختل ــع المس ــعر بي ــة س ــة المختص ــدد الجه  ج(  تح
ــوة المســتوردة وفــق أســس تســعير المســتحضرات  حجــم العب

ــة. البيطري

يلتــزم المســتورد ببيــع المســتحضر بالســعر الرســمي وللجهــة   د( 
ــى  ــاءه مــن طباعــة رقــم التســجيل والســعر عل المختصــة إعف

ــتورد. ــتحضر المس المس
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الفصل الثالث

تسجيل المستحضرات البيطرية 

المادة )12(

أوالً: يتــم تســجيل جميــع المســتحضرات البيطريــة وفقــاً لنمــوذج 
التســجيل المرفــق بهــذه الالئحــة.

ثانياً: متطلبات ملف تسجيل المستحضر البيطري:

ــوذج  ــاً لنم ــواه وفق ــب محت ــد ترتي ــجيل يعتم ــب تس ــم طل تقدي  .1
)أوالً(.  إليــه فــي  المشــار  التســجيل 

تقديم عينات من المستحضر حسب ما تقرره الجهة المختصة.  .2

ــة  ــواد الفاعل ــادة أو الم ــن الم ــل م ــة للتحلي ــة كافي ــم كمي تقدي  .3
األوليــة المرجعيــة ونواتــج التحطــم )التكســر( ومســتلزمات التحليل 

ــرى. ــة األخ الضروري

أن تذكــر المعلومــات األساســية للمســتحضر علــى العبوتيــن   .4
 ،)SPC( الداخليــة والخارجيــة و نشــرته الداخليــة وملخص خواصــه

ــة. ــة المختص ــدده الجه ــا تح ــق م وف

ــة  ــات البيطري ــن اللقاح ــجيل م ــدم للتس ــتحضر المق إذا كان المس  .5
ــي:  ــا يل ــبق م ــا س ــة لم ــجيله إضاف ــترط لتس يش

 أ(  وجود المرض في الدولة. 

 ب(  أن تكون عترة اللقاح المعزولة محلية. 

ثالثاً: يتم دراسة ملف طلب التسجيل وفقاً لما يلي: 

تقييم فعالية المستحضر.  .1

تقييم مدى مأمونية المستحضر ضمن االستخدام المحدد له.  .2

تقييم جودة المستحضر.  .3
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أن يكــون المســتحضر المطلــوب تســجيله مســوقاً فــي بلــد المنشــأ   .4
لمــدة ال تقــل عــن ســنة قبــل تســجيله وبنفــس التركيبــة )باســتثناء 
اللقاحــات واألمصــال( وفــي حالــة عــدم تســويقه توضــح األســباب.

اجتياز المستحضر البيطري للتحليل خالل مراحل تسجيله.   .5

ال يتــم  تســجيل المســتحضر الــذي ال يجتــاز التحليــل لثــالث مــرات   .6
ــة. متتالي

رابعاً: يتم تصنيف المستحضرات البيطرية وفقاً لما يلي:

 .)POM(  مستحضرات وصفية  .1

 .)OTC(  مستحضرات ال وصفية  .2

مستحضرات تصرف بموجب وصفة خاضعة للرقابة.  .3

مستحضرات تصرف بموجب وصفات مستحضرات مخدرة.  .4

مستحضرات تستخدم في مؤسسات عالجية متخصصة.  .5

ــتحضر  ــجيل للمس ــهادة تس ــدار ش ــة بإص ــة المختص ــوم الجه ــاً: تق خامس
ــا  ــا م ــدد فيه ــجيل ويح ــة التس ــة لجن ــى توصي ــاءاً عل ــري بن البيط

ــي:   يل

الشركة الصانعة و بلد المنشأ.  .1

رقم تسجيل الشركة.  .2

االسم التجاري.  .3

االسم العلمي.  .4

الشكل الصيدالني.  .5

تركيز المادة )المواد( الفعالة.  .6

الحيوانات المستهدفة.  .7

فترة السحب للحيوان ومنتجاته.  .8
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حجم العبوة.  .9
مدة الصالحية.  .10

شروط التخزين.  .11

سعر المستحضر.  .12
13.  رقم تسجيل المستحضر.

14.  تاريخ التسجيل.
ــجل  ــري مس ــتحضر بيط ــد لمس ــي جدي ــاء طب ــة إدع ــد إضاف ــاً: عن سادس

ــي: ــا يل يشــترط م
ــة  ــات الرقابي ــأ أو الهيئ ــد المنش ــي بل ــة االختصــاص ف ــة جه موافق  .1

ــرى. األخ
دراسات دوائية وسمية.  .2

دراسات حقلية.  .3
ــة  ــجيله بكاف ــول تس ــي قب ــري ال يعن ــتحضر البيط ــجيل المس ــابعاً: تس س
أشــكاله الصيدالنيــة وجميــع تراكيــزه، وإنمــا يجــب تقديــم طلــب 

تســجيل مســتقل.

ثامنــاً: للجهــة المختصــة الحــق فــي تأجيــل أو رفــض تســجيل أي 
ــم  ــب التســجيل تقدي ــداء أســباب الرفــض. ولطال مســتحضر مــع إب
ــن  ــاً م ــالل 60 يوم ــة خ ــة المختص ــرار للجه ــى الق ــه عل اعتراض

ــرار. ــه بالق ــخ إبالغ تاري

ــجلة  ــة المس ــتحضرات البيطري ــة المس ــة المختص ــر الجه ــعاً: تنش تاس
لديهــا عــن طريــق موقــع الجهــة المختصــة علــى شــبكة المعلومــات 

ــت(. )اإلنترن

عاشــراً: المســتحضرات البيطريــة المقدمــة للتســجيل وتصنــع تعاقديــاً أو 
ــا  ــة لم ــع شــروط التســجيل إضاف ــاً فيشــترط اســتيفاء جمي تعاوني

يلــي:
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ال يتــم تســجيل المســتحضرات متعــددة المصــادر )الجنيســة( التــي   .1
ــد  تقــدم للتســجيل مــن المصانــع المحليــة ويتــم تصنيعهــا فــي بل

ــة:   ــروط التالي ــق الش ــة إال وف ــارج الدول خ

أن تكــون الشــركة مــن الشــركات الرائــدة التــي تســوق   أ( 
المتقدمــة. الــدول  فــي  مســتحضراتها 

أن يتــم التحقــق مــن تطبيــق أســس الممارســة الجيــدة للتصنيع   ب( 
.)cGMP( ــي الدوائ

أن يكــون المســتحضر مــن المســتحضرات التــي تتطلــب تقنيــة   ج( 
ــاً. ــرة محلي ــر متوف ــة غي تصنيعي

أن يقــوم المصنــع المحلــي بخطــوة علــى األقــل مــن خطــوات   د( 
ــع.  التصني

2.  إذا كانت الشركة المنفذة للعقد مسجلة لدى الجهة المختصة:

تحديــد الخطــوات األساســية لعمليــة التصنيــع ومراحلهــا   أ( 
فيــه كل خطــوة.  تتــم  الــذي  والمصنــع 

ــاملة  ــن ش ــن الطرفي ــد بي ــة التعاق ــن اتفاقي ــة م ــخة موثق نس  ب( 
ــة:  ــود التالي للبن

التــزام مانــح العقــد بالتفتيــش علــى مناطــق اإلنتــاج والرقابة   )1
والتخزيــن وطــرق التصنيــع والتحليــل وســجالت التشــغيالت 

والتأكــد مــن توفــر كافــة اإلمكانــات الفنيــة.

مســؤولية كل مــن مانــح ومنفــذ العقــد عــن كل مــا يتعلــق   )2
بالخطــوات التصنيعيــة والرقابيــة مــع ضــرورة تحديــد 
الطــرف المســؤول عــن اإلجــازة النهائيــة لتشــغيلة أو 

 .)Batch Release( المســتحضر  تشــغيالت 

مدة نفاذ العقد.   )3
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علــى الشــركة مانحــة الترخيــص والشــركة المحليــة إبالغ   )4
الجهــة المختصــة خــالل مــدة ال تقــل عــن 180 يومــاً قبــل 
انتهــاء اتفاقيــة الترخيــص بالتصنيــع فــي حالــة عــدم تجديــد 

االتفاقيــة. 

اســم المســئول عــن إجــازة التشــغيالت ووظيفتــه علــى أن تبلــغ   ج( 
ــل  ــن قب ــره م ــة تغيي ــي حال ــل ف ــوراً بالبدي ــة المختصــة ف الجه
ــتحضر. ــغيالت المس ــة لتش ــازة النهائي ــن اإلج ــؤول ع ــرف المس الط

ــن  ــؤولياتها ع ــد بمس ــد يفي ــة العق ــركة مانح ــن الش ــاب م خط  د( 
جــودة وســالمة المســتحضر. 

ــالغ  ــد بإب ــة العق ــركة مانح ــي بالش ــر الفن ــن المدي ــد م تعه  ه( 
ــل  ــة قب ــات المقدم ــر بالمعلوم ــن أي تغيي ــة ع ــة المختص الجه

البــدء بالتغييــر.

يجــب أال يكــون التصنيــع بواســطة الغيــر مقتصــراً علــى التســويق   و( 
فــي الدولــة ويســتثنى مــن ذلــك العقــود المنفــذة مــن إحــدى 

ــة. ــع المحلي المصان

ــة  ــدى الجه ــجلة ل ــر مس ــد غي ــذة للعق ــركة المنف ــت الش إذا كان  .3
المختصــة:

استيفاء ما جاء بالفقرة )1(.   أ( 

ــع الدوائــي للشــركة المنفــذة  تقديــم شــهادة ترخيــص بالتصني  ب( 
ــع.  ــد التصني ــي بل ــة ف ــات المعني ــن الجه ــادرة م ــد ص للعق

تقديــم شــهادة تطبيــق أســس الممارســة الجيــدة للتصنيــع الدوائي   ج( 
)cGMP( للشــركة المنفــذة صــادرة مــن الجهــات المعنيــة فــي 

بلــد التصنيــع وأن المصنــع يخضــع للتفتيــش الــدوري. 

تخضــع الشــركات المصــرح لهــا بالتصنيــع للغيــر للتفتيــش قبل   د( 
ــل الجهــة المختصــة للتأكــد  ــة مــن قب تســجيلها وبصفــة دوري
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مــن إلتزامهــا بتطبيــق أســس الممارســة الجيــدة للتصنيــع 
 .)cGMP( الدوائــي

ــع  ــجيل وتصن ــة للتس ــة المقدم ــتحضرات البيطري ــر: المس ــادي عش الح
ــجيل  ــروط التس ــع ش ــتيفاء جمي ــترط اس ــص فيش ــوق بترخي وتس

ــي: ــا يل ــة لم إضاف

تصنيع المستحضر محلياً بترخيص من شركة عالمية:  .1

إذا كانــت الشــركة مانحــة الترخيــص والمســتحضر مســجلين   أ( 
ــة: ــة المختص ــدى الجه ل

أن تكــون الشــركة مانحــة الترخيــص مالكــة لبــراءة االختــراع أو   )1
ــع.  ــق التصني ح

تقديــم موافقــة خطيــة مــن الشــركة مانحــة الترخيــص بالســماح   )2
للمصنــع أو الشــركة المحليــة للقيام بتصنيع وتســويق مســتحضرها 

محليــاً. 

بعــد الموافقــة علــى تســجيل المســتحضر المصنــع بترخيــص يتــم   )3
ــد  ــص بع ــة الترخي ــركة مانح ــجل للش ــتحضر المس ــق المس تعلي
ــة.  ــركة المحلي ــتحضر الش ــجيل مس ــخ تس ــن تاري ــاً م ــي 180 يوم مض

علــى الشــركة مانحــة الترخيــص والشــركة المحليــة إبــالغ الجهة   )4
المختصــة خــالل مــدة ال تقــل عــن 180 يومــاً قبــل انتهــاء اتفاقيــة 

الترخيــص بالتصنيــع فــي حالــة عــدم تجديــد االتفاقيــة. 

يتــم رفــع تعليــق تســجيل المســتحضر للشــركة مانحــة الترخيــص   )5
وإلغــاء تســجيل المســتحضر للشــركة المحليــة فــي حالــة انتهــاء 

ــة. ــركة المحلي ــع المصنع/الش ــع م ــص بالتصني ــة الترخي اتفاقي

أن تكــون المــواد الفعالــة ومصادرهــا والمــواد غيــر الفعالــة الداخلــة   )6
فــي تركيــب المســتحضر وطريقــة التصنيــع والصيغــة الصيدالنيــة 
الالصقــة وجميــع مواصفــات  والتركيــز والعبــوة والبطاقــة 
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ــة  ــركة مانح ــطة الش ــع بواس ــي تصن ــها الت ــي نفس ــتحضر ه المس
ــص.  الترخي

ــة  ــام الجه ــؤولة أم ــي مس ــة ه ــركة المحلي ــون المصنع/الش أن يك  )7
ــن  ــدث م ــا يح ــتحضر وم ــة للمس ــودة النوعي ــن الج ــة ع المختص

ــويق.  ــد التس ــكالت بع مش

أن تتوفــر لــدى المصنع/الشــركة المحليــة جميــع اإلمكانــات   )8
المرخــص.  المســتحضر  وتحليــل  إلنتــاج  الالزمــة  والتجهيــزات 

أن يكــون االســم التجــاري للمســتحضر المصنــع بترخيــص محلــي   )9
هــو نفــس االســم التجــاري للمســتحضر المصنــع بواســطة الشــركة 
مانحــة الترخيــص والمســجل بــه لــدى الجهــة المختصــة علــى أن 
يكتــب علــى العبــوة صنــع بواســطة المصنــع المحلــي بترخيــص مــن 

الشــركة مانحــة الترخيــص. 

تســتثنى المســتحضرات المســجلة التــي تحتــاج إلــى دراســات تكافــؤ   )10
حيــوي مــن هــذه الدراســات إذا صنعــت بواســطة المصنع/الشــركة 

المحليــة بترخيــص مــن شــركة عالميــة علــى أن: 

ــن  ــة م ــر فعال ــواد الغي ــة والم ــواد الفعال ــدر الم ــون مص يك  أ- 
ــا  ــد منه ــدر معتم ــن مص ــص أو م ــة الترخي ــركة مانح الش

وتحــت مســؤوليتها بخصــوص التكافــؤ الحيــوي. 

ال يكــون المســتحضر مــن األشــكال الصيدالنيــة ممتــدة المفعول   ب- 
 .)Sustained Release(

 Comparative( مقارنــة  ذائبيــة  دراســات  تقديــم  يتــم   ج- 
  .)Dissolution Studies

يعطــى المســتحضر المصنــع بترخيــص بواســطة المصنع/الشــركة   )11
ــي  ــة الت ــات الثباتي ــى دراس ــتناداً عل ــة اس ــدة صالحي ــة م المحلي
ــع/ ــدم المصن ــى أن يق ــص عل ــة الترخي ــركة مانح ــا الش تقدمه
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الشــركة المحليــة دراســات ثباتيــة معجلــة ودراســات ثباتيــة عنــد 
ــة.  ــات الثباتي ــل دراس ــي دلي ــددة ف ــن المح ــروف التخزي ظ

تلتــزم الشــركة المصنعــة بإجــراء جميــع التحاليــل التــي تجريهــا   )12
الشــركة مانحــة الترخيــص علــى المســتحضر للتأكــد مــن جــودة 

المســتحضر وذلــك علــى جميــع التشــغيالت المصنعــة. 

تلتــزم الشــركة مانحــة الترخيــص بإجــراء جميــع التحاليــل   )13
المطلوبــة علــى المســتحضر المصنــع بترخيــص بواســطة المصنــع/
ــع  ــات التصني ــه لمواصف ــن مطابقت ــد م ــة للتأك ــركة المحلي الش
المعتمــدة منهــا ألول ثــالث تشــغيالت علــى األقــل ينتجهــا المصنــع/
ــج  ــم إرســال نتائ ــى أن يت ــن المســتحضر، عل ــة م الشــركة المحلي
هــذه التحاليــل إلــى الجهــة المختصــة مقرونــة بنتائــج تحليــل هــذه 
ــة.  ــركة المحلي ــل المصنع/الش ــن قب ــت م ــي أجري ــغيالت الت التش

ــص مســجلة والمســتحضر  ــت الشــركة مانحــة الترخي إذا كان  ب( 
ــة: ــة المختص ــدى الجه ــجل ل ــر مس غي

تسجيل المستحضر.   )1

تطبيق ما ورد في الفقرة )أ(.   )2

إذا كانــت الشــركة مانحــة الترخيــص والمســتحضر غيــر   ج( 
ــة: ــة المختص ــدى الجه ــجلين ل مس

تسجيل الشركة مانحة الترخيص.   )1

تطبيق ما ورد في الفقرة )ب(.   )2

تصنيــع المســتحضر خارجيــاً بترخيــص مــن شــركة   .2
عالميــة:

ال يتــم تســجيل المســتحضرات المبتكــرة أو المتعــددة المصــادر   أ( 
)الجنيســة( والمصنعــة بترخيــص مــن شــركات تملــك حــق 

ــة.  ــي خــارج الدول ــا ف ــم تصنيعه التســويق ويت
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للجهــة المختصــة النظــر فــي اســتثناء بعــض المســتحضرات   ب( 
ــة:  ــروط التالي ــق الش ــة وف الضروري

تحقيق الشروط الواردة في الفقرة )أ( من )1(.   )1

أن يتعذر تصنيعها محلياً.   )2

أن ال يقتصر تصنيعها على السوق المحلي.  )3

تصنيــع المســتحضر محليــاً بأســماء تجاريــة أخــرى لنفــس   .3
المســجل: المســتحضر 

ــركة مانحــة  ــع الش ــاق م ــة االتف ــركة المحلي ــوز للمصنع/الش يج
 )Second Brand( الترخيــص علــى تصنيــع مســتحضر آخــر
ــب المســتحضر  ــى جان ــي إل ــع المحل باســم تجــاري خــاص بالمصن
ــة  ــجيل مماثل ــات التس ــون متطلب ــى أن تك ــركة عل ــر للش المبتك
لتلــك المتطلبــات الخاصــة بتســجيل المســتحضرات وفقــاً للشــروط 

ــة:  التالي

تقديم ملف التسجيل من قبل المصنع/الشركة المحلية.  )1

بيــن  مشــتركة  والقانونيــة  الفنيــة  المســؤولية  تكــون   )2
 . لمصنعيــن ا

:)Secondary Packaging( الثاني عشر: التغليف الثانوي

يجــوز للشــركات المســجلة لــدى الجهــة المختصــة عمــل التغليــف   .1
الثانويــة )Secondary Packaging( لمســتحضراتها المســجلة فــي 

المصانــع المحليــة دون أي تغييــر آخــر علــى المســتحضر.

تســتمر معاملــة هــذه المســتحضرات معاملــة المســتحضر المســجل   .2
ــد.  ــة العق ــركة مانح للش



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

47

-45-

المادة )13(

ــن  ــتثنى م ــعير وتس ــة للتس ــتحضرات البيطري ــع المس ــع جمي تخض  .1
ــتحضرات التاليــة: ذلــك المس

المستحضرات العشبية البيطرية.  أ( 

المستحضرات الصحية البيطرية.  ب( 

المبيدات والمطهرات البيطرية.  ج( 

منتجات التجميل البيطرية.  د( 

ة داخــل الصيدليــة أو العيــادة  التحضيــرات والتركيبــات الُمعــّدَ  ه( 
ــة.  البيطري

يتم تسعير المستحضر البيطري وفق أسس التسعير التالية:  .2

.)Ex-Factory( سعر المصنع في بلد المنشأ  أ( 

.)Whole Sale( سعر الجملة في بلد المنشأ  ب( 

ســعر بيــع المســتحضر للمســتهلك )Retail Price( فــي بلــد   ج( 
ــا. ــوق به ــدان المس ــأ والبل المنش

ســعر التصديــر المقتــرح )CIF( مــن الشــركة للدولــة بعملــة   د( 
ــأ. ــد المنش بل

ســعر التصديــر إلــى جميــع الــدول المســوق بهــا المســتحضر   ه( 
وقــت تقديمــه للتســجيل فــي الدولــة وإن كان مصنــع محليــاً 

ــا. ــدان المســوق به ــك البل فــي أي مــن تل

سعر المستحضر في مراجع األسعار الرسمية إن وجد.  و( 

أهمية المستحضر العالجية.   ز( 

أسعار المشابهات المسجلة في الدولة.   ح( 
ــا  ــق األســس المشــار إليه ــع المســتحضر وف ــد ســعر بي ــم تحدي يت  .3
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ــار أرخــص  ــادة، مــع األخــذ باالعتب ــرة )2( مــن هــذه الم ــي الفق ف
ــة.  ــعار المقدم األس

علــى الشــركة أو وكيلهــا إبــالغ الجهــة المختصــة عنــد انخفــاض   .4
ــن  ــة ع ــي الدول ــجلة ف ــتحضراتها المس ــن مس ــر أي م ــعر تصدي س

ــا. ــجل فيه ــدان المس ــى البل ــر إل ــعر التصدي س

يعــاد تســعير المســتحضر البيطــري كل خمــس ســنوات مــن تاريــخ   .5
ــة.  ــة المختص ــا الجه ــي تحدده ــراءات الت ــاً لإلج ــجيله، وفق تس

للجهــة المختصــة مراجعــة أســعار المســتحضرات البيطريــة إذا دعت   .6
الحاجــة لذلــك.

المادة )14(

أوالً: استيراد المستحضرات البيطرية غير المسجلة
يجــوز الســماح باســتيراد المســتحضرات البيطريــة غيــر المســجلة   .1

ــة: ــروط التالي ــاً للش وفق
أخذ موافقة مسبقة على االستيراد من الجهة المختصة.  أ( 

ــوب اســتيراده مــن المســتحضرات  أن يكــون المســتحضر المطل  ب( 
ــة. ــي الدول ــجل ف ــل مس ــه بدي ــد ل ــة وال يوج الهام

ــح المستشــفى البيطــري أو مشــروع  أن يكــون االســتيراد لصال  ج( 
ــة. ــروة الحيواني الث

ــد  ــي بل ــوقاً ف ــتيراده مس ــوب اس ــتحضر المطل ــون المس أن يك  د( 
المنشــأ وللجهــة المختصــة االســتثناء مــن شــرط التســويق. 
أن يكــون االســتيراد مــن شــركات مســجلة لــدى الجهــة   ه( 
ــن شــرط تســجيل  ــتثناء م ــة المختصــة االس المختصــة وللجه

الشــركة.
يحظــر االتجــار فــي المســتحضرات غيــر المســجلة المســتوردة   و( 
ــة. ــروة الحيواني ــاريع الث ــة أو مش ــفيات البيطري ــل المستش ــن قب م
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يســتثنى مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة )1( مــن هــذه   .2
ــات تســجيل المســتحضر.   ــات المقدمــة لمتطلب المــادة العين

يجــوز للجهــة المختصــة اســتثناء المســتحضرات المســتوردة   .3
لالســتخدام الشــخصي مــن الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة 
ــا  ــي تحدده ــط الت ــروط والضواب ــاً للش ــادة وفق ــذه الم ــن ه )1( م

ــة.  ــة المختص الجه

ثانياً: إعادة تصدير المستحضرات البيطرية المستوردة

ــاً  ــة وفق ــتحضرات البيطري ــر المس ــادة تصدي ــماح بإع ــوز الس يج  .1
للشــروط التاليــة:

ــة  ــن الجه ــر م ــادة التصدي ــى إع ــبقة عل ــة مس ــذ موافق أخ  أ( 
. لمختصــة ا

بيان أسباب إعادة تصديرها.   ب( 

الحــاالت التــي تســمح فيهــا الجهــة المختصــة بإعــادة تصديرهــا   ج( 
ــون  ــادة )24( مــن قان ــه فــي الم وفــق مــا هــو منصــوص علي

ــة. ــتحضرات البيطري ــام( المس )نظ

ــق  ــادة يح ــذه الم ــن ه ــاً م ــي ثاني ــا ورد ف ــالل بم ــدم اإلخ ــع ع م  .2
للجهــة المختصــة األمــر بإعــادة تصديــر المســتحضرات البيطريــة 
ــة. ــتحضرات البيطري ــام( المس ــون )نظ ــكام قان ــاً ألح ــة وفق المخالف

المادة )15(

يجــوز لمصنــع المســتحضرات البيطريــة المحلــي تصنيــع المســتحضرات 
البيطريــة غيــر المســجلة بغــرض التصديــر وفقــاً للشــروط التاليــة:

الحصول على موافقة الجهة المختصة.  .1

تقديــم مبــررات تصنيــع المســتحضر البيطــري الغيــر مســجل محلياً   .2
بغــرض التصديــر.
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ــة  ــتحضرات البيطري ــأ للمس ــهادة منش ــة ش ــة المختص ــدر الجه تص  .3
ــط. ــر فق ــرض التصدي ــاً بغ ــة محلي ــجلة والمصنع ــر مس الغي

المادة )16(

يحظــر اســتيراد أو تــداول أو تســويق أي مســتحضر بيطــري مســجل 
ــن  ــبقة م ــة المس ــد الموافق ــل إال بع ــر أو تعدي ــه أي تغيي ــل علي إذا ادخ

ــة المختصــة. الجه

يجــب علــى الشــركة المصنعــة أو المســوقة للمســتحضر البيطــري   .1
ــى  ــل عل ــر أو تعدي ــى أي تغيي ــة عل ــة المختص ــة الجه ــد موافق أخ

ــجل.  ــري المس ــتحضر البيط المس

تشــمل التغيــرات أو التعديــالت التــي تتطلــب موافقــة الجهــة   .2
المختصــة مســبقاً مــا يلــي: 

بلد المنشأ.  أ( 

موقع التصنيع.  ب( 

خطوات التصنيع.  ج( 

المواد غير الفاعلة الداخلة في تركيبة المستحضر.  د( 

مواد التغليف.  ه( 

مدة الصالحية.  و( 

المعلومــات الــواردة فــي النشــرة الداخليــة و ملخــص خــواص   ز( 
.)SPC( المســتحضر 

المعلومــات الــواردة علــى العبــوة الداخليــة والخارجيــة   ح( 
الداخليــة. بالنشــرة  والمرتبطــة 

مواصفات المستحضر وطرق تحليله.  ط( 

االسم التجاري للمستحضر.  ي( 
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أي تغيــرات أو تعديــالت أخــرى تــرى الجهــة المختصــة ضــرورة 
أخــذ موافقتهــا عليهــا مســبقاً. 

إبالغ الجهة المختصة عن أي تغيرات أو تعديالت أخرى.   .3

تقديم جميع الوثائق المطلوبة لدعم أي تغيير أو تعديل.  .4

ــة  ــي أو طريق ــكل الصيدالن ــة أو الش ــادة الفعال ــي الم ــر ف التغيي  .5
ــجيل  ــركة بتس ــزم الش ــاء )Route of Administration( ُيل اإلعط

المســتحضر البيطــري.

المادة )17(

ــراض  ــجل ألغ ــر المس ــري غي ــتحضر البيط ــتيراد المس ــوز اس يج
ــة:  ــط التالي ــروط والضواب ــاً للش ــاث وفق األبح

ــن  ــرض م ــاً الغ ــة متضمن ــى الموافق ــول عل ــب للحص ــم طل تقدي  .1
االســتيراد. 

الموافقة المسبقة على االستيراد من الجهة المختصة.   .2

أن يكــون المســتحضر المطلــوب اســتيراده مســجاًل فــي بلــد المنشــأ   .3
ــجيل.  ــرط التس ــن ش ــتثناء م ــة االس ــة المختص وللجه

تحدد الجهة المختصة في أذن االستيراد:  .4

 أ( اسم الجهة التي صدرت لها الموافقة.

الكمية المستوردة ألغراض البحث.   ب( 

المادة )18(
يجــب علــى المســجل لــه المســتحضر البيطري إبــالغ الجهــة المختصة 
عــن الحــاالت التاليــة ســواء كانــت فــي بلــد المنشــأ أو أي بلد تم تســجيل 

المســتحضر فيــه وخــالل مــدة ال تزيــد عــن 15 يومــاً مــن تاريخ:
صدور أي تحذير عن المستحضر.   .1
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وقف تصنيع المستحضر.  .2

سحب المستحضر.  .3

تعليق المستحضر.  .4

منع تداول المستحضر.  .5

إلغاء تسجيل المستحضر.   .6

المادة )19(

ــس  ــد )GSP( و أس ــن الجي ــس التخزي ــق أس ــزام بتطبي ــب االلت يج
التوزيــع الجيــد )GDP( للمســتحضرات البيطريــة التــي تعتمدهــا الجهــة 

المختصــة.

المادة )20(

ــد  ــري إال بع ــتحضر بيط ــن أي مس ــالن ع ــة أو اإلع ــوز الدعاي ال يج
ــة:   ــط التالي ــروط والضواب ــاً للش ــة وفق ــة المختص ــة الجه موافق

تقديم محتوى الدعاية أو اإلعالن للجهة المختصة.   .1

علــى الجهــة المختصــة التأكــد مــن أن محتــوى الدعايــة أو اإلعــالن   .2
يتفــق مــع المتطلبــات التــي تعتمدهــا. 

أال يتعــارض مضمــون الدعايــة أو اإلعــالن مــع النشــرة الداخليــة و   .3
.)SPC( ــتحضر ــواص المس ــص خ ملخ

أال تحتــوي الدعايــة أو اإلعــالن علــى معلومــات تــؤدي إلــى التغريــر   .4
ــة. ــات مضلل أو إعطــاء معلوم

ــتحضرات  ــس بالمس ــارة تم ــالن أي عب ــة أو اإلع ــن الدعاي أال تتضم  .5
البيطريــة األخــرى.

تحديد الفئة المستهدفة للدعاية أو اإلعالن.  .6

تمنــح الجهــة المختصــة الموافقــة علــى محتــوى الدعايــة أو اإلعالن   .7
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  .)OTC( ــة ــة و الالوصفي ــة الوصفي ــتحضرات البيطري للمس

ــة  ــتحضرات البيطري ــالن للمس ــة أو اإلع ــة للدعاي ــر الموافق تقتص  .8
الوصفيــة على المجــالت العلميــة والمؤتمــرات واللقــاءات المخصصة 

ــن. ــين المهنيي للممارس

ــمه  ــه أو باس ــالن ل ــة أو اإلع ــة الدعاي ــدرت موافق ــن ص ــزم م يلت  .9
إيقــاف الدعايــة أو اإلعــالن فــي الحــاالت التاليــة:

ظهــور مســتجدات جديــدة تشــير إلــى وجــود مخاطــر ناتجــة   أ( 
ــه. ــدم فعاليت ــتحضر أو ع ــن المس ع

طلــب الجهــة المختصــة إيقــاف الدعايــة أو اإلعــالن مــع بيــان   ب( 
ــباب. األس

ــة أو  ــى الدعاي ــة عل ــة المختص ــة الجه ــرار موافق ــم ق ــع رق وض  .10
اإلعــالن.

يجــوز اســتخدام الصيغــة الموافــق عليهــا مــن قبــل الجهــة المختصة   .11
لمــدة ســنة مــن تاريــخ الموافقــة.

االلتــزام بــأي متطلبــات أخــرى تحددهــا الجهــة المختصــة للدعايــة   .12
ــة. أو اإلعــالن عــن المســتحضرات البيطري

الفصل الرابع
أحكام عامة
المادة )21(

تشــكل بقــرار مــن رئيــس الجهــة المختصــة لجــان تســجيل   .1
ــاج(  ــوط اإلنت ــا )خط ــة ومصانعه ــتحضرات البيطري ــركات المس ش

ومســتحضراتها. 
د في قرار تشكيل اللجنة مهامها وطريقة عملها. ُيحّدَ  .2

يكون من ضمن مهام اللجان ما يلي:  .3



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

54

-52-

التوصيــة بتســجيل شــركات ومصانــع )خطــوط إنتــاج(   أ( 
ومســتحضراتها.  البيطريــة  المســتحضرات 

البــت فــي االعتراضــات الخاصــة بتســجيل شــركات ومصانــع   ب( 
ــتحضراتها. ــة ومس ــتحضرات البيطري ــاج( المس ــوط إنت )خط
ــتحضر  ــى المس ــرأ عل ــي تط ــتجدات الت ــر المس ــة تقاري دراس  ج( 
البيطــري المســجل واســتخداماته والمحاذيــر والتأثيــرات 

ــا. ــع بتوصياته ــه والرف ــة ل الجانبي
التوصيــة باعتمــاد أســس تســجيل شــركات ومصانــع )خطــوط   د( 

ــتحضراتها. ــة ومس ــتحضرات البيطري ــاج( المس إنت
التوصيــة باعتمــاد القواعــد التفصيليــة لتســعير المســتحضرات   ه( 

ــة. البيطري
التوصية بتعليق أو سحب أو إلغاء المستحضر المسجل.  و( 

تحديد طريقة صرف المستحضر ومكان صرفه.  ز( 
تعليــق أو إلغــاء تســجيل شــركات ومصانــع )خطــوط إنتــاج(   ح( 

المســتحضرات البيطريــة.
دراسة المواضيع التي تحال إليها من الجهة المختصة.  ط( 

يتــم تحديــد مكافــآت أعضــاء لجــان التســجيل بقــرار مــن رئيــس   .4
ــة. ــة المختص الجه

المادة )22(

ــق أو  ــداول أو تعلي ــاف ت ــتيراد أو إيق ــر اس ــة حظ ــة المختص أوالً: للجه
إلغــاء تســجيل أو األمــر باســتدعاء أو ســحب المســتحضر البيطــري 

فــي الحــاالت التاليــة: 

إذا أدخلــت تغيــرات أو تعديــالت علــى المســتحضر البيطــري   .1
ــذه  ــن ه ــادة )16( م ــن الم ــرة )1( م ــي الفق ــا ف ــوص عليه المنص

الالئحــة دون أخــذ موافقــة الجهــة المختصــة. 
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ــه  إذا توفــرت للجهــة المختصــة تقاريــر عــن ســميته، أو ظهــرت ل  .2
ــرة.  ــة خطي ــار جانبي آث

إذا توفــرت للجهــة المختصــة تقاريــر عــن وجــود خلــل فــي جــودة   .3
ــه.  ــتحضر أو فعاليت المس

إذا أوقــف اســتعماله بنــاًء علــى توصيــة مــن المنظمــات أو الهيئــات   .4
ــة.  ــة ذات العالق ــة الدولي الرقابي

إذا شطب تسجيله أو أوقف إنتاجه في بلد المنشأ.   .5

إذا لم يسوق أو يستورد خالل سنة من تاريخ تسجيله.    .6

إذا ثبــت عــدم صحــة المعلومــات المتعلقــة بالمســتحضر البيطــري   .7
ــجيل.  ــف التس ــي مل ــة ف المقدم

أو وكيلهــا طلــب تجديــد تســجيل  الشــركة  إذا لــم تقــدم   .8
المســتحضر قبــل مــدة ال تقــل عــن 180 يومــاً مــن تاريــخ انتهــاء 

شــهادة التســجيل. 

9.  إذا فشل المستحضر البيطري في دراسة التكافؤ الحيوي. 

ــاف  ــم إيق ــي يت ــة الت ــتحضرات البيطري ــي المس ــرف ف ــم التص ــاً: يت ثاني
تداولهــا أو تعليــق أو إلغــاء تســجيلها أو األمر باســتدعائها أو ســحبها 

وفقــاً لمــا يلــي:

ــزم  ــا تلت ــة المختصــة إتالفه ــا الجه ــي تقــرر فيه ــي الحــاالت الت ف  .1
الشــركة أو المصنــع بإتالفهــا وفــق إجــراءات اإلتــالف المنصــوص 

ــذه الالئحــة. ــي ه ــا ف عليه

فــي الحــاالت التــي تســمح فيهــا الجهــة المختصــة بإعــادة تصديرهــا   .2
ــي هــذه الالئحــة. ــا ف ــق اإلجــراءات المنصــوص عليه ــم ذلــك وف فيت
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المادة )23(

أوالً: يجــب تجديــد تســجيل شــركات ومصانــع المســتحضرات البيطريــة 
فــي الحــاالت التاليــة: 

ــن 180  ــل ع ــدة ال تق ــجيل بم ــهادة التس ــة ش ــاء صالحي ــل انته قب  .1
ــاً. يوم

ــوط  ــع أو خط ــى المصن ــي مبن ــذري ف ــر ج ــراء أي تغيي ــد إج عن  .2
اإلنتــاج، وفقــاً لمــا تقــرره الجهــة المختصــة. 

وعلــى طالــب التجديــد اســتيفاء جميــع الشــروط والمتطلبــات 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة )5( مــن هــذه الالئحــة.

ثانيــاً: يجــب تجديــد تســجيل المســتحضر المســجل قبــل 180 يومــاً مــن 
تاريــخ انتهــاء تســجيله وفقــاً لمــا يلــي:

على طالب تجديد تسجيل المستحضر البيطري تقديم ما يلي:

ــن  ــع م ــة البي ــي )CPP( أو شــهادة حري شــهادة مســتحضر صيدالن  .1
ــة. ــات المختص ــن الجه ــادرة ع ــأ ص ــد المنش بل

قائمــة بأســماء الــدول التــي ســمحت بتــداول المســتحضر، وقائمــة   .2
أخــرى بأســماء الــدول التــي تــم تقديــم المســتحضر للتســجيل فيهــا 
باإلضافــة للــدول التــي تــم رفــض تســجيل المســتحضر فيهــا مــع 

بيــان أســباب الرفــض.

قائمة بأسعار بيع المستحضر في الدول المسوق بها.    .3

 )SPC( النشــرة الداخليــة المعتمــدة أو ملخــص خــواص المســتحضر  .4
ــد المنشــأ باللغــة االنجليزيــة مصدقــة مــن الجهــات المختصــة. فــي بل

قائمــة بالتغييــرات أو التعديــالت الموافــق عليهــا مــن الجهــة   .5
المختصــة مــن تاريــخ التســجيل أو تاريــخ آخــر تجديــد للتســجيل 

ــر. ــخ التغيي ــب تاري ــة حس مرتب
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تحديــث للجــزء الخــاص بدراســات الثباتيــة وتقديــم دراســة ثباتيــة   .6
ــة. ــرة الصالحي ــل فت ــل تغطــى كام ــى األق ــة عل ــى تشــغيلتين إنتاجي عل

ــد  ــي العق ــة ف ــود المطلوب ــى البن ــرأت عل ــالت ط ــم أي تعدي تقدي  .7
الفنــي للمســتحضرات التــي تصنــع تعاقديــاً.

إذا كان المســتحضر يحتــوي علــى منتجــات البالزمــا يجــب تقديــم   .8
ملــف Plasma Master File للمســتحضر أو إقــرار مــن الشــركة 
ــدى  ــد ل ــا المعتم ــي مصــدر البالزم ــر ف ــدم تغيي ــن ع ــة يبي الصانع

ــة. ــة المختص الجه
عينة من المستحضر المتداولة في األسواق المحلية.  .9

ــب  ــي تركي ــة ف ــي الداخل ــل حيوان ــن أص ــواد م ــماء الم ــان بأس بي  .10
المســتحضر ومصدرهــا والشــهادات المتعلقــة بذلــك.

جميــع المعلومــات المتوفــرة حــول رصــد اآلثــار الجانبيــة للــدواء   .11
منــذ تاريــخ تســجيله أو تجديــد تســجيله باإلضافــة إلــى أي تغييرات 

مقترحــة علــى النشــرة المعتمــدة.

أية متطلبات أخرى تراها الجهة المختصة.  .12

المادة )24(
يتــم إتــالف المســتحضر البيطــري المغشــوش أو الفاســد أو منتهــي   .1
الصالحيــة أو المخالــف لمواصفــات التســجيل أو المســتحضرات 

ــة.    ــن مخالف ــروف تخزي ــي ظ ــة ف المخزن
تقــوم الجهــة المختصــة بتشــكيل لجنــة أو أكثــر لإلشــراف علــى   .2
ــاص.  ــرة واالختص ــن ذوي الخب ــة م ــتحضرات البيطري ــالف المس إت
تتــم عمليــة اإلتــالف والتخلــص مــن المســتحضرات البيطريــة عــن   .3
ــة  ــات الطبي ــن النفاي ــص م ــي التخل ــة ف ــركة متخصص ــق ش طري

ــة.  ــة المتبع ــس العلمي ــاً لألس وفق

يتحمل المخالف تكاليف عملية اإلتالف.   .4
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المادة )25(
فــي الحــاالت التــي تضبــط الجهــة المختصــة مخالفــة ألحــكام قانــون 
)نظــام( المســتحضرات البيطريــة وهــذه الالئحــة التنفيذيــة فــي أماكــن 
ــب إلغــاء الترخيــص مــن  مرخــص لهــا مــن جهــات أخــرى فلهــا أن تطل
ــاء  ــب اإللغ ــررات طل ــباب ومب ــان أس ــع بي ــص م ــة الترخي ــة مانح الجه
وتزويــد تلــك الجهــة بمــا صــدر ضــد المخالــف مــن قــرارات أو أحــكام.

المادة )26(
ــذه  ــة وه ــون )نظــام( المســتحضرات البيطري ــق قان ــراض تطبي ألغ  .1
الالئحــة التنفيذيــة للجهــة المختصــة التفتيــش علــى المســتحضرات 

ــن: ــة للتأكــد م البيطري
 أ(  سالمتها.

مأمونيتها.   ب( 
جودتها.   ج( 
فعاليتها.  د( 

طرق حفظها ونقلها.   ه( 
مطابقتها لملف التسجيل.  و( 

يتــم إجــراء التفتيــش علــى المســتحضرات البيطريــة وفقــاً لدليــل   .2
ــة. ــة المختص ــره الجه ــذي تق ــش ال ــراءات التفتي إج

يحــدد رئيــس الجهــة المختصــة الموظفيــن الرســميين الذيــن يكــون   .3
ــة. ــة القضائي ــة الضبطي لهــم صف

المادة )27(
للمفتــش وبعــد إثبــات صفتــه الرســمية الحــق فــي دخــول وتفتيــش   .1
ــواد  ــة أو الم ــتحضرات البيطري ــع المس ــل م ــي تتعام ــن الت األماك
ــة  ــتحضرات البيطري ــام( المس ــون )نظ ــكام قان ــع ألح ــي تخض الت

ــة. ــة التنفيذي ــذه الالئح وه
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ــع  ــل م ــي تتعام ــن الت ــي األماك ــن ف ــن المتواجدي ــى العاملي عل  .2
المســتحضرات البيطريــة أن يمكنــوا المفتــش مــن القيــام بواجباتــه 
ــه. ــن أداء عمل ــه م ــي تمكن ــهيالت الت ــع التس ــه جمي ــوا ل و يقدم

ــجل أو  ــتحضر أو س ــى أي مس ــظ عل ــز أو التحف ــش تحري للمفت  .3
وثيقــة إلثبــات المخالفــة.

ــوذج  ــر نم ــش تحري ــى المفت ــة عل ــط أي مخالف ــة ضب ــي حال ف  .4
المخالفــة المعتمــد مــن قبــل الجهــة المختصــة وتســليم المســئول 
ــوذج. ــن النم ــخة م ــة نس ــه المخالف ــت في ــذي وقع ــكان ال ــن الم ع

للمفتش االستعانة برجال األمن عند الحاجة.   .5

المادة )28(
للجنــة التعــاون الزراعــي حــق تفســير واقتــراح وتعديــل هــذه الالئحة 

كمــا يحــق لــكل دولــة التقــدم باقتــراح تعديــل هــذه الالئحة. 

المادة )29(
يعمــل بهــذه الالئحــة وتدخــل حيــز التنفيــذ بعــد 180 يومــاً مــن ســريان 

قانــون )نظــام( المســتحضرات البيطريــة. 

 



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

60

-58-

االختصارات:

cGMP    current Good Manufacturing Practice.  

CIF        Cost, Insurance and Freight.   

CPP      Certificate of Pharmaceutical Product.  

GDP     Good Distribution Practice.  

GSP     Good Storage Practice.  

OTC     Over the Counter.  

POM    Prescription Only Medicine.  

PSUR  Periodic Safety Update Report.  

QPPV  Qualified Person for Pharmacovigilance.  

SPC    Summary of Product Characteristics.  
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Root Folder

Additional Information

Part 1 Summary of the Dossier 
1a Administrative Information
1b SPC and Product Literature
1c Critical Summaries

1c1 Quality
1c2 Safety and residues
1c3 Efficacy

Part 2 Quality Documentation 
2a Qualitative and Quantitative Particulars

2a1 Qualitative particulars
2a2 Usual terminology
2a3 Quantitative particulars
2a4 Development pharmaceutics

2b Description of the Manufacturing Method
2c Control of Starting Materials

2c1 Active substances
2c2 Excipients
2c3 Container closure
2c4 Substances of biological origin

2d Control Tests at Intermediate Process Stages
2e Tests on the Finished Product

2e1 General characteristics of the finished product
2e2 Identification and assay of active substance(s)
2e3 Identification and assay of excipient components
2e4 Safety tests

مرفق )1(:  نموذج تسجيل المستحضرات البيطرية
Table 1: Folder Structure for an Electronic Application for a Pharmaceutical Product
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2f Stability Tests
2f1 Active substances(s)
2f2 Finished product

2g Other Information

Part 3 Safety and Residues Tests

3a Safety Tests

3a1 Precise identification of product and active

3a2 Pharmacology 

3a3 Toxicology 

3a4 Other requirements

3a5 URA

3a6 ERA

3b Residue Tests

3b1 Identification of product

3b2 Metabolism and residue kinetics

3b3 Residue analytical method

Part 4 Preclinical and Clinical Trials

4a Preclinical Requirements

4a1 Pharmacology 

4a2 Resistance 

4a3 Target animal tolerance

4b Clinical Requirements

4b1 Clinical trials
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Root Folder 
Additional Information
Part 1 Summary of the Dossier 
1a Administrative Information
1b SPC and Product Literature
1c Critical Summaries

1c1 Quality
1c2 Safety 
1c3 Efficacy

Part 2 Quality Documentation 
2a Qualitative and Quantitative Particulars

2a1 Qualitative particulars
2a2 Usual terminology
2a3 Quantitative particulars
2a4 Product development  

2b Description of the Manufacturing Method
2c Production and Control of Starting Materials 

2c1 Starting materials listed in pharmacopoeias
2c2 Starting materials not listed in a pharmacopoeia

2d Control Tests During the Manufacturing Process
2e Control Tests on the Finished Product

2e1 General characteristics
2e2 Identification of active substance(s)
2e3 Batch titre or potency
2e4 Identification and assay of adjuvants
2e5 Identification and assay of excipient components
2e6 Safety tests

Table 2: Folder Structure for an Electronic Application for an Immunological 
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2e7 Sterility and purity test
2e8 Residual humidity
2e9 Inactivation 

2f Batch to Batch Consistency
2g Stability Tests
2h Other Information

Part 3 Safety Documentation
3a General Requirements
3b Laboratory Tests

3b1 Safety of one dose
3b2 Safety of an overdose
3b3 Safety of the repeated administration of one dose
3b4 Examination of reproductive performance
3b5 Examination of immunological functions
3b6 Special requirements for live vaccines
3b7 URA
3b8 Study of residues
3b9 Interactions 

3c Field Studies 
3d ERA
3e Assessment of Products Containing or Consisting 

of GMOs
Part 4 Efficacy Documentation
4a General Requirements
4b Laboratory Trials
4c Field Trials
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )36( ل�سنة 2020

 باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية

 لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

ال�سادر بالقانون رقم )17( ل�سنة 2014

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على القانون رقم )17( ل�شنة 2014 باملوافقة على قانون )نظام( مزاولة املهن 

الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون 

لدول اخلليج العربية، التي اعتمدتها جلنة التعاون الزراعي لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج 

الإمارات  بدولة  اأبوظبي  يف  املنعقد  2011م(  )يونيو  والع�شرين  الثاين  اجتماعها  يف  العربية، 

العربية املتحدة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س 

التعاون لدول اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )17( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للرثوة احليوانية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.  

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م
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الالئحة التنفيذية

لقانون )نظام (مزاولة المهن الطبية البيطرية

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الفصل االول: تنظيم مهنة الطب البيطري

المادة )1(
ــون  ــة الطــب البيطــري أن يك ــة مهن ــص مزاول ــح ترخي يشــترط لمن

ــى: ــب البيطــري حاصــال عل الطبي
شــهادة البكالوريــوس فــي الطــب البيطــري أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة   .1

معتــرف بهــا.
خبــرة عمليــة بعــد الحصــول علــى المؤهــل ال تقــل عــن خمــس ســنوات   .2
بالنســبة لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

المادة )2(
ــة  ــة مهن ــص مزاول ــى ترخي ــي الحصــول عل ــب ف ــن يرغ ــى كل م عل  .1
الطــب البيطــري أن يتقــدم بطلــب بذلــك الــى الجهــة المختصــة علــى 

ان ترفــق بــه المســتندات والوثائــق التاليــة:   
شهادة البكالوريوس في الطب البيطري أو ما يعادلها. أ - 

شهادة الخبرة العملية في لغير مواطني دول المجلس. ب - 
ترخيــص بمزاولــة مهنــة الطــب البيطــري فــي بلــده أو فــي أي بلــد  ت - 
آخــر بالنســبة لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

. لعربية ا
صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول. ث - 

ــون  ــى أن يك ــة الشــخصية عل ــن جــواز الســفر أو البطاق صــورة م ج - 
ــول. ــاري المفع س

صورتين شخصيتين. ح - 
2.  علــى أن تكــون المســتندات والوثائــق المشــار إليهــا بطلــب الحصــول 
ــم  ــا ويراعــى أن يكــون تقدي ــا عليه ــى الترخيــص معتمــدة ومصدق عل
طلــب غيــر مواطنــي دول المجلــس بواســطة مواطــن الدولــة المرخــص 

لــه بإنشــاء منشــأة بيطريــة.
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المادة )3(
يشــترط لمنــح ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة البيطريــة المســاعدة 

أن يكــون الفنــي البيطــري حاصــال علــى:

شــهادة الدبلــوم فــي الطــب البيطــري أو مــا يعادلهــا مــن جهــة معتــرف   .1
. بها

- خبــرة عمليــة بعــد الحصــول علــى المؤهــل ال تقــل مدتهــا عــن ثــالث   .2
ســنوات لغيــر مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

المادة )4(
يقــدم طلــب الحصــول علــى ترخيــص مزاولــة المهــن الطبيــة 
البيطــري المســاعده إلــى الجهــة المختصــة علــى أن ترفــق بــه المســتندات 

ــة: ــق التالي والوثائ

الشهادة الدراسية.  .1

شهادة الخبرة لغير مواطني دول المجلس.  .2

صحيفة الحالة الجنائية سارية المفعول.  .3

صورة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية سارية المفعول..  .4

صورتين شخصيتين.  .5

علــى أن تكــون المســتندات والوثائــق المشــار إليهــا معتمــدة ومصدقــا   .6
ــس  ــي دول مجل ــر مواطن ــب غي ــم طل ــون تقدي ــى أن يك ــا، ويراع عليه
ــه  ــص ل ــس المرخ ــن دول المجل ــطة مواط ــي بواس ــاون الخليج التع

ــة.  ــأة بيطري ــاء منش بإنش

المادة )5(
ــتندات  ــص المس ــة فح ــة البيطري ــص الطبي ــة التراخي ــى لجن تتول
ــى  ــي المــواد ) 2 و4 ( مــن هــذه الالئحــة عل ــا ف ــق المشــار إليه والوثائ

ــي،- ــو التال النح
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إذا انتهــت اللجنــة إلــى صحــة المســتندات والوثائــق الخاصــة بمواطنــي   .1
ــة المختصــة  ــة ، تخطرالجه ــة المهن ــه لمزاول ــس وصالحيت دول المجل

بموافقتهــا علــى إصــدار ترخيــص مزاولــة المهنــة. 
بالنســبة لغيــر مواطنــي دول المجلــس إذا انتهــت إلــى صالحيــة   .2
المســتندات والوثائــق حــددت موعــدا يجــرى لــه فيــه اختبــاراً تحريرياً 
ومقابلــة شــخصية فــإذا اجتازهمــا أخطــرت الجهــة المختصــة بموافقتها 
علــى إصــدار ترخيــص مزاولــة المهنــة وإال جــاز إعــادة االختبــار مــا 

لــم يوفــق فــي اجتيــازه بعــد أســبوعين مــن موعــد االختبــار.

المادة )6(
ــة الطــب البيطــري  ــة مهن ــص مزاول ــة المختصــة تراخي ــح الجه تمن

ــة: ــات التالي ــا حســب الفئ ــن المســاعدة له والمه
ــن  ــن م ــاعدين البيطريي ــن والمس ــاء والفنيي ــح لألطب ــص يمن ترخي  .1

ــنوات. ــس س ــدد كل خم ــس يج ــي دول المجل مواطن
ترخيــص مؤقــت لألطبــاء والفنييــن والمســاعدين البيطرييــن بالقطــاع   .2

الخــاص مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس ويجــدد كل ســنتين.
البيطرييــن  والمســاعدين  والفنييــن  لألطبــاء  مؤقــت  ترخيــص   .3
الحكومييــن مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس لخمــس ســتوات وينتهــي 

ــة. ــي الحكوم ــة ف ــاء الخدم بانته
ترخيــص اســتثنائي لألطبــاء اإلستشــاريين الزائريــن وفــق اإلجــراءات   .4

المتبعــة فــي كل دولــة.
المادة )7(

ــاء  ــه أســماء األطب ــد في ــام يقي ــة المختصــة ســجل ع ــي الجه ــأ ف ينش  .1
بمزاولــة  لهــم  المرخــص  البيطرييــن  والمســاعدين  والفنييــن 

المهنة،وينقســم الســجل الــى الســجالت الفرعيــة التاليــة:
ســجل االطبــاء البيطرييــن العامليــن بالعيــادات والمستشــفيات  أ - 

البيطريــة.
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ــة و  ــرات البيطري ــن بالمختب ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل األطب ب - س
ــة. ــارية البيطري ــة االستش ــب العلمي المكات

ــية  ــز الدراس ــي المراك ــن ف ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل األطب ت - س
والبحثيــة والجامعــات والمعاهــد.

ــن فــي مجــال الصحــة العامــة  ــن العاملي ــاء البيطريي ث -  ســجل األطب
وتشــمل المســالخ.

سجل االطباء البيطريين العاملين بمزارع االنتاج الحيواني. ج - 
ــة أو  ــات البيطري ــن بالصيدلي ــن العاملي ــاء البيطريي ــجل االطب س ح - 
المســتحضرات  أو شــركات  البيطريــة  الدوائيــة  المســتودعات 
ــة و  ــتحضرات البيطري ــداول المس ــاج وت ــات إنت ــة ومؤسس البيطري
ــة. ــتحضرات البيطري ــج المس ــة وتروي ــال الدعاي ــي مج ــن ف العاملي

سجل الفنيين والمساعدين البيطريين.  خ - 
علــي أن يبيــن بالســجل رقــم وتاريــخ القيــد وبيــان بالشــهادة العلميــة   .2
ــري  ــاعد  البيط ــي أو المس ــري أو الفن ــب البيط ــا الطبي ــل عليه الحاص
ــكان  ــوان وم ــا وعن ــادرة منه ــة الص ــا والجه ــه عليه ــخ حصول وتاري

ــا. ــل به ــي يعم ــة الت ــأة البيطري ــل واســم المنش ــة والعم اإلقام
ويتم القيد في السجل بعد اداء الرسوم المقررة لذلك.  .3

المادة )8(
تقــوم الجهــة المختصــة بمنــح الطبيــب والفنــي والمســاعد البيطــري 
بعــد قيــده فــي الســجل ترخيصــا بمزاولــة مهنــة الطــب البيطــري للطبيب 
ــاعدة   ــة المس ــة البيطري ــن الطبي ــة المه ــا بمزاول ــري أو ترخيص البيط
يتضمــن  االســم  و رقــم القيــد وتاريخــه واســم وعنــوان ومجــال العمــل.  

المادة )9(
ــي  ــن ف ــن العاملي ــاعدين البيطريي ــن والمس ــاء والفنيي ــوز لألطب يج
ــة  ــات والمؤسســات العام ــة األخــرى والهيئ ــزة الحكومي ــوزارات واالجه ال
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الجمــع بيــن عملهــم األصلــي ومزاولــة مهنــة الطــب البيطــري والمهــن 
ــى  ــري ، مت ــب البيط ــق بالط ــرى تتعل ــة أخ ــة مهن ــا أو أي ــاعدة له المس

ــة: ــروط التالي ــرت الش تواف

أن يكون من مواطني دول المجلس.  .1

أن تكــون مزاولــة المهنــة فــي غيــر مواعيــد العمــل الرســمية وأوقــات   .2
العمــل اإلضافيــة للوظيفــة.

أال تتعــارض مزاولــة المهنــة مــع أداء واجبــات عملــه األصلــي أو تضــر   .3
بمســتوى األداء أو بســير العمــل.

ــة  ــن جه ــة م ــة كتابي ــى موافق ــة عل ــة المهن ــل مزاول ــل قب أن يحص  .4
ــا. ــع له ــة التاب ــه االصلي عمل

المادة )10(
ــب البيطــري  ــادة الســابقة  ال يجــوز للطبي ــع الم ــارض م ــا ال يتع بم
مــن غيــر مواطنــي دول المجلــس مزاولــة المهنــة فــي أكثــر مــن منشــأة 
بيطريــة، كمــا ال يجــوز لــه أن يجمــع بيــن مهنتــه وأيــة مهنــة أخــرى .

المادة )11(
ــا  ــة وفق ــال األتي ــن األعم ــة أي م ــري مزاول ــب البيط ــوز للطبي يج

ــة:- ــه التنفيذي ــام( والئحت ــون )النظ ــذا القان ــكام ه ألح

إجراء الممارسات الوقائية للحيوانات من األمراض.  .1

إجــراء الممارســات التــي مــن شــأنها التشــخيص الســريري   .2
الحيوانــات. ألمــراض  والمخبــري 

إجراء الممارسات العالجية للحيوانات المريضة.  .3

إجراء العمليات الجراحية للحيوانات.  .4

إجراء عمليات الوالدة الطبيعية والقيصرية للحيوانات.  .5
الرعاية التناسلية والتلقيح االصطناعي ونقل األجنة للحيوانات.  .6
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اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى إنتــاج وحفــظ وتقييــم واســتخدام   .7
ــوي ومســتلزماته. الســائل المن

منــح التقاريــر والشــهادات الطبيــة البيطريــة وفقــاً لألصــول والمعايير   .8
. لمهنية ا

مندوب دعاية ومدير فني بالمكاتب العلمية لألدوية البيطرية.  .9

اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى أســواق ومحــالت بيــع وعــرض   .10
الحيوانــات وحدائــق الحيوانــات والمحميــات الطبيعيــة ومراكــز 

ــة . ــوث العلمي البح

ــة  ــات الحيواني ــع المنتج ــى مصان ــري عل ــي البيط ــراف الصح 11. اإلش
ــالف. ــان......( واألع ــوم واأللب )اللح

12. إدارة الصيدليــات البيطريــة وشــركات و مصانــع ومســتودعات األدوية 
ــي  ــا ف ــل به ــة والعم ــة البيطري ــتحضرات البيولوجي ــة والمس البيطري
ــد طــرق اســتخداماتها  ــة وتحدي ــع ودراســة األدوي ــر والتصني التحضي

واســتطباباتها وتداولهــا.

13. القيام باإلدارة والعمل في المختبرات البيطرية .

14. فحــص اللحــوم والمنتجــات الحيوانيــة واإلشــراف والتفتيــش الصحــي 
علــى أماكــن بيــع وتــداول وتقديــم المنتجــات الحيوانيــة.

15. القيــام بتقديــم الخبــرة والمشــورة والــرأي الفنــي أمــام المحاكــم 
القضائيــة.

16. القيام بأعمال الحجر البيطري.

17. القيام بأعمال الطب الشرعي البيطري.

18. تقديم الخبرة والمشورة للمشاريع ذات العالقة بالمهنة.

19. القيام بأعمال الرقابة الصحية وشئون الصحة العامة.
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20. فتــح العيــادات البيطريــة ومكاتــب االستشــارات الطبيــة البيطريــة و 
ــبة  ــرات البيطرية.)بالنس ــفيات والمختب ــة والمستش ــات البيطري الخدم

ــس( ــي دول المجل لمواطن

21. اإلشــراف الصحــي البيطــري علــى مــزارع تربيــة الحيوانــات والطيور 
ــاء المائية. الحيــة واألحي

ــة بالمنتجــات  ــات القياســية المتعلق ــي وضــع المواصف 22. المشــاركة ف
ــة. واألعــالف الحيواني

23. القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالصحة الحيوانية.

24. تقديم التوعية واالرشاد لمربي الثروة الحيوانية.

المادة )12(
يتولــى المســاعد أو الفنــي البيطــري تحــت إشــراف ومســئولية الطبيب 

البيطــري القيــام باألعمــال اآلتية:

ــم  ــى أن يت ــا إل ــا وحفظه ــات الالزمــة للتشــخيص وفحصه جمــع العين  .1
ــب البيطــري. ــات الطبي ــق تعليم ــر وف ــي المختب ــا ف تحليله

ــب  ــات الطبي ــب توجيه ــات حس ــاء العالج ــات وإعط ــن الحيوان تحصي  .2
ــري. البيط

المســاعدة فــي فتــح الجثــث وإجــراء الصفــة التشــريحية وأخــذ العينات   .3
وتحضيرهــا للفحــص المخبري.

تحضير األوساط والشرائح المخبرية وتجهيزها.  .4

تشغيل األجهزة المخبرية وصيانتها وتطهيرها وتعقيمها.  .5

المشاركة في تنفيذ أعمال العزل والحجر البيطري.  .6

اإلشراف على ترتيب وحفظ األدوية بالمنشأة البيطرية.  .7
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تنظيف وتعقيم المعدات واألدوات البيطرية.  .8

إعداد وتجهيز غرف العمليات.  .9

10. مسك السجالت الخاصة بأعمال المنشآت البيطرية.

11. القيام بأعمال التضميد البيطري و أعمال التلقيح االصطناعي.

ــا  ــة وفحصه ــات الحيواني ــى المنتج ــي عل ــش والفحــص الصح 12. التفتي
ــب البيطــري. ــا للطبي ــي فيه ــرار النهائ ــون الق ويك

ــي  ــة الت ــأة البيطري ــور المحجــوزة بالمنش ــات والطي ــة الحيوان 13. رعاي
ــه  ــج في ــح أو تعال ــى أو تذب ــتولد أو ترب ــز أو تس ــظ أو تحتج تحتف

ــات. الحيوان

14. أيــة أعمــال أخــرى يكلفــه بهــا الطبيــب البيطــري فــي مجــال األعمال 
المســاعدة لمهنــة الطــب البيطري.

الفصل الثاني: المنشئات  البيطرية
المادة )13(

يشترط لمنح ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة ما يأتي :

أوال: العيادات والمستشفيات البيطرية:

ان يكون موقع العيادة والمستشفى البيطري في مكان مناسب.  .1

ان تكون مساحة االرض المقامة عليها العيادة والمستشفى مناسبة.  .2

ان تكــون أرضيــة العيــادة والمستشــفى مغطــاة ببــالط أو بمــادة يســهل   .3
تنظيفهــا .

أن يكتــب اســم المنشــأة علــى واجهــة مبناهــا في لوحــة ظاهــرة بأحرف   .4
كبيــرة باللغــة العربيــة ويجــوز كتابتــه أيضــا باللغــة اإلنجليزية.

ــد  ــة والتولي ــات الجراحي ــا غرفــة مجهــزة الجــراء العملي ان تكــون به  .5
ــوان. ومــكان خــاص لعــالج الحي
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ان تكــون بهــا غرفــة مكيفــة الهــواء لحفــظ األدويــة البيطريــة والمــواد   .6
المســتعملة فــي العــالج .

ــد  ــاج إلــى تبري ــة التــي تحت أن توجــد ثالجــة مناســبة لحفــظ األدوي  .7
)2-8 درجــة مئويــة( وثالجــة أخــرى فــي حالــة وجــود أدويــة تحتــاج 
إلــى للتبريــد الشــديد )األقــل مــن درجــة الصفــر المئــوي( فــي حالــة 
وجــود أدويــة تحتــاج إلــى تبريــد شــديد االنخفــاض )مــواد بيولوجية(، 

علــى أن يــزود كل منهمــا بمنظــم للحــرارة ومؤشــر للتشــغيل.

ان تتوفر فيها خدمات المياه والكهرباء ووسائل إطفاء الحريق.  .8

ان تتوفر فيها االجهزة الطبية والمعدات الالزمة.  .9

وجود مكان للسجالت والتقارير الطبية.  .10

بالنســبة للمستشــفيات البيطريــة يشــترط إضافــًة إلــى مــا تقــدم   .11
ــي: اآلت

وجود غرف إليواء الحيوانات طوال فترة االستشفاء. أ - 

مختبر مجهز إلجراء التحاليل المعملية. ب - 

ــعة  ــينية أو األش ــعة الس ــة باألش ــزة للمعاين ــة مجه ــود غرف وج ت - 
المقطعيــة الموجــات الصوتيــة أو المنظــار علــى الحيوانــات.

أن يتوفــر بهــا مــكان لعــزل الحيوانــات المشــتبه أو المصابــة بأحــد  ث - 
األمــراض المعديــة.

وجود غرفة الستقبال الحيوانات المريضة وفحصها. ج - 

وجود غرف مجهزة لمبيت الطبيب أو الفني البيطري المناوب. ح - 

وجود غرفة كمخزن ألعالف الحيوانات وأدواتها. خ - 

وجود مغاسل لتنظيف الحيوانات. د - 

محرقة للتخلص من النفايات. ذ - 



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

76

-26-

ثانيا: الصيدليات البيطرية:

1- شروط خاصة بموقع ومبنى الصيدلية البيطرية:

أن يكتــب اســم الصيدليــة علــى واجهــة مبناهــا فــي لوحــة ظاهــرة  أ - 
ــة  ــا باللغ ــة أيض ــوز كتاب ــة ويج ــة العربي ــرة باللغ ــرف كبي بأح

ــة. اإلنجليزي

أن تقع في الدور األرضي من المبنى. ب - 

أال تقل مساحتها الداخلية عن خمسة وعشرين مترا مربعا. ت - 

ــتائر  ــتعمال س ــع اس ــاج م ــن الزج ــية م ــا الرئيس ــون واجهته أن تك ث - 
ــق. ــى الطري ــة عل ــمس ومطل ــعة الش ــب أش تحج

ــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة  أن يكــون البن ج - 
ــي  ــالمة الت ــروط الس ــب ش ــراق حس ــة لالحت ــر قابل ــة غي مماثل

ــي. ــاع المدن ــة للدف ــا اإلدارة العام تقرره

ــة مــع حــوض  ــاه النقي ــل المي أن تتوفــر الوســائل الالزمــة لتوصي ح - 
ــيل. للغس

أن تغطــي األرضيــة بنــوع جيــد ملحــوم الفواصــل ســواء مــن البالط  خ - 
أو الرخــام الطبيعــي أو الصناعــي.

ــا  ــت أو م ــن الداخــل بطــالء الزي ــن الجــدران واألســقف م أن تده د - 
ــرورة. ــت الض ــا دع ــان كلم ــاد الده ــى ان يع ــه عل يماثل

ــة  ــة بحال ــف والتهوي أن يكــون كل مــن الطــالء واالضــاءة والتكيي ذ - 
ــى )24(  ــل عل ــي الداخ ــرارة ف ــة الح ــد درج ــى أال تزي ــدة عل جي
ــرارة. ــة الح ــاس درج ــاز لقي ــود جه ــرورة وج ــع ض ــة م ــة مئوي درج

ــن  ــات األم ــب تعليم ــاء حس ــة لإلطف ــائل الالزم ــر الوس أن تتوف ر - 
ــر  ــك توفي ــي وكذل ــاع المدن ــة للدف ــن اإلدارة العام ــالمة م والس

ــات. ــاص بالمخلف ــق خ ــب مغل ــاء مناس وع
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أن توضــع الدواليــب والواجهــات الزجاجيــة لحفــظ األدويــة والمواد  ز - 
الســامة طبقــاً للتعليمــات المدونــة عليهــا أو المرافقــة لهــا ووفقــاً 
ــا  ــل حمايته ــكل يكف ــا بش ــرف به ــي المعت ــة العالم ــتور األدوي لدس

مــن التلــف والتلــوث.

س - أن يكــون الجــزء المخصــص لتجهيــز بعــض المســتحضرات الطبية ـ 
فــي حالــة وجــوده ـ منفصــاًل تمامــاً عــن الجــزء المخصــص للبيــع، 
وعليــه الفتــة تفيــد ذلــك باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة علــى أن 

يتــم توفيــر المعــدات واألجهــزة الحديثــة الالزمــة للتحضيــر.

2- شروط فنية يجب توافرها بالصيدلية البيطرية.

أن يخصــص دوالب محكــم اإلغــالق لحفــظ الســموم ودوالب آخــر  أ - 
ــى مــواد مخــدرة أو  ــة عل ــة الحاوي محكــم اإلغــالق لحفــظ األدوي
ــا  ــون كل منهم ــى أن يك ــية ، عل ــة ونفس ــرات عقلي ــواد ذات مؤث م

ــور. ــر للجمه ــر ظاه غي

أن توجــد ثالجــة مناســبة لحفــظ األدويــة التــي تحتــاج إلــى تبريــد  ب - 
)2-8 درجــة مئويــة( وثالجــة أخــرى فــي حالة وجــود أدويــة تحتاج 
ــي  ــوي( ف ــر المئ ــة الصف ــن درج ــل م ــديد )األق ــد الش ــى للتبري إل
حالــة وجــود أدويــة تحتــاج إلــى تبريــد شــديد االنخفــاض )مــواد 
بيولوجيــة( ، علــى أن يــزود كل منهمــا بمنظــم للحــرارة ومؤشــر 

للتشــغيل.

وضــع المعروضــات بشــكل مرتــب حســب النظــم الصيدالنيــة  ت - 
ــا. ــول به المعم

حفــظ المبيــدات الحشــرية بأنواعهــا المختلفــة فــي مــكان أو دوالب  ث - 
منفصــل لــه تهويــة خارجيــة.

وضــع األدويــة التالفــة أو المنتهيــة المفعــول فــي صناديــق مغلقــة  ج - 
ــة  ــن العربي ــك باللغتي ــد ذل ــا يفي ــارج م ــن الخ ــا م ــوب عليه مكت
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ــى  ــهر عل ــة أش ــا كل ثالث ــف به ــال كش ــع إرس ــة م واإلنجليزي
ــة. ــة المختص ــى الجه ــر إل األكث

يجــب وضــع الترخيــص الخــاص بالصيدليــة والطبيــب البيطــري أو  ح - 
الصيدالنــي المســئول عنهــا فــي مــكان ظاهــر بالصيدليــة.

ثالثا: المختبرات البيطرية:

1. أن يتم تقديم طلب إلى الجهة المختصة يبين فيه اآلتي:

موقع المختبر. أ - 

تصميم هندسي علمي لمبنى المختبر ب - 

بيان عن الطقم الفني الذي سيعمل بالمختبر ت - 

ــات،  ــا، فيروس ــا ) بكتري ــيتعامل معه ــي س ــة الت ــببات المرضي المس ث - 
طفيليــات،....(.

األجهزة التي سيتم استخدامها للفحص. ج - 

إجراءات وطرق الفحص المستخدمة بالمختبر. ح - 

2. الشروط الفنية المطلوبة في المختبر

الشروط المتعلقة بالمبنى والموقع: أ . 

ــداً عــن أي مصــدر يشــكل خطــراً لنشــوب  ــع بعي ــون الموق أن يك  -
ــق. حري

أن يكــون مــكان العمــل منفصــاًل عــن النشــاطات األخــرى )اإلدارة.   -
ــتقبال.....(. االس

أن يكــون البنــاء والســقف مــن الخرســانة المســلحة أو مــن مــادة   -
ــي  ــالمة الت ــروط الس ــب ش ــراق حس ــة لالحت ــر قابل ــة غي مماثل
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ــي. ــاع المدن ــة للدف ــا اإلدارة العام تقرره

ــاء  ــة والكهرب ــاه النقي أن تتوفــر الوســائل الالزمــة لتوصيــل المي  -
وأن يكــون الصــرف الصحــي بمخــرج منفصــل عــن مخــرج 

ــة. ــي للبناي ــرف الصح الص

ــن  ــات األم ــب تعليم ــاء حس ــة لإلطف ــائل الالزم ــر الوس أن تتوف  -
ــي. ــاع المدن ــة للدف ــن اإلدارة العام ــالمة م والس

أن تغطــي األرضيــة والجــدران بنــوع جيــد ملحــوم الفواصل ســواء   -
مــن البــالط أو الرخــام الطبيعــي أو الصناعــي وســهلة التنظيــف.

عدم إمكانية دخول وخروج القوارض والحشرات.  -

توفر إمكانيات تعقيم مياه الصرف.  -

توفر إمكانية اإلغالق المحكم للمبنى عند تنفيذ التبخير.  -

وجود عزل هوائي مع تجديد هوائي داخلي مستمر.  -

ــة  ــحات نوعي ــطة مرش ــارج بواس ــل والخ ــواء الداخ ــة اله تنقي  -
HEPA أو مــا يعادلهــا للمختبــرات مــن المســتوى الثانــي والثالــث 

ــة. ــة الحيوي ــن الحماي ــع م والراب

وجود نظام آلي إلمدادات الهواء ومزود نظم أمن لألعطال.  -

وجود أفران حرق للتخلص من الجثث والنفايات.  -

ب .  الشروط المتعلقة بالتجهيزات:

وجود غرفة عازلة لعادم المحرقة من الفئة 3/2/1.  -

أن تكون غرفة التعقيم بعد مدخل المختبر مباشرًة.   -

أن يجهــز المختبــر مــن حيــث الحمايــة الحيويــة طبقــا للمســببات   -
المرضيــة التــي يتــم التعامــل معهــا.

أن يكون خزان الصرف مزدوج الجدران.  -
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أن ال تستخدم مالبس المختبر الواقية خارج المختبر.  -

وجــود موظــف مســئول لمنــع و احتــواء أي تســرب بيولوجــي أو   -
ــخ. إشــعاعي ...ال

ــات  ــى االحتياج ــن عل ــم العاملي ــي لطق ــج تدريب ــراء برنام إج  -
بالمختبــر.  المطلوبــة  واالحتياطــات 

النظام الداخلي للمختبر: ج . 
وجود إشارات تحذيرية عند حدود منطقة منع التسرب.   -

إمكانية اإلغالق التام للمختبر.  -

عدم السماح بالدخول لغير طاقم العاملين بالمختبر.  -

ــة  ــس نظيف ــتبدالها بمالب ــول واس ــد الدخ ــس عن ــر المالب تغيي  -
تســتخدم داخــل المختبــر فقــط.

خلع مالبس المختبر عند الخروج.  -
ــات  ــات و العملي وجــود ســجالت للتســجيل المســتمر لكافــة العين  -

ــر. ــم بالمختب ــي تت ــوادث الت والح
يجــب وضــع الترخيــص الخــاص بالمختبــر والطبيــب البيطــري   -

ــر. ــر بالمختب ــكان ظاه ــي م ــا ف المســئول عنه
ــل  ــكان العم ــى م ــن إل ــن اإلداريي ــول العاملي ــماح لدخ ــدم الس ع  -
ــم  ــن التعقي ــة م ــراءات االحتياطي ــاذ اإلج ــد اتخ ــس إال بع أو العك

ــف. والتنظي

طرق التداول و التعامل مع العينات. د . 

ــل  ــات قب ــز العين ــة لتجهي ــات الضروري ــادات بالتعليم وجــود إرش  -
ــر.  ــالها للمختب إرس

ــن  ــن العاملي ــدرب م ــم الم ــطة الطق ــات بواس ــح العين ــم فت أن يت  -
ــر. بالمختب
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أن ال يتــم نقــل أي مــن العينــات مــن مختبــر مرخــص إلــى آخــر   -
إال بتصريــح كتابــي مفصــل.

ــذة  ــة المنف ــة قياســية لإلجــراءات العملي ضــرورة وجــود مواصف  -
ــر.  ــام المختب ــع أقس ــي جمي ف

3- يجب أن يحدد بالترخيص الشروط التالية:

شروط نقل المسببات المرضية والتخلص من عبوتها.  -

اسم المختص الفني المسئول عن المختبر.  -

ــي  ــات الت ــة و الحيوان ــببات المرضي ــن المس ــص م ــروط التخل ش  -
ــل. ــن العم ــاء م ــد االنته ــارات بع ــا االختب ــت عليه أجري

شــروط نقــل المســببات المرضيــة مــن المختبــر إلــى مختبــرات   -
أخــرى.

الشــروط الخاصــة المتعلقــة بالمســتوى المناســب إلجــراءات منــع   -
التســرب والطــرق العمليــة لألمــان البيولوجــي. 

المادة )14(
ــة  ــى الجه ــة الخاصــة إل ــأة البيطري ــب إنشــاء المنش ــم طل ــم تقدي يت

ــة: ــروط التالي ــة بالش المختص

أن يكــون المرخــص لــه مواطــن مــن مواطنــي دول المجلــس وال يقــل  ـ 
عمــره عــن ثمانــي عشــرة ســنة.

ــا بيطريــا مرخصــا لــه مــن  أن يكــون المديــر الفنــي المســئول طبيب ـ 
قبــل الجهــة المختصــة أو صيدالنــي فــي حالــة الصيدليــة البيطريــة 
ــر  ــز أو تحضي ــع أو تجهي ــداول أو تصني ــة بت ــآت ذات العالق أو المنش

ــة. ــة البيطري األدوي
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المادة )15(
تتولــى الجهــة المختصــة الطبيــة البيطريــة معاينــة الموقــع والمــكان 
والمبانــي للتأكــد مــن توافــر الشــروط الالزمة إلنشــاء المنشــأة البيطرية 
ــذا  ــي ه ــا ف ــداء مالحظاته ــي إب ــق ف ــص الح ــة  التراخي ــة، وللجن الخاص

الشــأن والتنبيــه إلــى اســتكمال مــا لــم يتوافــر مــن هــذه الشــروط.

المادة )16(
ــة،  ــة الخاص ــأة البيطري ــص المنش ــة ترخي ــة المختص ــدر الجه تص

ــد. ــة للتجدي ــنتين قابل ــدة س ــص لم ــون الترخي ويك

المادة )17(
ــة  ــل ممارس ــة قب ــة الخاص ــأة البيطري ــي المنش ــر ف ــب أن تتوف يج

ــي :- ــا يأت ــا م ــل فيه العم

وجود طبيب بيطري مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري .  -

وجود ترخيص المنشأة البيطرية الخاصة   -

وجــود ســجالت وفقــاً للنمــوذج الــذي تعــده جهــة االختصــاص تقيــد   -
ــة. ــأة البيطري ــال المنش ــات الخاصــة بأعم ــا البيان فيه

الفصل الثالث: أحكام عامة
المادة )18(

مــع عــدم اإلخــالل بالعقوبــات الجزائيــة ، يكــون للجنــة التراخيــص 
ــاء  ــن األطب ــع م ــي تق ــات الت ــي المخالف ــر ف ــة  النظ ــة البيطري الطبي
ــآت  ــي المنش ــات ف ــن مخالف ــع م ــا يق ــط م ــن وضب ــن البيطريي والفنيي

ــة :- ــزاءات اآلتي ــد الج ــع اح ــا أن توق ــة، وله ــة الخاص البيطري

اإلنذار . أ - 

اإليقاف عن مزاولة المهنة مدة ال تتجاوز سنة واحدة. ب - 
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إلغــاء ترخيــص مزاولــة مهنــة الطــب البيطــري والمهــن المســاعدة  ت - 
لهــا وشــطب القيــد مــن الســجل.

ــاً فــي الحــاالت  يكــون ســحب ترخيــص المنشــأة البيطريــة وجوبي ث - 
ــي :- اآلت

ــروط  ــل ش ــة أو تعدي ــة الخاص ــأة البيطري ــع المنش ــر موق تغيي  -
ــة . ــة المختص ــة الجه ــدون موافق ــائها ب انش

ــري  ــفى البيط ــادة و المستش ــي العي ــة ف ــع األدوي ــن أو بي تخزي  -
ــرارات  ــح والق ــة الطــب البيطــري واللوائ ــة لنظــام مهن بالمخالف

ــه . ــذأ ل ــادرة تنفي الص

تشــغيل المنشــأة البيطريــة الخاصــة فيمــا عــدا الصيدليــات   -
ــي  ــه أو صيدالن ــص ل ــري مرخ ــب بيط ــدون طبي ــة ب البيطري
مرخــص لــه بالمزاولــة فــي حالــة المنشــآت ذات العالقــة بتــداول 

ــة. ــة البيطري ــر األدوي ــز أو تحضي ــع أو تجهي أو تصني

المادة )19(
ــى  ــة المختصــة خــالل شــهر عل ــن الجه ــرار م ــف بق ــن المخال ويعل
األكثــر مــن تاريــخ صــدوره، ويجــوز لــه التظلــم مــن القــرار للوزيــر 

خــالل شــهر مــن تاريــخ إعالنــه بــه.

المادة )20(
ــرض  ــادة الع ــم أو إع ــض التظل ــا برف ــراراً إم ــدر ق ــر أن يص وللوزي
علــى الجهــة المختصــة ، وفــي الحالــة األخيــرة ال يكــون قرارهــا نهائيــاً 

اال بعــد اعتمــاده مــن الوزيــر.

المادة )21(
يتــرك لــكل دولــة تحديــد رســوم الحصــول علــى التراخيــص المشــار 
إليهــا فــي قانــون )نظــام( تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري وهــذه الالئحــة.
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المادة )22(
يلغــى كل مــا يخالــف هــذا القــرار أو يتعــارض مــع أحكامــه علــى أن 
تبقــى كل التراخيــص القائمــة فــي تاريــخ العمــل بهــذا القــرار ســارية 
لحيــن انتهــاء مــدة كل منهــا أو انقضــاء شــهر مــن التاريــخ المذكــور 

بهــذا القــرار أيهمــا أطــول.

المادة )23(
ــا  ــة ورفعه ــى الالئحــة التنفيذي ــل عل ــراح إجــراء التعدي ــر اقت للوزي

ــادة. ــاون الزراعــي إلعتم ــة التع ــى لجن إل

المادة )24(
يعمــل بهــذه الالئحــة بشــكل إلزامــي بعــد مائــة وثـــمانون يومــا مــن 
إقــرار قانــون ) نظــام ( تنظيــم مهنــة الطــب البيطــري مــن قبــل المجلــس 

ألعلى. ا
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )37( ل�سنة 2020

ْفـق  باحليوان  باإ�سدار الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الرِّ

 لدول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية

ال�سادر بالقانون رقم )52( ل�سنة 2014

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

ْفـق  )نظام(الرِّ قانون  على  باملوافقة   2014 ل�شنة   )52( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

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

وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين،

 وعلى الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( مزاولة املهن الطبية البيطرية لدول جمل�س التعاون 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول  الزراعي  التعاون  جلنة  تها  اأقرَّ التي  العربية،  اخلليج  لدول 

الإمارات  بدولة  اأبوظبي  يف  املنعقد  2011م(  )يونيو  والع�شرين  الثاين  اجتماعها  يف  العربية، 

العربية املتحدة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

وبناًء على عْر�س وكيل الوزارة للرثوة احليوانية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ْفـق باحليوان لدول جمل�س التعاون لدول  ُيـعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون )نظام( الرِّ

اخلليج العربية، ال�شادر بالقانون رقم )52( ل�شنة 2014، املرافقة لهذا القرار. 

املادة الثانية

على وكيل الوزارة للرثوة احليوانية تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به اعتبارًا من اليوم 

التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجــــــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 27 فبراير 2020م
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الالئحة التنفيذية

للقانون )النظام ( الموحد للرفق بالحيوان

 لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الباب األول

المادة )1(

تعاريف

يقصــد بالتعابيــر والمصطلحــات التاليــة المعانــي المبينــة أمامهــا مــا 
لــم يقتــض ســياق النــص غيــر ذلــك:

ــاون القانـــون ــس التع ــدول مجل ــوان ل ــق بالحي ــام( الرف ــون )نظ قان
ــة ــج العربي ــدول الخلي ل

كل تغييــر عــن الصــورة الطبيعيــة للحيوانــات ويــؤدي إلــى المــــــرض
خلــل أو اضطــراب فــي أي مــن العمليــات الحيويــة الطبيعيــة 

للحيوانــات ممــا يؤثــر علــى صحــة الحيوانــات أو رعايتهــا.

ــوان صاحب الحيوان ــى الحي ــة عل ــيطرة الفعلي ــك الس ــن يمل ــك أو م المال
ــه ــة والتوجي ــي الرقاب ــة ف والمتمثل

ــا لرعايــة الحيوانــات ويقــوم بوضــع مــراقب الحيوانات الشــخص المؤهــل علمي
وتصميــم برامــج الرعايــة بالمنشــأة وكتابــة التقاريــر 

ــات. ــظ الحيوان ــى مالح ــرف عل ويش

مــالحظ 
الحيوانات

ــة  ــة والخاصــة برعاي ــج اليومي ــذ البرام ــوم بتنفي شــخص يق
ــات. الحيوان

مركز إيواء 
الحيوان       

ــات،  ــبة للحيوان ــر مناس ــا حظائ ــة به ــة أو خاص ــأة عام منش
وتقــوم الســلطة المختصــة بإنشــائها إذا كانــت عامــة والعمــل 
علــى رعايــة الحيوانــات المحتجــزة أو المصــادرة بهــا وتخضع 
إلشــراف الجهــة المختصــة. كمــا تشــرف الســلطة المختصــة 

عليهــا إذا كانــت خاصــة.

التــعـدي 
الجنـــسي

ــان  ــل اإلنس ــن قب ــات م ــرعي للحيوان ــر ش ــتخدام غي أي اس
لألغــراض الجنســية.
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الباب الثاني

معايير ممارسات الرفق بالحيوان

المادة )2(

علــى الجهــة المختصــة إصــدار قــرارات خاصــة بشــروط، ومعاييــر   -1 
الممارســات العمليــة للرفــق لكافــة أنــواع الحيوانــات بمــا يتناســب 
مــع طبيعتهــا ونوعيتهــا لتكــون ملزمــة باتباعهــا مــن جميــع الهيئات 

والمؤسســات العامــة، والخاصــة. 

تقــوم الجهــة المختصــة بمراقبــة تطبيــق المعاييــر القياســية علــى   -2 
ــا  ــق بم ــة والتدقي ــج الرعاي ــة لبرام ــات العملي ــآت والممارس المنش

ــآت. ــك المنش ــي تل ــدة ف ــات المتواج ــة الحيوان ــب ونوعي يتناس

ــة  ــاص بكيفي ــادي خ ــل إرش ــدار دلي ــة إص ــة المختص ــى الجه عل  -3 
ــي  ــة الت ــر للممارســات العملي ــي للشــروط والمعايي ــق العمل التطبي
ــدة.  ــى ح ــة عل ــة حيواني ــكل فصيل ــة ل ــة المختص ــا الجه تضعه

القسوة على الحيوانات

المادة )3(

ــك أو  ــة مال ــر معامل ــرى تعتب ــن األخ ــع القواني ــارض م ــا ال يتع بم
صاحــب الحيوانــات لهــا قاســية ومخالفــة ألحــكام قانــون )نظــام( الرفــق 
بالحيــوان لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي والئحتــه التنفيذيــة  ويقــع 
ــال  ــن األعم ــأي م ــام ب ــا إذا ق ــوص عليه ــات المنص ــة العقوب ــت طائل تح

التاليــة:

ــا . 1 ــي عنه ــة أو التخل ــال أو ســوء التغذي ــات لإلهم تعريــض الحيوان
ــة وصالحــة  ــات كافي ــاه وبكمي ــر غــذاء ومي أو تركهــا دون توفي

ــا مــن الراحــة.  لالســتهالك أو عــدم إعطائهــا قســطا كافي
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اســتخدام القســوة فــي فتــرة إعــداد الحيوانــات للذبــح في المســالخ   .2  
ــى الــرأس أو قطــع أربطــة المفاصــل أو  أو غيرهــا كالضــرب عل

ــاء؛ ــق بالكهرب ــون أو الصع ــأ العي فق
إجهــاد الحيوانــات فــي العمــل أو الســباقات أو خالفــه دون مراعــاة   .3  

ــة؛ ــا الصحي ــا أو حالته لعمره
اســتخدام الحيوانــات بصــورة منافيــة لطبيعتهــا فــي أداء العــروض   .4  

ــيرك ؛ ــة  والس ــات المصارع ــة  كحلب ــة أو الترفيهي الفني
ــة  ــة أغذي ــو أو أي ــزة للنم ــة  محف ــة أدوي ــات أي ــاء الحيوان إعط  .5  
ــا مــن الجهــة المختصــة ، أو  ــر مصــرح به ــة غي أو إضافــات علفي
ــن  ــي تخزي ــال ف ــالل اإلهم ــن خ ــوق م ــألذى أو النف ــا ل تعريضه
الســموم أو المطهــرات والمنظفــات الصناعيــة أو أيــة مــواد 

ــرى؛ ــة أخ كيمائي
ــأة أو  ــر مهي ــيلة غي ــة أو بوس ــا بطريق ــات أو نقله ــز الحيوان حج  .6  
ــض دون  ــا البع ــع بعضه ــات م ــن الحيوان ــة م ــواع مختلف ــط أن خل
ــا  ــم م ــدم تقدي ــع ع ــة م ــر أو الفصيل ــس أو العم ــاة للجن مراع

ــدة ؛ ــة جي ــاء أو تهوي ــذاء أو م ــن غ ــا م يلزمه
عرض أو اإلتجار بأي حيوان مريض أو مصاب؛  .7  

ــة  ــحبها بطريق ــام أو س ــي القي ــادرة عل ــر ق ــات غي ــع الحيوان رف  .8  
مؤلمــة تســبب لهــا الجــروح أو

 الكدمات أو الكسور أو الخلع؛
ممارســة أي صــورة مــن صــور التعــدي بمــا فيهــا التعــدي الجنســي   .9  

ــات؛ ــى الحيوان عل
التخلــص مــن الحيوانــات المريضــة بطريقــة غيــر رحيمــة   .10  
ــا  ــبب له ــة تس ــة طريق ــيء، أو أي ــوت البط ــرق الم ــتخدام ط كاس
ــرر، أو  ــديداً دون أي مب ــاً ش ــا ألم ــدث له ــا أو تح ــا أو فزع رعب

ــا. ــدا له ــم عم ــم الس تقدي



العدد: 3461 – الخميس 5 مارس 2020

90

-18-

الباب الثالث

واجبات صاحب الحيوان

المادة )4(

يجب أن يتحمل صاحب الحيوانات المسئوليات التالية:

ــا  ــات وفق ــة الحيوان ــة لرعاي ــة والكافي ــة المؤهل ــر العمال 1.  توفي  
؛  لنوعيتهــا

تهيئــة وتوفيــر المــكان المناســب إليــواء الحيوانــات وفقــا لنوعيتها،   .2  
ــا؛ ــا، وطبيعته وأعداده

ــت  ــة وتح ــورة دائم ــات بص ــالج للحيوان ــة والع ــر الرعاي 3.  توفي  
بيطــري؛ طبيــب  إشــراف 

توفيــر المــاء والغــذاء للحيوانــات وفــق احتياجاتهــا الطبيعيــة كما   .4  
ــه؛  ــتجابتها ل ــدى اس ــات وم ــة الحيوان ــالءم وفصيل ــا يت ــا وبم ونوع

5.  توفير الظروف البيئية المناسبة للحيوان طبقا لفصيلته؛   

ــا أو  ــر حظائره ــع تطهي ــا م ــن إيوائه ــات وأماك ــف الحيوان تنظي  .6  
أقفاصهــا بصــورة منتظمــة مــع توفيــر فرشــة نظيفــة ومناســبة؛

ــة  ــات وللتغذي ــة للحيوان ــول الوراثي ــجالت لألص ــاظ بس االحتف  .7  
المنشــآت.  لصيانــة  و  واالنتاجيــة  والطبيــة  الصحيــة  وللحالــة 

المادة )5(

    يجب االلتزام باألمور التالية عند حث الحيوان علي الحركة:

يســمح باســتخدام العصي البالســتيكية واألعــالم والســياط القصيرة . 1
) بألســنة جلديــة أو قماشــية ( دون التســبب فــي إنهــاك الحيوان؛

ــة . 2 ــى الحركــة خاصــة الكهربائي ــع اســتخدام أدوات الحــث عل يمن
إال فــي حــاالت الدفــاع عــن النفــس )تســتخدم إلصابــة الحيوانــات 
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المفترســة فــي األســر بالشــلل المؤقت(كمــا يحظــر اســتخدامها 
فــي وخــز األماكــن الحساســة للحيوانــات وال يســمح بتكــراره فــي 

حالــة عــدم اســتجابة الحيوانــات أو التقــدم فــي الســير؛

ــل( . 3 ــب )الذي ــوي الذن ــل ل ــة وســيلة مؤلمــة مث ــع اســتخدام أي يمن
ــن واألعضــاء  ــن واألذني ــي العيني ــط عل ــف أو الضغ ــة األن وكماش

ــة؛ ــلية الخارجي التناس

يمنع استخدام العصا الكبيرة وذات الرأس الحاد أو المعدني؛. 4

يمنــع اســتخدام الصــراخ الشــديد أو إثــارة الضجيــج القــوي . 5
ــير. ــي الس ــا عل إلجباره

شروط التعامل مع الحيوانات

المادة )6(
يجــب أن يتمتــع مالكــي أو أصحــاب الحيوانــات أو العامليــن القائميــن 
علــي رعايتهــا بالكفــاءة والخبــرة والدرايــة فــي التعامــل مــع الحيوانــات 

وفــق فصائلهــا طبقــا لآلتــي:

الخبرة، والكفاءة والتدريب في الرعاية والعناية بالحيوانات؛  .1  

ــي األحــوال  ــات ف ــع الحيوان ــل والتصــرف م ــى التعام ــدرة عل 2.  الق  
العاديــة والطارئــة؛

ــق  ــا وف ــا، وخصائصه ــات، واحتياجاته ــلوكيات الحيوان ــم س 3.  تفه  
الحيوانــات؛  وحالــة  والجنــس،  والعمــر،  الفصيلــة، 

4.  معرفة المبادئ الصحية العامة للعناية بالحيوانات وتشمل:  

أ األعراض العامة لألمراض؛	.

أ ــر 	. ــر والحواف ــم األظاف ــل تقلي ــة مث ــراءات الصحي ــض اإلج بع
وجــز الصــوف وقــص الشــعر واإلســعافات األوليــة واإلجــراءات 
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ــر  ــف والتطهي ــل التنظي ــراض مث ــن األم ــة م ــة للوقاي العام
ــوي؛  ــن الحي ــات األم ــزام بتعليم وااللت

العالمات األولية للوالدة، واإلجهاض؛ه. 
معرفة القوانين واللوائح المتعلقة بالرفق بالحيوانات.  .5  

الباب الرابع

شروط إقامة المنشآت الحيوانية 

    المادة )7(

على صاحب الحيوان توفير المكان المالئم لالحتماء والمبيت . 1
والمتوافق مع نوعية وطبيعة هذه الحيوانات من حيث المساحة الكافية 

وتحت ظروف مناخية مالئمة  لممارسة نشاطها بصورة طبيعية.

تحدد المختصة مواصفات واشتراطات المنشأت الحيوانية التجارية . 2
التي تربى فيها الحيوانات . 

تنظيم المعارض والمنافسات واإلتجار بالحيوانات

المادة )8(
ــم المعــارض و األســواق العامــة أو الخاصــة أو إقامــة . 1 يحظــر تنظي

المنافســات أو عــروض للحيوانــات ألغــراض تجاريــة أو أيــة أغــراض 
أخــرى إال بعــد الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــات المعنيــة وفقــاً 
للشــروط والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون )النظــام(.

يحظــر علــى صاحــب الحيــوان  تقديمــه للعــرض أو اإلتجــار بــه فــي . 2
حالــة ظهــور أي أعــراض مرضيــة عليــه أو عالمــات اإلعيــاء واإلجهاد 
أو الهــزال وفــى حالــة المخالفــة يحــق للجهــة المختصــة عــزل هــذا 
ــت  ــزل تح ــر للع ــكان آخ ــي م ــا إل ــا أو نقله ــد صاحبه ــوان عن الحي
إشــراف الجهــة المختصــة وعلــى نفقــة صاحبهــا لعمــل الفحوصــات 

الالزمــة.
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أن يتــم تســجيل الحيوانــات التــي يتــم عرضهــا أو اإلتجــار بهــا فــي . 3
ســجالت خاصــة لمعرفــة العــدد والنــوع والســاللة والجهــة المــوردة 

والحالــة الصحيــة.
ــة . 4 ــة المؤقت ــارض الحيواني ــطة المع ــا ألنش ــا مؤقت ــى ترخيص يعط

ــيرك. ــي الس ــا ف ــة كم ــات الترفيهي ــروض الحيوان ولع

شروط ترخيص المنشآت الحيوانية التجارية

المادة )9(
يجــب الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة قبــل إقامــة . 1

أيــة منشــأة حيوانيــة.

يجــب أن يرفــق بطلــب الترخيــص المقــدم لعــرض الحيوانــات فــي . 2
حدائــق الحيوانــات أو حدائــق الطيــور أو حدائــق األطفــال أو أماكــن 
تأجيــر الحيوانــات أو الســيرك أو مثيالتهــا مخطــط لموقــع المنشــأة 
وآخــر تفصيلــي لمبانيهــا ومنشــآتها المختلفــة مــع خطــة التشــغيل 

متضمنــة العمالــة.

علــى كل منشــأة حيوانيــة تجاريــة أن تعيــن طبيــب بيطــري بصفــة . 3
ــل الجهــة المختصــة  ــه مــن قب دائمــة ويتعيــن أن يكــون مرخصــا ل
ــآت  ــك المنش ــن ذل ــتثنى م ــري ويس ــب البيط ــة الط ــة مهن بمزاول
ــب  ــراف طبي ــى بإش ــث يكتف ــة حي ــة المؤقت ــة أو الترفيهي التجاري

ــري. ــفى بيط ــة أو مش ــادة بيطري ــري أو عي بيط

تصــدر الجهــة المختصــة ترخيص لــكل  مراقــب ومالحــظ الحيوانات . 4
بــأي منشــأة حيوانيــة تجاريــة مــن قبــل الجهــة المختصــة وذلــك 

بعــد توافــر الشــروط التاليــة:
إجراء اختبار كفاءة في التعامل مع الحيوانات. أ. 
ــة ب.  ــة المعادل ــهادات العلمي ــم الش ــات تقدي ــي الحيوان ــى مراقب عل

ــات. ــة الحيوان ــال رعاي ــي مج ــول ف ــب األص ــة حس والموثق
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ــهادات ه.  ــم ش ــون لديه ــات أن تك ــي الحيوان ــي مراقب ــترط ف يش
خبــرة ال تقــل عــن 5 ســنوات  فــي ذات المجــال وموثقــة حســب 

األصــول.
يكتفــى بشــهادة خبــرة مدتهــا ســنتان لمالحظــي الحيوانــات فــي ح. 

ذات المجــال وموثقــة حســب األصــول.
تصــدر الجهــة المختصــة ترخيصــا مؤقتــا للمنشــآت الجديــدة . 5

بالشــروط اآلتيــة:
أ تكــون مــدة الترخيــص حســب نــوع وحجــم المنشــأة علــى أن ال 	.

تتجــاوز مــدة ســنة واحــدة؛
أ ــال 	. ــدم اكتم ــة ع ــي حال ــدة ف ــس الم ــص ولنف ــدد الترخي يج

ــي؛ ــكل الوظيف ــآت والهي المنش
يلغــى  ترخيــص المنشــأة نهائيــا إذا لــم تكتمــل مبانــي المنشــأة ه. 

وهيكلهــا الوظيفــي خــالل الفتــرة التــي تحددهــا الجهــة 
ــة. المختص

تحدد الجهة المختصة مدة الترخيص الدائم للمنشأة.. 6
ــت . 7 ــة إذا ثب ــأة الحيواني ــوح لتشــغيل المنش ــص الممن يســحب الترخي

انتهــاك صاحــب الترخيــص لقانــون الرفــق بالحيــوان لــدول المجلس 
أو اللوائــح الصــادرة عنــه أو إذا فشــل فــي الوفــاء بشــروط الرخصــة 

التــي تصدرهــا الجهــة المختصــة .
 

الباب الخامس
مسئوليات وواجبات األشخاص المخولون

مسئوليات األشخاص المخولون

المادة )10(
ــت عامــة  ــن دخــول أى منشــأة ســواء كان ــن المخولي يحــق للموظفي
أو خاصــة، للتفتيــش والتأكــد مــن تطبيــق أحــكام قانــون )نظــام( الرفــق 

بالحيــوان  وهــذه الالئحــة ووفقــا لآلتــي:
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يجوز االستعانة باألجهزة األمنية بالدولة .. 1

الحصــول علــى إذن مســبق مــن الجهــة القضائيــة المعنيــة بالدولــة . 2
إذا كانــت المنشــأة منــازل ســكنية.

واجبات األشخاص المخولون

المادة )11(

إذا ثبــت للموظفيــن المخوليــن أن الحيوانــات تتعــرض لإلهمــال فــي . 1
ــم المشــورة والنصــح  ــم  تقدي ــن عليه ــا يتعي ــة أو لخطــر م الرعاي
بمتطلبــات الرفــق بالحيــوان فــي صــورة إرشــادات عامــة إلــى صاحب 
ــق  ــون الرف ــال لقان ــان االمتث ــع  ولضم ــح الوض ــوان لتصحي الحي

ــوان لــدول المجلــس أو اللوائــح الصــادرة بمقتضــاه.  بالحي

فــي حالــة تكــرار اإلهمــال مــن قبــل  صاحــب الحيــوان تتــم مصــادرة . 2
الحيــوان نهائيــا وفقــا لإلجــراءات القانونيــة المعمــول بهــا فــي كل 

- دولة:

ــي أ.  ــكان صح ــي م ــا ف ــن األذى واحتجازه ــات م ــة الحيوان حماي
ــا. ــق به ــات الرف ــن متطلب وتأمي

 يتحمــل صاحــب الحيــوان تكاليــف النقــل والرعايــة الصحيــة ب. 
والبيطريــة للحيوانــات طــوال فتــرة التحفــظ عليهــا.

ــع أو . 3 ــا بالبي ــا والتصــرف فيه ــات ومصادرته ــى الحيوان التحفــظ عل
ــي  ــة ف ــة رحيم ــا  بطريق ــص منه ــن أو التخل ــالك آخري ــا لم وهبه
حالــة الضــرورة وتحــت إشــراف بيطــري وفــي حالــة عــدم ظهــور 
مالكهــا األصلييــن أو التعــرف عليهــم خــالل مــدة أقصاهــا  خمســة 

عشــر يومــا.
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الباب السادس

نقل الحيوانات

المادة )12(
ال يجــوز نقــل الحيوانــات إال فــي وســائل التقــل المرخــص لهــا مــن 
ــة  ــات العملي ــر والممارس ــروط والمعايي ــا للش ــة ووفق ــة المختص الجه

ــة. ــة الحيواني ــة للصح ــة العالمي ــية للمنظم القياس

الباب السابع

استخدام الحيوانات لألغراض العلمية

المادة )13(

ــد  ــة إال بع ــارب العلمي ــراض التج ــات ألغ ــتخدام الحيوان ــر اس يحظ
الحصــول علــى ترخيــص مــن الجهــة المختصــة وينشــأ لــدى هــذه الجهــة 
ــح  ــم من ــرض وال يت ــذا الغ ــادرة له ــص الص ــد التراخي ــاص لقي ــجل خ س

ــي: ــد اســتيفاء اآلت ــص إال بع الترخي

طلــب مبيــن بــه األبحــاث التــي ســيتم إجراؤهــا والمبــررات العلميــة . 1
لهــذه التجربــة والتــي مــن أجلهــا ســتخضع هــذه الحيوانــات 

ــارب. للتج

ــن . 2 ــراءات األم ــة وإج ــات المتبع ــة االحتياط ــل متضمن ــة العم خط
البيولوجيــة المســتخدمة. الحيــوي واألدوات والمــواد 

أسماء الباحثين والمشاركين ومؤهالتهم.. 3

ــي . 4 ــث العلم ــرض البح ــتوردة لغ ــات المس ــون الحيوان ــب أن تك يج
ــأ. ــد المنش ــري ببل ــراف بيط ــة إلش خاضع

ــن . 5 ــص اســتيراد م ــى ترخي ــة المســتوردة عل يجــب أن تحصــل الجه
ــة. ــة المختص الجه
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ال يجــوز اســتخدام الحيوانــات فــي أكثــر مــن تجربــة إال إذا اقتضــت . 6
الضــرورة ذلــك وبعــد أخــذ موافقــة كتابيــة مــن الجهــة المختصــة.

ــات . 7 ــي تســتخدم الحيوان ــة الت ــع المؤسســات البحثي ــى جمي يجــب عل
ــتخدام  ــة اس ــة لمراقب ــة داخلي ــكيل لجن ــة تش ــارب العلمي ــي التج ف
هــذه الحيوانــات مــع توفيــر الرعايــة الصحيــة والطبيــة مــن قبــل 
ــواردة  ــاءات ال ــع بنفــس الكف ــة تتمت ــب بيطــري مختــص وعمال طبي

ــادة السادســة مــن هــذه الالئحــة. بالم

ــى خطــوات . 8 ــة المختصــة باإلشــراف عل ــام الجه ــى قي ــة عل الموافق
ــة نتائجــه. ــذ البحــث، و متابع تنفي

 أن يكــون ضمــن سياســة الجــودة للمؤسســة القائمــة علــى اســتخدام . 9
الحيوانــات فــي التجــارب السياســات التاليــة:

أ العمل على تخفيض عدد الحيوانات المستخدمة.	.

أ تحسين األساليب المستخدمة في التجارب قدر اإلمكان.	.

ــة إن ه.  ــرق بديل ــاد ط ــات بإيج ــن الحيوان ــتغناء ع ــم االس أن يت
ــن. أمك

االلتــزام بالمتطلبــات األساســية للرفــق بالحيــوان والمذكــورة ح. 
فــي هــذه الالئحــة.

ــزام بهــا ض.  ــن بالمؤسســة بهــذه السياســات وااللت تعريــف العاملي
مــن قبلهــم فــي كافــة مراحــل العمــل.

ــا 	.  ــة ومخلفاته ــات النافق ــث الحيوان ــن جث ــص م ــم التخل أن يت
ــة بالصحــة والســالمة  ــن المتعلق ــق القواني ــر وف ــزم األم إذا ل

ــة. البيئي
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الباب الثامن
التخلص من الحيوانات

المادة )13(

 يمنــع التخلــص الحيوانــات إال فــي حــاالت الضــرورة القصــوى مثــل . 1
ــاء مرضــى أو إصابــة الحيــوان بــأي إعاقــة تحــول دون  حــدوث وب

اســتمرار حياتــه بصــورة طبيعيــة.
 إذا اســتدعى األمــر التخلــص الحيوانــات كمــا فــي حــاالت مكافحــة . 2

األمــراض يراعــى فــي ذلــك طريقــة الذبــح أو أي طريقــة أخــرى 
رحيمــة كمــا يجــب أن تتــم عمليــة االلتخلــص تحــت إشــراف طبيب 
ــق  ــروط الرف ــزام بش ــا وااللت ــان فعاليته ــص لضم ــري مخت بيط

بالحيــوان وســالمة العامليــن والســالمة العامــة.
ــه يجــب  ــص فإن ــح أو االلتخل ــات بالذب ــن الحيوان ــص م ــد التخل عن  -4 
التخلــص مــن جثــث الحيوانــات النافقــة ومخلفاتهــا إذا لــزم األمــر 
ــا  ــة كم ــة الحيواني ــة بالصح ــريعات المتعلق ــن والتش ــق القواني وف
يجــب توفيــر عمالــة للتخلــص مــن الحيوانــات بالذبــح أو االلتخلص 

ــادئ الرفــق بالحيــوان.  وفــق مب
يجــب إراحــة الحيوانــات وعــدم جعلهــا تــرى الوســيلة المســتخدمة   -5 
اللتخلصهــا أو الــدم المــراق أو أي حيــوان آخــر يعــدم أو يذبــح أمــام 

عينيهــا وأن يتــم ســقيها قبــل الذبــح.
يجــب أن تكــون اإلجــراءات المطبقــة متناســبة مــع الظــروف الخاصة   -6 
المحيطــة بالموقــع كمــا يجــب االهتمــام بســالمة العمــال والســالمة 
البيولوجيــة واألمــور المتصلــة بالبيئــة واألمــور المتعلقــة براحــة 

الحيوانــات.
ــى  ــراض إل ــار األم ــال انتش ــن احتم ــل م ــى التقلي ــل عل ــب العم يج  -7 
أقصــى درجــة ممكنــة علــى أن يتــم التخلــص الحيــوان فــي نفــس 

ــن. ــوء إن أمك ــع الموب الموق
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يجــب توفيــر التجهيــزات الالزمــة لرفــع جثــث الحيوانــات وطرحهــا   -8 
ــا. والتخلــص منه

ــد  ــن بع ــت ممك ــرع وق ــي أس ــص ف ــة االلتخل ــام عملي ــب إتم يج  -4  
ــن  ــك م ــرار بذل ــاذ الق ــك باتخ ــات وذل ــة الحيوان ــد حرك تقيي

ــة. ــة المختص ــل الجه قب

ــاك  ــق باإلمس ــا يتعل ــى فيم ــد األدن ــى الح ــار عل ــب االقتص يج  -5  
آلخــر. مــكان  مــن  ونقلهــا  بالحيوانــات 

ــع  ــا يمن ــص كم ــح أو االلتخل ــد الذب ــات عن ــد الحيوان ــع قي يمن  -6  
ــع  ــات أو قط ــة الحيوان ــار أو تعمي ــع األوت ــل أو قط ــر األرج كس
الحبــل الشــوكي كمــا يمنــع تعليقهــا مــن األرجــل أو األقــدام )مــا 

ــرة(. ــة األخي ــبة للحال ــور بالنس ــدا الطي ع

يجــب أن تســتوفى المســالخ المعــدة لذبــح الحيوانــات االشــتراطات   -7  
ــة  ــة العالمي ــن المنظم ــادر م ــي الص ــتور الدول ــورة بالدس المذك

ــأن. ــذا الش ــي ه ــة ف ــة الحيواني للصح

ــر  ــح للحركــة بســرعة أكث ــات المعــدة للذب ــع دفــع الحيوان يمن  -8  
ــة. ــرض لإلصاب ــى ال تتع ــة حت ــيرها الطبيعي ــة س ــن حرك م

يجــب تثبيــت الحيوانــات بطريقــة كافيــة لتســهيل عمليــة   -9  
االلتخلــص مــع االلتــزام بمبــادئ راحــة الحيــوان وســالمة منفــذي 

ــة. العملي

يجــب أن تــؤدي الوســيلة المســتخدمة اللتخلــص الحيوانــات إلــى   -10 
نفوقهــا أو فقدانهــا الوعــي بصــورة ســريعة ) وفــى هــذه الحالــة 
يجــب أن تســتمر الحيوانــات دون إفاقــة حتــى المــوت( وأن تكــون 
الوســيلة المســتخدمة غيــر عنيفــة وال تتســبب ألمــا للحيوانــات أو 

ــوق. ــل النف ــاة قب شــعورها بالخــوف أو المعان

ــن  ــص م ــتدعى التخل ــى تس ــة الت ــراض الوبائي ــة األم ــي حال ف  -11 
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ــات  ــن الحيوان ــك أوال، م ــم ذل ــب أن يت ــة يج ــات المصاب الحيوان
ــات  ــرا الحيوان ــم أخي ــا ث ــت به ــي اختلط ــا الت ــوءة ، تليه الموب

ــة. ــة المختص ــة الجه ــذ موافق ــد أخ ــك بع ــة وذل المتبقي
يجــب أن تتــم عمليــة التخلــص بعيــدا عــن التجمهــر قــدر اإلمــكان   -12 

ــات. ــع الحيوان للحــد مــن تروي
يتــم التقيــد بوســائل التخلــص وفــق المعاييــر والضوابــط  الــواردة   -13 
ــدم  ــة ع ــى حال ــة ف ــة الحيواني ــة للصح ــة العالمي ــي المنظم ف
اســتخدام طريقــة الذبــح ووفــق المعاييــر المذكــورة قريــن كل 

ــة. ــزات الممكن ــق التجهي ــيلة ووف وس
ــة  ــر بكاف ــداد تقري ــص إع ــري المخت ــب البيط ــى الطبي ــب عل يج  -14 
ــباب  ــرافه واألس ــت إش ــت تح ــي تم ــص الت ــة التخل ــل عملي تفاصي
ــه  ــص لمراجعت ــة االلتخل ــة عملي ــد نهاي ــك عن ــي اســتدعت ذل الت

ــراه. ــت ت ــي أي وق ــة ف ــة المختص ــل الجه ــن قب م

الباب التاسع

أحكام ختامية

المادة )14(

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبة أشــد ينــص عليهــا قانــون آخــر، تصدر 
الجهــة المختصــة الئحــة بالتدابيــر اإلداريــة توقــع علــى كل مــن يخالــف 

أي حكــم مــن أحــكام  هــذا القانــون  )النظــام( والئحتــه التنفيذيــة

المادة )15(
ــى  ــا إل ــة ورفعه ــة التنفيذي ــى الالئح ــل عل ــراح التعدي ــر اقت  للوزي

ــاده. ــي العتم ــاون الزراع ــة التع لجن
المادة )16(

ــرار  ــن إق ــد ســتة أشــهر م ــذه الالئحــة بشــكل إلزامــي بع ــل به يعم
ــى. ــس األعل ــل المجل ــن قب ــوان م ــق بالحي ــام( الرف ــون )نظ قان
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )38( ل�سنة 2020

 بتحديد ال�سوابط واال�سرتاطات اخلا�سة

ـلة باأماكن مزاولة ن�ساط ِخـْدمات تقدمي االأطعمة باملركبات املتنقِّ

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

بعد الطالع على قانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 1977، 

وتعديالته، 

ل بالقانون  ـُرق العامة، املعدَّ وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ب�شاأن اإ�شغال الطُّ

رقم )6( ل�شنة 2005،

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

ـُرق العامة  وعلى الالئحة التنفيذية للمر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1996 ب�شاأن اإ�شغال الطُّ

ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 1996،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم املباين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )13( ل�شنة 

،1977

 ،2002 ل�شنة   )16( رقم  بالقرار  ال�شادرة  البلديات،  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

وتعديالتها،

باملركبات  الأطعمة  تقدمي  ِخـْدمات  ن�شاط  بتنظيم   2017 ل�شنة   )81( رقم  القرار  وعلى 

ـلة، املتنقِّ

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

قرر االآتي:

املادة االأوىل

ـ�س لها من اجلهات املخت�شة مبزاولة  ـلة املرخَّ ـق اأحكام هذا القرار على املركبات املتنقِّ تطبَّ

ن�شاط ِخـْدمات تقدمي الأطعمة وامل�شروبات.

املادة الثانية

بال�شوابط  الأطعمة  تقدمي  ِخـْدمات  ن�شاط  مزاولة  عند  ـلة  املتنقِّ املركبة  �شاحب  يلتزم 

وال�شرتاطات العامة الآتية:
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اأ- الح�شول على موافقة كتابية من مالك العقار قبل الوقوف لمزاولة الن�شاط.

ـلة �شمن حَرم ال�شارع. ب- عدم وقوف المركبة المتنقِّ

ـلة اأمام المباني ال�شكنية مبا�شرًة. ج- عدم وقوف المركبة المتنقِّ

ار اأو اإ�شارة  ـلـــة عن اأيِّ َتـقاطع ُطـُرق اأو دوَّ د- تـــْرُك م�شافة مقدارها 50 مترًا بين المركبة المتنقِّ

مرور �شوئية.

ـلة والمركبات الأخـــرى من جميع  هــــ- تـــْرُك م�شافة ل تقـــل عن متر واحد بيـــن المركبـــة المتنقِّ

التجاهات.

و- التاأكد من �شالمة التو�شيالت الكهربائية )اإْن ُوِجـدت(.

ـ�شة. ز- المحافظة على نظافة المكان ورْمـي المخلَّفات في الأماكن المخ�شَّ

ح- اللتزام با�شتراطات ال�شالمة العامة والدفاع المدني.

ط- عدم الت�شبُّـب في تلوُّث �شو�شائي للمباني المجاورة.

املادة الثالثة

ـلة عند مزاولة الن�شاط يف عقار يقع �شمن الت�شنيف ال�شكني  يلتزم �شاحب املركبة املتنقِّ

بال�شوابط وال�شرتاطات اخلا�شة الآتية:

اأ- تواُفـر مواقف لل�شيارات �شمن حدود العقار.

ب- مزاولـــة الن�شـــاط �شمن الإطار الزمنـــي، وذلك من ال�شاعة ال�شاد�شـــة �شباحًا حتى ال�شاعة 

الثانية ع�شرة لياًل.

ـلة في المنطقة ال�شكنية في الأوقات الخارجة عن الإطار الزمني  ج- عـــدم اإبقاء المركبة المتنقِّ

المحدد اأعاله، والتاأكد من عدم تْرك اأية معدات اأو اأثاث في المنطقة ال�شكنية.

د- تْرُك م�شافة ل تقل عن 20 مترًا بين المركبات والمباني المجاورة من جميع التجاهات.

ـع �شور وطاولت ومقاعد غير ثابتة وذلك بالتفاق مع مالك العقار. هـ- يجوز و�شْ

ـد كهرباء، على اأن يكون من النوع ال�شامت. و- يجوز ا�شتخدام ُمـَولِّ

املادة الرابعة

غري  الت�شنيف  �شمن  يقع  عقار  يف  الن�شاط  مزاولة  عند  ـلة  املتنقِّ املركبة  �شاحب  يلتزم 

ال�شكني بال�شوابط وال�شرتاطات اخلا�شة الآتية:

د فترة مزاولة الن�شاط والوقوف في العقار بالتفاق مع مالك العقار. اأ- تحدَّ
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ـع �شور وطاولت ومقاعد غير ثابتة بالتفاق مع مالك العقار. ب- يجوز و�شْ

م با�شم  ج- يجـــوز بناء من�شـــاآت دائمة )مثل �شور وطـــاولت ومقاعد( بموجب رخ�شة بنـــاء تقدَّ

مالـــك العقار بعد الح�شول علـــى موافقته الكتابية، على اأن يتم البنـــاء ح�شب ال�شتراطات 

التنظيمية للتعمير.

املادة اخلام�سة

ـلة احل�شول على موافقة اأمانة العا�شمة اأو البلدية املخت�شة  يجب على �شاحب املركبة املتنقِّ

�شة للبلديات. للوقوف يف اأحد العقارات اململوكة اأو املخ�شَّ

املادة ال�ساد�سة

لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  البلديات  ل�شئون  الوزارة  وكيل  على 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية. 

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف          

�شدر بتاريخ: 7 رجــــب 1441هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 مار�س 2020م
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز البحرين للم�ستثمرين

      

اإعالن رقم )235( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

ب�شير كوليكاتي كونامل، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )تيني �شتب�س لالإدارة �س.�س.و(، الم�شجلة 

�شركة ذات م�شئولية  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  104941-8، طالبًا  رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، واإدخال REMYA THANKACHAN �شريكًا معه في 

ال�شركة. 

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )236( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

المرحوم  وارث  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

اإبراهيم ح�شن فردان(،  ا�شم )خليل  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم ح�شن فردان، مالك  ال�شيد/ خليل 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 498-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: اإبراهيم خليل اإبراهيم الفردان، 

وي�شبح ا�شمها التجاري )�شركة مجوهرات خليل اإبراهيم ح�شن فردان �س.�س.و(.       

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )237( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

المرحوم  ورثة  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

ال�شيد/ زكي ر�شي تقي الزاير، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ن�شور البحر للخدمات البحرية 

اإلى  لل�شركة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  58375-1، طالبين تغيير  �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

�شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 50،000 )خم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: 

محمد بن زكي ر�شي الزاير، وعلي بن زكي بن ر�شي الزاير، و�شاهرة بنت عبدرب الر�شول بن �شالح الج�شي، 

و�شمر بنت زكي بن ر�شي الزاير، واإ�شراء بنت زكي بن ر�شي الزاير، وليلى بنت زكي بن ر�شي الزاير، وزهور بنت 

زكي بن ر�شي الزاير.

اإعالن رقم )238( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )محطة خدمات �شار(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 30936، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 40،000 )اأربعون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة.

 

اإعالن رقم )239( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل من موؤ�س�سة فردية 

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ طارق فوؤاد 

اإنترنا�شيونال للتجارة(، الم�شجلة بموجب  عبدالمح�شن العلى، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )جوي 

القيد رقم 117162-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، واإدخال ال�شيد/ علي ح�شن ميرزا التحو �شريكًا في ال�شركة.

رة  دة والمبرِّ فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعالن رقم )240( ل�سنة -2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ت�شامن(،  المعار�س/  لإدارة  روز  )بالك  ا�شم  تحمل  التي  البحرينية  الت�شامن 

117071، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 

1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: انت�شار زغلول. 

اإعالن رقم )241( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

اجولو  �شندار  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

�شينيفا�شان، مالك مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )دبي لتكييف الهواء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،119992 رقم  القيد 

وبراأ�شمال مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: SUNDARAJULU SEENIVASAN، و 

.MATHAI GEORGE VELAYANICKAL

         

اإعالن رقم )242( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ فوزية 

ا�شم )ت�شفيع اهلل مقاولت تركيب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  و�شايا، مالكة  �شفيع محمد ح�شين اهلل  محمد 

وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،1-93101 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  المركزية(،  المكيفات 

بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل 

من: فوزية محمد �شفيع محمد ح�شين اهلل و�شايا، ويا�شر حبيب مكي ها�شم.        

اإعالن رقم )243( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

اإليه مكتب المحاماة  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم 
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لت�شميم  )مطر  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  عن  نيابة  بارتنر�س،  تر�شت 

الأزياء(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 91965، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 126،000 )مائة و�شتة وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ 

هند علي اأحمد مطر.

اإعالن رقم )244( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيدة/ كبر  اإليه  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة  البحرين  يعلن مركز 

الن�شاء عبداهلل نا�شر عمران، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأوكادا 4 �شتروك للتجارة(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 47826، طالبة تحويل الفرع الثامن من الموؤ�ش�شة الم�شمى )موتو بوينت للتجارة( اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شــم كـل مـن: 

.KHIZER AHMED KHAN كـبـر الن�شـاء عبـداهلل نـا�شـر عـمـران، و

اإعالن رقم )245( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

لفرع من �سركة ذات م�سئولية حمدودة قائمة 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة   وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  مانيال  مترو  )�شوبرماركت  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

القائمة الم�شماة )�شوبرماركت  المحدودة  الم�شئولية  بال�شركة ذات  فرع  ال�شركة اإلى   تحويل  116813، طالبين 

  KAITHAMATTAM MATHAI JAMES اإ�س اإم بينوي ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 116812، وتكليف

متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )246( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ غازي اأحمد 

بموجب  الم�شجلة  المعامالت(،  لتخلي�س  )الغزال  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  ال�شبيعي،  عبداهلل 

القيد رقم 23148-3ن طالبًا تحويل فرع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: غازي اأحمد عبداهلل علي الغنام ال�شبيعي، و�شامي 

اأحمد عبداهلل علي الغنام ال�شبيعي. 
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اإعالن رقم )247( ل�سنة 2020

 بحل وت�سفية �سركة

)ن�سيج اآند فرجران�ص ورلد ذ.م.م(

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة اأنه بناًء على قرار ال�شركاء في ال�شركة 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  ورلد  فرجران�س  اآند  )ن�شيج  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

122862، ت�شفية ال�شركة اختياريًا وتعيين فاطمة �شيف الدين فخرالدين جيفاجي �شلطان جي م�شفيًا لل�شركة. 

بهذا يعلن الم�شفي اأن �شلطة المديرين قد انتهت وفقًا لن�س المادة )325( من قانون ال�شركات التجارية 

ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2001، وعماًل بن�س المادة )335( من قانون ال�شركات يدعو الم�شفي 

جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا  من تاريخ ن�شر 

هذا الإعالن، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

ال�شم التجاري: فاطمة �شيف الدين فخرالدين جيفاجي �شلطان جي.

الهاتف: 36818081، المنامة، مملكة البحرين.

اإعالن رقم )248( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ت�سامن

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه رباب محمد خير 

حمد، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )اإيديوروت�س لال�شت�شارات التعليمية �س.�س.و(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 115784، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: رباب محمد خير حمد، وب�شمة على اأحمد محمود 

�شالمة من�شور.

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )249( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�ص الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ م�شطفى 

�س.�س.و(،  والخدمات  لالإدارة  )الخ�شراء  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  اأحمد،  ب�شير  برعي 

ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،117972 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة 
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500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: م�شطفي برعي  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

ب�شير اأحمد، ويا�شين اأحمد عقيل القرني. 

 اإعالن رقم )250( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

الت�شامن التي تحمل ا�شم )وكالة كانو لل�شفريات/ ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 14980، طالبين تغيير 

ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره  690،000 )�شتمائة 

وت�شعون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: با�شم حمد علي محمد كانو، وم�شعل حمد علي محمد كانو، 

و�شركة  ذ.م.م(،  والتجارة  للعقارات  )دينا  و�شركة  ذ.م.م(،  فينت�شر  كي  )اإيه  و�شركة  كانو،  علي  اأحمد  وفوزي 

)عبدالرحمن جا�شم كانو المحدودة ذ.م.م(، ومها حمد علي كانو، ونادية اإبراهيم جا�شم ر�شدان، وخالد محمد 

مقفلة(،  �س.م.ب.  تر�شت  بوينت  )كي  �شركة  من  المملوكة  �س.�س.و(  هولدنج  )كري�شتون  و�شركة  كانو،  جا�شم 

و�شركة )مونوف للعقارات والخدمات ذ.م.م(.  

 

اإعالن رقم )251( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

  

اإليه مكتب المحامي  باأنه قد تقدم  يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

�شباليز/  تيكنيكال  )بلجيك  ا�شم  تحمل  التي  الت�شامن  �شركة  اأ�شحاب  عن  نيابة  اإبراهيم،  عبدالرحمن  را�شد 

ت�شامن(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 41148، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة 

ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 20،000 )ع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبداهلل 

اإبراهيم عبداهلل محمد جنكان، وداود عبا�س باقر بلجيك، ومحمد عبا�س باقر بلجيك، وعلي عبا�س باقر بلجيك.

اإعالن رقم )252( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

عبدالرحمن اأكبر محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )رلي�شن لل�شفر وال�شياحة(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 117778-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجـل با�شـم كـل من: محمد عبدالرحمن اأكبر محمد، 

.KALAM ABDUL KARIM MOJUMDAR و
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اإعالن رقم )253( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شيد/ توفيق حميد 

عبدالح�شين جعفر، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم برير(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 137156، 

طالبا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

 MUHAMMED ESA VALIYAKANDIYIL ،TAWFIQ HAMEED :األف( دينار بحريني ، وت�شجل با�شم كل من(

 . ABDULHUSAIN JAAFAR

  

اإعالن رقم )254( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

�شركة  اأ�شحاب  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

ال�شكل  تغيير   230، طالبين  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الخليج(،  �شفريات  ا�شم )وكالة  التي تحمل  الت�شامن 

القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة ا�شمها التجاري )�شركة وكالة �شفريات الخليج 

ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون األف( دينار بحريني.

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

 

اإعالن رقم )255( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه ال�شركاء في ال�شركة 

132543، طالبين  القيد رقم  الم�شجلة بموجب  ا�شم )كرييتيت ذ.م.م(،  التي تحمل  المحدودة  الم�شئولية  ذات 

2،000 )األفين(  اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره  تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

.SAIRA RANJITH :دينار، ،ت�شجل با�شم

اإعالن رقم )256( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ت�سامن

اإىل موؤ�س�سة فردية 

ال�شيد/ محمد  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 
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جابر المطاوعة و �شريكه، �شاحبا �شركة الت�شامن التي تحمل ا�شم )اأبو �شالح لل�شاورما/ ت�شامن(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 40125، طالَبين تغيير ال�شكل القانوني  لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل 

با�شم ال�شيد/ علي محمد حاجي الجناحي، وتكليف موؤ�ش�شه العتماد ال�شت�شارية متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )257( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ال�سخ�ص الواحد

 

طارق  ال�شيد/  اإليه  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  مركز  يعلن 

الم�شجلة  المطاعم(،  لإدارة  )تيكو  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الكوهجي،  عبدالرحيم  ا�شحاق 

ال�شخ�س  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للمو�ش�شة  القانوني   ال�شكل  تتغيير  طالبًا   ،1-135042 رقم  القيد  بموجب 

الواحد، وبراأ�شمال مقداره 50 )خم�شون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم �شركة )طارق اإ�شحاق الكوهجي واأولده 

ذ.م.م(.    

اإعالن رقم )258( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

ايل �سركة ال�سخ�ص الواحد 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة 

ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )مقهي كاراميل ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم   64067، طالبين 

تغيير  ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد ا�شمها التجاري )�شركة، مقهي كاراميل 

.SAM KOBEISSI :س.�س.و(، وبراأ�شمال مقداره 21،000 )واحد وع�شرون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم�

رة  دة والمبرِّ  فعلى كل من لديه اعترا�س التقدم باعترا�شه اإلى المركز المذكور م�شفوعًا بالم�شتندات الموؤيِّ

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.

اإعالن رقم )259( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل فرع ب�سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

ال�شيد/ في�شل  اإليه  تقدم  باأنه قد  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  للم�شتثمرين  البحرين  يعلن مركز 

علي متروك المتروك، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ذي دومين هوتيل اآند �شبا(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 81414، طالبًا تحويل الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )�شيك ويونيك 

للفنادق ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 80749 ، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 )مليون( دينار  بحريني، 

والمملوكة لكل من: في�شل علي متروك المتروك، و�شركة )في�شل المتروك ذ.م.م(. 


