
ت�شدر عن وزارة �شئون الإعالم

مملكة البحرين

المراسالت
الم�شرف العام

الجريدة الر�شمية

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: 17681493-00973

�س. ب 26005

المنامة-مملكة البحرين

البريد الإلكتروني:

officialgazette@iaa.gov.bh

االشتراكات
ق�شم التوزيع

وزارة �شئون الإعالم

فاك�س: -17871731 00973

�س. ب: 253

المنامة-مملكة البحرين



ُطبـعت باملطبعـة احلكوميـة �س. ب 50062 املنامة-مملكة البحرين

 Printed at the Government Printing Press PO.Box 26005 Manama, Kingdom of Bahrain



محتويات العدد

العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

3

5 ��������� مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2020 بتعيين م�ست�سار ل�ساحب ال�سمو الملكي رئي�س مجل�س الوزراء

6 ������������������������������ مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2020 بتعيين وكيل لديوان رئي�س مجل�س الوزراء

قرار رقم )9( ل�سنة 2020 بتعيين مدير في وزارة الداخلية����������������������������������������������� 7

قرار رقم )63( ل�سنة 2020 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات 

8 ����������������������������������������������������������������� ْبط الق�سائي ال�سحية �سفة ماأموري ال�سَّ

قرار رقم )65( ل�سنة 2020 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي اإدارة التفتي�س بوزارة ال�سناعة والتجارة 

10 �������������������������������������������������������������� وال�سياحة �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

ـر  قرار رقم )33(  ل�سنة 2020 ب�ساأن اال�ستراطات ال�سحية الواجب توافرها في المن�ساآت التي توفِّ

12 ����� )COVID-19( االأن�سطة التدريبية الخارجية  الحتواء ومْنع انت�سار فيرو�س كورونا الم�ستجد

 قرار رقم )34( ل�سنة 2020 بتحديد المحال واالأماكن العامة التي ت�سري عليها اأحكام الف�سل الرابع 

17 �������������������������������������� من قانون ال�سحة العامة ال�سادر بالقانون رقم )34( ل�سنة 2018

 قرار رقم )35( ل�سنة 2020 باعتماد دليل االإجراءات ال�سحية الموحدة 

19 ������������������������������������ في المنافذ الحدودية لدول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية 

92 ������������������ ة الخليفية قرار رقم )31( ل�سنة 2020 ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي لموؤ�س�سة المبرَّ

قرار رقم )128( ل�سنة 2020 ب�ساأن تغيير ت�سنيف عدد من العقارات في منطقة مدينة �سلمان - 

94 ��������������������������������������������������������������������� مجمعات )580-581-582-583-585(

97 ���������������������������������������������������������������������� اإعالن من مجل�س تاأديب المحامين

98 ������������������������������������������������������������������������������� اإعالنات مركز الم�ستثمرين

103 ���������������������������������������������������������������������������� اإعالن �سطب وكاالت تجارية





العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

5

 مر�سوم رقم )32( ل�سنة 2020

بتعيني م�ست�سار ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

امللكي رئي�س  ال�شمو  اآل خليفة م�شت�شارًا ل�شاحب  ال�شيخ خليفة بن را�شد بن خليفة  ـن  ُيـعيَّ

جمل�س الوزراء بدرجة وزير.

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 �شــوال 1441هـ

الموافق: 28 مايو 2020م
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 مر�سوم رقم )33( ل�سنة 2020

بتعيني وكيل لديوان رئي�س جمل�س الوزراء

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

بعد الطالع على الد�شتور،

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

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

وعلى املر�شوم رقم )46( ل�شنة 2006 باإعادة تنظيم ديوان رئي�س جمل�س الوزراء، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا باالآتي:

املادة االأوىل

ـن ال�شيخ حممد بن را�شد بن خليفة اآل خليفة وكياًل لديوان رئي�س جمل�س الوزراء. ُيـعيَّ

املادة الثانية

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

اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�سى اآل خليفة

رئي�س جمل�س الوزراء

خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 5 �شــوال 1441هـ

الموافق: 28 مايو 2020م
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 قرار رقم )9( ل�سنة 2020

بتعيني مدير يف وزارة الداخلية

النائب الأول لرئي�س مجل�س الوزراء، رئي�س مجل�س الخدمة المدنية:

بعد الطالع على قانون قوات الأمن العام ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1982، 

وتعديالته، 

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

بتطوير اأداء اأجهزة ال�شلطة التنفيذية،

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

وبناًء على عْر�س وزير الداخلية،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

عيني مديرًا يف وزارة الداخلية. ـن النقيب بدر فاروق الدِّ ُيـعيَّ

املادة الثانية

اإحدى  يف  القرار،  هذا  من  الأوىل  املادة  يف  املذكور  املدير  ت�ْشـِكني  الداخلية  وزير  يتوىل 

الالزمة  وال�شرتاطات  اإدارة،  كل  وم�شئوليات  مهام  ِوْفـَق  الداخلية،  بوزارة  ال�شاغرة  الإدارات 

فيمن ي�شغلها، ومبراعاة موؤهالته وخربته.

املادة الثالثة

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

الر�شمية.

النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء

�سلمان بن حمد اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 9 �شوال 1441هـ

الـمــــوافـــــق: 1 يـونيـو 2020م



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

8

وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )63( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�سحية

ْبط الق�سائي �سفة ماأموري ال�سَّ

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  على  الطالع  بعد 

2002 وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )45( منه،

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

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

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شحة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

�شفة  اأ�شماوؤهم  التالية  ال�شحية  واخِلْدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  موظفو  ل  يَخـوَّ

ْبط الق�شائي بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة لأحكام  ماأموري ال�شَّ

القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، وهم:

1- محمد ح�شن النا�شر.

2- محمد عبداهلل �شاكر.

3- نورة اأ�شامة محمد بحر.

4- محمد عبداهلل محمد التعكري.

5- ها�شم فرج ح�شين البالونة.

6- دانة وليد عبدالعزيز ال�شباغ.

7- اأمينة محمد اأحمد الغانم.

8- عبداهلل محمد الدو�شري.

9- عبداللطيف خالد النا�شر.

10- عبداهلل عبدالرحمن �شعيد.
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املادة الثانية

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير العدل 

وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 5 �شـوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 28 مايو 2020م
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 وزارة العدل وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

 قرار رقم )65( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تخويل بع�س موظفي اإدارة التفتي�س بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

�سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي

 

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون التجارة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1987، وتعديالته،

 ،2002 ل�شنة   )46( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  اجلنائية  الإجراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،

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

)43( و)44( منه،

التي  ال�شحية  والجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحال  يف  اتباعها  يتعني 

،)COVID-19(

انت�شار فريو�س  املفتوحة احرتازيًا ملنع  بغلق املالعب   2020 ل�شنة  القرار رقم )55(  وعلى 

كورونا امل�شتجد )COVID-19( وا�شتئناف حمالت احلالقة والتجميل لأن�شطتها،

وبناًء على التفاق مع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ووزير ال�شحة،

 

قرر االآتي:

املادة االأوىل

اأ�شماوؤهم، �شفة  ل موظفو اإدارة التفتي�س بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة التالية  ُيَخوَّ

ماأموري ال�شبط الق�شائي وذلك بالن�شبة للجرائم التي تقع يف دوائر اخت�شا�شهم، باملخالفة 

والقرارات  واللوائح   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  قانون  لأحكام 

 ،)COVID-19( كورونا فايرو�س  انت�شار  ومنع  احتواء  فرتة  وذلك خالل  له،  تنفيذًا  ال�شادرة 

وهم:  

1- جعفر �شعيد اأحمد محمد.

2- وفاء عبدالمير عبدالر�شا البحارنه.

3- عمار ح�شين علي المقهوي.

4- �شيخة خالد �شاهين جا�شم البوعينين.

5- دانة وحيد محمد جناحي.

6- �شارة �شلمان جا�شم بو�شقرو.

7- محمد نبيل محمد �شالح ع�شكر.

8- حوراء خلف اأحمد خلف.

9- ح�شين ح�شن علي دروي�س.

10- مريم علي اأحمد محمد الحايكي.
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11- ال�شيد جميل عبا�س علوي الغريفي.

12- ال�شيد عبا�س علي اأحمد مدن.

13- عبدالجليل عبدالجبار علي مدن.

14- خالد محمد عبداهلل محمد.

15- ح�شن اأحمد مكي الجني.

16- �شارة خليل �شقر ن�شف.

17- محمد احمد �شند �شالح.

18- ح�شين �شلمان محمد الع�شفور.

19- محمد يو�شف يعقوب ال�شوملي.

20- عالء عبدالعزيز عبدالكريم محمد.

21- ه�شام عبدالوهاب عبدالر�شول الزيره.

22- اأحمد عبداهلل خليل ال�شفاف.

23- ح�شين وحيد جعفر خليل �شلطان.

24- علي وليد علي الجودر.

25- خليفة �شند را�شد المهندي.

26- اإبراهيم محمد محمود مبارك.

27- عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المال.

28- مهدي عبدالح�شن عبداهلل عياد.

29- عبدالرحمن عبدالوهاب عبداهلل بوكمال.

30- محمود عبدالمجيد عبداهلل البلو�شي.

31- حمد عادل حمد عبداهلل بوفر�شن.

32- محمود عبداهلل علي حمادة.

33- عبا�س يو�شف اإ�شماعيل عبداهلل.

34- اأنور �شالح اأحمد مجيران.

  

املادة الثانية

ُين�شر هذا القرار في الجريدة الر�شمية، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ ن�ْشِره في الجريدة 

الر�شمية.

 

 وزير العدل

 وال�سئون االإ�سالمية واالأوقاف

   خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

 

�شدر بتاريخ: 12 �شـوال 1441هــ 

الـمـــــوافــــــق: 4 يـــونيــــو 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )33(  ل�سنة 2020

 ب�ساأن اال�سرتاطات ال�سحية الواجب توافرها يف املن�ساآت 

ـر االأن�سطة التدريبية اخلارجية   التي توفِّ

)COVID-19( الحتواء ومْنع انت�سار فريو�س كورونا امل�ستجد

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادتني )43( و )44( منه،

وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2020 بتحديد الأمرا�س ال�شارية،

التي  ال�شحية  والإجراءات  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )24( رقم  القرار  وعلى 

امل�شتجد  كورونا  فريو�س  انت�شار  ومْنع  لحتواء  وال�شناعية  التجارية  املحالِّ  يف  ـباعها  اتِّ ـن  يتعيَّ

،)COVID-19(

ـخاذها  ـن اتِّ وعلى القرار رقم )26( ل�شنة 2020 ب�شاأن تدابري التباعد الجتماعي التي يتعيَّ

،)COVID-19( يف املحالِّ التجارية وال�شناعية لحتواء ومْنع انت�شار فريو�س كورونا امل�شتجد

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة،

قرر االآتي:

املادة االأوىل

التي  الجتماعي  التباعد  وتدابري  ال�شحية،  والإجراءات  بال�شرتاطات  الإخالل  عدم  مع 

امل�شتجد  انت�شار فريو�س كورونا  وال�شناعية لحتواء ومْنع  التجارية  املحالِّ  ـخاذها يف  اتِّ ـن  يتعيَّ

بال�شرتاطات  اخلارجية  التدريبية  الأن�شطة  ـر  توفِّ التي  املن�شاآت  كافة  تلتزم   ،)COVID-19(

ال�شحية املرفقة بهذا القرار. 

املادة الثانية

قانون  من   )121( املادة  يف  رة  املقرَّ بالعقوبة  القرار  هذا  اأحكام  ُيـخالف  من  كل  يعاَقـب 

ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018.



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

13

املادة الثالثة

على الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة واملعنيني - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار، 

وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

         

 

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 31 مـايـو 2020م
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 االشتراطات الصحية للمنشآت التي توفر األنشطة التدريبية الخارجية

 االشتراطات العامة: -

يسمح بعمل املنشآت الرياضية الحكومية في الهواء الطلق فقط لخدمة الرياضيين املحترفين املسجلين لدى •
 االتحادات واألندية الرياضية.

يتوجب على النادي أو االتحاد إعداد قائمة للحجوزات املسبقة للتمارين الرياضية وعدم السماح بإجراء •
كن هناك حجز مسبق ويجب عمل هذه الحجوزات في فترات زمنية متباعدة للسماح أي تدريبات إن لم ي

 بتنظيف وتعقيم املساحات واملرافق واملعدات املشتركة قبل إعادة االستخدام. 
ملء استمارة موفرة من قبل النادي أو التمرين يجب على جميع الرياضيين واإلداريين واملدربين قبل بدء •

 السابقة:يوم  14لى األسئلة الواردة أدناه والتي تغطي فترة االتحاد والتي تجيب ع
 . االسم ورقم التواصل والعنوان1
 . هل تعاني أو عانيت من أي من األعراض التالية؟2

 ارتفاع في درجة الحرارة -
 سعال-
 اجهاد وتعب -
 ضيق في التنفس-
 فقدان حاسة الشم-
 فقدان حاسة التذوق -
 احتقان في الحلق-

 ؟COVID-19 أحد يعاني من األعراض املذكورة اعاله أو تم تشخيصه بـهل خالطت  3 

 هل تسكن مع أي شخص تحت الحجر املنزلي؟ 4. 

 .إذا أجاب الشخص بنعم على أي من هذه األسئلة، فيتوجب على املنشأة منعه من الحضور 

ين والرياضيين للتحقق من درجة حرارة املوظف (Infrared Thermometer) يجب استخدام مقياس الحرارة•
درجة مئوية أو أعلى مغادرة   37.5قبل أي استخدام للمرافق. يجب على أي موظف أو رياض ي بدرجة حرارة  

 .444املبنى فوًرا واالتصال بـ 
 .من دخول املرفق COVID-19 سيتم منع أي شخص يعاني من أعراض•
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 .املدخل وفي عدة نقاط في املنشأة  ٪ من املادة الكحولية عند70يجب توفير مطهر كحولي ال يقل تركيزه عن  •
يجب على جميع األشخاص ارتداء أقنعة الوجه داخل املنشأة، ويسمح لهم بإزالتها في الهواء الطلق. وسييتم •

 .الطلب ممن ال يلتزم بهذا الشرط مغادرة املكان
وسيتم رفض الدخول للمنشأة  .Be Aware يجب على جميع الرياضيين واملوظفين تحميل تطبيق•

 .ألشخاص الذين ال يقومون بذلكل
يجب على املنشآت استخدام الالفتات لتحديد مسار االتجاه الواحد عند نقاط الدخول والخروج، وضمان •

 .الحفاظ على التباعد االجتماعي في جميع األوقات
 .زيادة عدد سالل املهمالت والتخلص من القمامة بصورة دورية، الستيعاب االستخدام املتزايد•
 .يع على دفع الفواتير بالطريقة اإللكترونيةالتشج•

أشخاص، بما في ذلك املدرب، مع الحفاظ على مسافة مترين  5الحد األقص ى للمشاركين بالتدريب هو •

 على األقل بين األشخاص في جميع األوقات وعدم املشاركة املعدات.

استخدام معدات أو أدوات مشتركة دون يحظر على الرياضيين املشاركة في األنشطة التي تتطلب ملس أو •
 .التعقيم بين االستخدامات

يتوجب غلق املرافق املشتركة مثل حمامات االستحمام والساونا وغرف البخار وغرف التبديل )عدا دورات •
 شعار آخر.إاملياه( حتى 

باالشتراطات  سيتم التفتيش الدوري على املنشآت من قبل الجهات الحكومية املختصة للتأكد من االلتزام•
 .الصحية

يجب على األشخاص إحضار عبوات املياه الخاصة بهم واملناشف وغيرها من املعدات غير القابلة •
 للمشاركة.

يمكن للرياضيين استخدام األوزان الرياضية واألجسام واملعدات الثقيلة األخرى املوجودة في املنشآت، طاملا •
دقيقة على األقل. ال يمكن مشاركة نفس األدوات   15رة التمرين بـ  يتم تطهيرها وتركها لتجف في الهواء قبل فت

 واألجهزة خالل التمرين.
يجب وضع عالمات أرضية لضمان الحفاظ على التباعد في جميع األوقات. باإلضافة إلى تحديد حركة املرور •

 في اتجاه واحد.
اشرة أو التواصل في مسافة تقل عن يمنع ممارسة أي رياضة أو تمارين تتطلب من املشاركين املالمسة املب•

مترين أو تتضمن مشاركة معدات )مثل كرة القدم وكرة السلة واملصارعة واملالكمة والفنون القتالية 
 الخ(املختلطة، 
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 يجب على الرياضيين تطهير معداتهم الشخصية قبل وبعد استخدامها.•
تعديالت الضبطية باليد، ويتم تشجيع يجب على املدربين تقليل احتكاكهم بالرياضيين، ويمنع إجراء ال•

 اإلشارات اللفظية لضمان أداء التقنيات الرياضية الصحيحة.

 املنشاة الرياضية التي ال يمكنها تطبيق االشتراطات املذكورة أعاله تبقى مغلقة.•

 الرياضية  املنشآتاملوظفين العاملين في -

 .بالعمل COVID-19 عدم السماح ألي موظف يعاني من أعراض مرتبطة بـ•
ثانية على األقل وفوًرا إذا أصبحت أيديهم   20يجب على املوظفين غسل أيديهم بانتظام باملاء والصابون ملدة  •

 .متسخة بشكل واضح
يجب أن تؤكد املنشأة على موظفيها أن أقنعة الوجه وغيرها من املعدات الوقائية ليست بدياًل عن التباعد •

  .لليدينالجسدي والنظافة الكافية 
ينبغي من املنشأة، حيثما كان ذلك ممكنًا، وضع خطة نوبات عمل للموظفين للتأكد من أن املوظفين •

 .األساسيين فقط هم في كل نوبة عمل

 التعقيم-

يجب إعطاء زمن كاٍف ال يقل عن عشرين دقيقة على األقل بين الحجوزات للسماح بتنظيف وتعقيم جميع •
 اعد وذلك قبل إعادة االستخدام.املعدات املشتركة ومنها املق

تعقيم جميع املناطق ذات اللمس املتكرر بعد كل استخدام أو فورًا إذا أصبحت هذه املناطق متسخة بشكل •
 .واضح

عدم استخدام املناديل املطهرة ملسح أكثر من سطح واحد. استخدم مندياًل واحًدا لكل منطقة والتخلص •
 .اتساخه بوضوحمنه بعد كل استخدام أو عند 

 .يجب تنظيف دورات املياه بشكل كامل بعد كل استخدام•
يجب أن تضمن املرافق وجود مخزون كاف من اإلمدادات الصحية )مثل الصابون وورق التواليت ومعقم •

 .٪( طوال اليوم70اليدين الذي ال يقل تركيز املادة الكحولية فيه عن )
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )34( ل�سنة 2020

 بتحديد املحال واالأماكن العامة التي ت�سري عليها اأحكام الف�سل الرابع 

من قانون ال�سحة العامة ال�سادر بالقانون رقم )34( ل�سنة 2018

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادة )15( منه،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

مادة )1(

ت�شري اأحكام الف�شل الرابع من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

2018 - ف�شاًل عن املحال والأماكن الواردة يف املادة )15( منه -  على املحال والأماكن العامة 

الآتية:

1- اأماكن الترفيه العامة والخا�شة.

2- مخازن المواد الغذائية.

3- محال تموين الحفالت والمنا�شبات العامة والخا�شة.

4- اأك�شـــاك بْيـع وتداُول الأغذية والم�شروبات داخل كافتيريات الم�شت�شفيات والمراكز ال�شحية 

الحكومية والخا�شة.

5- المطاحن والمحام�س والمخابز.

6- عربات اإعداد وبْيـع الأطعمة والم�شروبات.

7- م�شانع ومعامل اإنتاج وتجهيز وتح�شير وتعبئة وبْيـع الأغذية.

8- اأماكـــن تجهيز واإعداد الأطعمـــة والم�شروبات بالـــوزارات والموؤ�ش�شـــات والهيئات الحكومية 

والأهلية والخا�شة.

9- اأماكن ومحال بْيـع الأغذية الخا�شة وما في حكمها.



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

18

10 محال الإتجار باللحوم الم�شتخدمة لال�شتهالك الآدمي.

ـفات  11- محـــال ت�شنيـــع اأو تعبئـــة اأو بْيــــع الم�شتح�شـــرات التجميلية ومـــواد العطـــارة والمنظِّ

ـرات. والمطهِّ

مادة )2(

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

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

وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 31 مايـو 2020م
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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )35( ل�سنة 2020 

 باعتماد دليل االإجراءات ال�سحية املوحدة 

يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

وزير ال�شحة:

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

الأخ�س املادة )83( منه،

وعلى قرار املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف دورته التا�شعة والثالثني 

دليل  باعتماد   ،2018 دي�شمرب   9 يوم  يف  ال�شعودية  العربية  باململكة  الريا�س  يف  عقدت  التي 

الإجراءات ال�شحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

العربية يف  التعاون لدول اخلليج  ال�شحة بدول جمل�س  لوزراء  الوزارية  اللجنة  وعلى قرار 

اجتماعها الرابع الذي عقد يف دولة الكويت يف يوم 25 اأكتوبر 2018، باعتماد دليل الإجراءات 

ال�شحية املوحدة يف املنافذ احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر االآتي:

مادة )1(

لدول  التعاون  لدول جمل�س  املنافذ احلدودية  املوحدة يف  ال�شحية  الإجراءات  دليل  ُيعتمد 

اخلليج العربية املرافق لهذا القرار، وُيعمل به يف مملكة البحرين.

مادة )2(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – ُكٌل فيما يخ�شه- تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيعمل به 

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

                                       وزير ال�سحة

فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 8 �شــوال 1441هـ

الـمــــوافــــــق:31 مـايـو 2020م
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دليل 
االجراءات الصحية املوحدة  يف املنافذ احلدودية

 لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 
حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية

2005

الطبعة الثانية

2019
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أ ت    مجلس التعاون لدول الخليج العربية. األمانة العامة
4 د إ   دليل اإلجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية 2005
          . ـ الرياض : األمانة العامة؛ 2019م

الطبعة الثانية
72 ص ؛ 24 سم 

الرقم الموحد لمطبوعات المجلس: 0577 / 091 ــ ح ــ ك ــ 2019م. 
الصحة العامة // الخدمات الصحية // المنافذ البحرية // المواني // الجمارك // المنافذ الحدودية 

// المطارات // الرعاية الصحية // السياسة الصحية // األوبئة // الترصد الوبائي // توفير الرعاية 
الصحية // مرافق الرعاية الصحية // العمل الخليجي المشترك // االجراءات // اللوائح والقوانين // 

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

6725 طريق جدة ــ حي الهدا
رقم الوحدة : 1

الرياض : 12324 ــ 3147

العنوان
الوطني
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المقدمة

تبــدي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة اهتمامــا وحرصــا كبيــرا علــى تعزيــز وتطويــر 
التعــاون والتكامــل الخليجــي فــي المجــاالت الصحيــة، رغبــة منهــا فــي توفيــر الرعايــة والوقايــة الشــاملة 
والخدمــات الصحيــة المتكاملــة لإلنســان الخليجــي باعتبــاره هــدف التنميــة األساســي ووســيلتها الرئيســية. 
وبفضــل التوجيهــات الســامية ألصحــاب الجاللــة والســمو قــادة دول المجلــس، والــدور الفعــال الــذي يقــوم 
بــه مجلــس وزراء الصحــة لــدول مجلــس التعــاون، تــم وهلل الحمــد تحقيــق العديــد مــن المشــاريع والخطــط 

والبرامــج البنــاءة فــي هــذا المجــال المهــم.
ويأتــي انجــاز دليــل االجــراءات الصحيــة الموحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 
ليبرهــن علــى حــرص واهتمــام وزارات الصحــة بــدول المجلــس علــى تحقيــق التكامــل بيــن دول المجلــس 
فــي المجــال الصحــي، وزيــادة فــرص التنســيق المشــترك لتوفيــر الحمايــة الالزمــة للمواطنيــن فــي دول 
المجلــس مــن األمــراض المعديــة التــي تنتقــل عبــر المنافــذ الحدوديــة البريــة والبحريــة والجويــة نتيجــة 

التطــور الكبيــر والســريع فــي وســائل النقــل. 
كمــا أن صــدور هــذا الدليــل يجســد التــزام دول مجلــس التعــاون بالمبــادئ العامــة لألمــم المتحــدة 
واألهــداف الســامية لمنظمــة الصحــة العالميــة، واســتجابة منهــا لمتابعــة تنفيــذ اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
لعام 2005م، والعمل على إعداد آليات عمل موحدة لإلجراءات الصحية الواجب تطبيقها في المنافذ 
الحدوديــة بيــن دول المجلــس، لتكــون أداة قانونيــة ملزمــة للــدول األعضــاء لتعزيــز قدراتهــا األساســية فــي 
الرصــد واالســتجابة لألحــداث الصحيــة الطارئــة كانتشــار األوبئــة، ومراقبــة األمــراض المعديــة الوافــدة مــن 

الخــارج، والتــي تشــكل خطــرا علــى الصحــة العامــة فــي دول مجلــس التعــاون. 
وال يســعني بمناســبة اعتمــاد هــذا الدليــل مــن قبــل المجلــس األعلــى لمجلــس التعــاون فــي دورتــه 
التاســعة والثالثيــن التــي عقــدت فــي الريــاض فــي 9 ديســمبر 2018م، إال أن أعبــر عــن بالــغ التقديــر 
واالمتنــان للجهــود التــي قــام بهــا المســؤولون المختصــون فــي وزارات الصحــة فــي دولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة ودولــة الكويــت وســلطنة عمــان، إلعــداد هــذا الدليــل، والشــكر موصــول لفريــق العمــل المختــص 
مــن دول المجلــس علــى هــذا االنجــاز المميــز الــذي يمثــل اضافــة مهمــة للتعــاون الخليجــي المشــترك فــي 

المجــال الصحــي.
واهلل ولي التوفيق والسداد ،،، 

د. عبداللطيف بن راشد الزياني

األمين العام لمجلس التعاون
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إن مبــادئ التنميــة المســتدامة هــو الحفــاظ علــى النظــام الصحــي فــي كل بلــد مواكبــًة لمســارات 
التنميــة المختلفــة وهــذا مــا تدعــو إليــه منظمــة الصحــة العالميــة مــن خــالل التزامهــا بمتابعــة األوضــاع 
الصحيــة العالميــة وتوجيــه النظــام الصحــي الدولــي ومكافحــة انتشــار األمــراض علــى الصعيــد العالمــي 
وعمــاًل بدســتور المنظمــة تتمتــع جمعيــة الصحــة العالميــة بصالحيــة إقــرار األنظمــة واللوائــح   التــي يــراد 

بهــا منــع انتشــار االمــراض واالحــداث الصحيــة علــى الصعيــد الدولــي 

إن ظهــور مخاطــر وتهديــدات مرضيــة علــى الصعيــد العالمــي وعــودة مخاطــر أخــرى للظهــور، 
دعــت جمعيــة الصحــة العالميــة الثامنــة واألربعــون عــام 1995 إلــى تنقيــح اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
تنقيحــًا جوهريــًا. وقــد حثــت الــدول علــى المشــاركة الواســعة والتعــاون الكبيــر فــي هــذه العمليــة وفــي 23 
أيــار 2005، أقــرت اللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 فــي جمعيــة الصحــة العالميــة الثامنــة والخمســين 
بالتوافــق، علــى أن يبــدأ إنفــاذ اللوائــح الجديــدة فــي 15 حزيــران 2007   لجميــع الــدول األعضــاء التــي 

لــم ترفــض اللوائــح ولــم تتحفــظ عليهــا خــالل فتــرة محــددة  

اللوائــح 2005 ونطاقهــا واســعين للغايــة، حيــث تركــز علـــى كـــل المخاطــر  ُيعــد الغــرض مــن 
الصحيــة العموميــة الشــديدة التــي قــد تنتشــر عبــر الحــدود الدوليــة. ويتمثــل الغــرض مـــن اللوائــح ونطاقهــا، 
حســبما ورد فــي المــادة 2 فيمــا يلــي: “الحيلولــة دون انتشــار المــرض علــى الصعيــد الدولــي والحمايــة 
منــه ومكافحتــه ومواجهتــه باتخــاذ تدابيــر فــي مجــال الصحــة العموميــة علــى نحــو يتناســب مــع المخـــاطر 
المحتملـــة المحدقــة بالصحــة العموميــة ويقتصــر عليهــا مــع تجنــب التدخــل غيــر الـــضروري فـــي حركــة 

المــرور الدولــي والتجــارة الدوليــة.« 

إن مبــادرة دول الخليــج العربيــة فــي إعــداد دليــل االجــراءات الصحيــة الموحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة 
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة حســب متطلبــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة2005 يعــد خطــوة 
متقدمــة فيمــا تدعــو اليــه منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســبيل تنفيــذ متطلبــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة 
2005 حســب مــا جــاء فــي المادتيــن 44 و57 مــن هــذه اللوائــح وذلــك توفيــر للجهــد والوقــت والمــال 
نســأل اهلل أن يوفق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مســاعيها ألجل بناء نظامها الصحي 

المتكامــل.

                                 الدكتور/احمد بن سالم المنظري

                                  المدير اإلقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية
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الهدف العام   

 يهــدف الدليــل الــى تطبيــق التدابيــر واالجــراءات الصحيــة  الطارئــة  وذلــك  بنــاء  علــى توصيــات  

منظمــة  الصحــة  العالميــة وفقــا للتطــورات  الوبائيــة والمخاطــر االقليميــة فــي المنافــذ الحدوديــة  البينيــة  

لــدول مجلــس التعــاون  للحيلولــة دون انتشــار المــرض او الخطــر علــى صعيــد دول الخليــج والحمايــة 

منــه ومكافحتــه ومواجهتــه باتخــاذ تدابيــر فــي مجــال الصحــة العموميــة علــى نحــو يتناســب مــع المخاطــر 

المحدقــة بالصحــة العموميــة مــع تجنــب التدخــل الغيــر ضــروري فــي حركــة المــرور والتجــارة ومراعــاة 

وحمايــة حقــوق االنســان الخاصــة باألفــراد والمســافرين وتتــم هــذه التدابيــر واالجــراءات الصحيــة بعــد 

التنســيق بيــن الجانبيــن عنــد المنفــذ البينــي لمنــع االزدواجيــة فــي اتخــاذ االجــراءات, اال اذا لــزم االمــر 

االهداف الخاصة

• الوصــول الــى اجــراءات صحيــة موحــدة فــي المنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة .

• تعزيــز األمــن الصحــي فــي  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  عــن طريــق تســهيل تنفيــذ 	

اللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 علــى المســتويين القطــري واإلقليمــي.

• الخليــج العربيــة لتعزيــز وصــون 	 لــدول  التعــاون  لمــوارد وقــدرات دول مجلــس  االســتغالل االمثــل 

العامــة. الصحــة 

• وتحديــد 	 االخــرى  الصحيــة  واالحــداث  المعديــة  االمــراض  اكتشــاف  علــى  القــدرة  وصــون  تعزيــز 

االســتجابة الالزمــة مــن خــالل تحقيــق نظــام تأهــب ورصــد واســتجابة وبائيــة فعــال عمــال بمتطلبــات 

اللوائــح الصحيــة الدوليــة .

• تبــادل المعلومــات بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة فيمــا يخــص االمــراض المعديــة 	

واالحــداث الصحيــة التــي تشــكل قلقــا محليــا و اقليميــا ودوليــا. 
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التعاريف:

	 اللوائــح الصحيــة الدوليــة2005: هــي صــك قانونــي دولــي ملــزم ل 196 بلــدا للعمــل ســويا مــن اجــل

تعزيــز االمــن العالمــي والغــرض منهــا مســاعدة المجتمــع الدولــي علــى توقــي ومواجهــة المخاطــر 

الصحيــة العموميــة القــادرة علــى االنتشــار عبــر الحــدود وتهديــد النــاس

	 المنافذ الحدودية: الممر المفتوح امام الدخول  او الخروج الدولي  للمسافرين واالمتعة والحاويات

والحمــوالت ووســائل النقــل والبضائــع والطــرود. وهــي الموانــئ البحريــة والمطــارات الجويــة والمعابــر 

البريــة المعتمدة

	  المؤسســات او الهيئــات المشــغلة للمنافــذ الحدوديــة : الجهــات التــي تقــوم بــإدارة المنافــذ الحدوديــة

ســواء   كانــت تتبــع القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص

	 دول المجلس: تعنى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

	الحدث:  ظهور بوادر  المرض او واقعة  قد تؤدي الى حدوث المرض

	 االمــراض: أي علــة او حالــة مرضيــة بصــرف النظــر عــن منشــئها او مصدرهــا وتلحــق او يمكــن

ان تلحــق ضــررا بالغــا بصحــة االنســان

	وسائل النقل : الطائرات والسفن والقطارات والحافالت والشاحنات وجميع وسائل نقل المسافرين

	  المســافرين: جميــع الــركاب واطقــم وســائل النقــل المســافرين او القادميــن  او المغادريــن أو العابريــن

للموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة

	 مكافحــة العــدوى: اجــراء تتخــذ بموجبــه تدابيــر الوقايــة الصحيــة  الشــخصية للقضــاء علــى عامــل

معــد او ســام أو مــادة  معديــة أو ســامة علــى ســطح جســم االنســان  او علــى ســطح  االدوات 

واالثــاث المســتخدم لمعالجــة المــرض وســائل نقــل المرضــى )ســيارة االســعاف (.

	 الحجــر الصحــي : تقييــد أنشــطة أشــخاص ليســوا مرضــى يشــتبه فــي اصابتهــم أو أمتعــة أو 

حاويــات أو وســائل نقــل أو بضائــع يشــتبه فــي اصابتهــا  و أو فصــل هــؤالء األشــخاص عــن غيرهــم 

و / أو فصــل االمتعــة أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع عــن غيرهــا بطريقــة تــؤدي إلــى 

الحيلولــة دون إمكانيــة انتشــار  العــدوى أو التلــوث

	 مينــاء: أي مينــاء بحــري أو مينــاء يقــع علــى مجــرى مائــي داخلــي تصــل إليــه أو تغــادره ســفن تقــوم

برحلــة دوليــه
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	سفينة: أية سفينة بحرية أو سفينة تستخدم في المالحة الداخلية تقوم برحلة دولية

	.مسافر: أي شخص يقوم برحلة دولية

	 نواقــل :أي حشــرة أو أي حيــوان آخــر يحمــل عــادة عامــاًل معديــا يشــكل مخاطــر محتملــة محدقــة

بالصحــة العموميــة.

	 طارئــة صحيــة عموميــة  تســبب قلقــا دوليــا: هــو حدثــا اســتثنائيا يحــدد كمــا هــو منصــوص عليــه فــي

اللوائــح الصحيــة الدوليــة علــى انــه يشــكل خطــرا يحــدق بالصحــة العموميــة فــي الــدول االخــرى وذلــك 

بســبب انتشــار المرض دوليا ويقتضي اســتجابة دولية ســريعة ومنســقة

	 مركــز االتصــال الوطنــي المعنــي باللوائــح الصحيــة الدوليــة:   المركــز الوطنــي الــذي تعينــه كل

دولــة طــرف ويمكــن لنقــاط االتصــال التابعــة لمنظمــة الصحــة العالميــة والمعنيــة باللوائــح الصحيــة 

الدوليــة االتصــال بــه فــي جميــع االوقــات بموجــب هــذه اللوائــح.

	 المعبــر البــري: أي نقطــة دخــول أرضيــة فــي دولــة طــرف مــا بمــا فــي ذلــك النقطــة التــي تســتخدمها

مركبــات الطــرق والقطــارات.

	 المعابــر البينــة:  هــي المعابــر البريــة الحدوديــة التــي تربــط بيــن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

العربية

	الطائرة : أية طائرة تقوم برحلة دولية

	مطار: أي مطار تصل إليه او تغادره  رحالت جوية دولية

	 االمتعة: أمتعة المسافر الشخصية

	 .الحمولة: البضائع المحمولة على متن وسيلة نقل أو حاوية، وتشمل الحيوانات والطيور

	 الســلطة المختصــة: هــي ســلطة مســؤولة عــن تنفيــذ وتطبيــق التدابيــر الصحيــة بموانــي دول مجلــس

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

	 نقطــة الدخــول الُمعيَّنــة :ُيشــير مصطلــح نقطــة الدخــول إلــى مينــاء أو مطــار كمــا يحتمــل أن يشــير

إلــى معبــر بــري تــم تعيينــه   مــن ِقبــل الدولــة الطــرف لتعزيــز القــد ا رت األساســية الموضحــة فــي 

المرفــق 1 للوائــح الصحيــة الدوليــة وتطويرهــا وصونهــا

	 بإصــدار لــه  ُمصــرَّح  مينــاء  :هــو  للســفن  الصحيــة  الشــهادات  بإصــدار  لهــا  الُمصــرَّح  الموانــئ 

الشــهادات الصحيــة المعتــرف بهــا دوليــًا للســفن بموجــب اللوائــح  الصحيــة الدوليــة والتــي تطابــق 
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نمــوذج الشــهادة المدرجــة فــي المرفــق 3 باللوائــح، والتــي توضــح خدمــات التفتيــش والرقابــة ذات 

الصلــة والالزمــة للحصــول علــى هــذه الشــهادات.

	 التطهيــر :هــو االجــراء الــذي تتخــذ بموجبــه تدابيــر صحيــة لمكافحــة أو قتــل العوامــل المعديــة

مــن علــى ســطح جســم بشــري أو حيوانــي أو العوامــل المعديــة الموجــودة فــي أو العوامــل المعديــة 

الموجــودة فــي أو علــى األمتعــة أو الحمــوالت  أو الحيوانــات أو وســائل النقــل أو البضائــع أو 

الطــرود البريديــة نتيجــة للتعــرض المباشــر للعوامــل الكيمائيــة أو الفزيائيــة 

	 إبــادة  الحشــرات :االجــراء الــذي تتخــذ بموجبــه تدابيــر صحيــة لمكافحــة أو قتــل الحشــرات الناقلــة

لألمــراض البشــرية الموجــودة فــي األمتعــة والحمــوالت والحاويــات ووســائل النقــل والبضائــع والطــرود 

البريديــة.

	 البضائــع: المنتجــات الماديــة ومنهــا الحيوانــات والنباتــات المنقولــة فــي رحلــة دوليــة بمــا فيهــا تلــك

المعــدة لالســتهالك االدمــي علــى متــن وســائل النقــل.

	 التلــوث  وال تشــمل التدابيــر الصحيــة :االجــراءات المطبقــة للحيلولــة دون انتشــار المــرض أو 

التدابيــر الصحيــة تدابيــر إنفــاذ القوانيــن أو التدابيــر االمنيــة.

	 التفتيــش : القيــام بواســطة الســلطة المختصــة أو تحــت إشــرافها بمعاينــة  المناطــق أو األمتعــة أو

الحاويــات أو وســائل النقــل أو المرافــق أو البضائــع أو الطــرود البريديــة بمــا فــي ذلــك البيانــات 

والوثائــق ذات الصلــة بهــا لتحديــد مــا إذا كان يوجــد حطــر محتمــل علــى الصحــة العموميــة .

	 المخاطــر المحتملــة المحدقــة بالصحــة العموميــة :هــو احتمــال وقــوع حــدث قــد يضــر بصحة الســكان

اآلدمييــن مــع التركيــز علــى الحــدث الــذي قــد ينتشــر علــى الصعيــد الدولــي أو قــد يشــكل خطــرا 

بالغــا ومباشــرا.

	 مســتودع: أي حيــوان أو نبــات أو مــادة يعيــش فيــه أو فيهــا العامــل المعــدي عــادة وقــد يشــكل وجــوده

مخاطــر محتملــة محدقــة بالصحــة العموميــة .

	 تعنــى عبــارة مشــتبه فيهــم أو مشــتبه فيهــا: األشــخاص أو االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو

وســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة ممــن تعتبــر الدولــة الطــرف أنهــم تعرضــوا أو يمكــن 

أن يكونــوا قــد تعرضــوا لمخاطــر محتملــة محدقــو بالصحــة العموميــة ويمكــن أن يصبحــوا مصــدرا 

محتمــال النتشــار االمــراض. 



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

28

-13-

أواًل: المنافذ الجوية :  )المطارات(

 المتطلبات االساسية:

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمطــارات والموانــئ والمعابــر البريــة المعينــة بنــاء 	
علــى اشــتراطات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( )انظــر المرفــق (.

• توفيــر الخدمــات الصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن  بمطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول 	
الخليج العربية  في جميع االوقات وعلى مدار الســاعة  من أجل  ســرعة تقييم حالة المســافرين 
المرضــى وتوفيــر الرعايــة الصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات االساســية للعيــادات الصحيــة 
الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجويــة بــدول مجلــس التعــاون بــدول الخليج)انظــر 

المرفــق (.
• أو 	 فيهــم  المشــتبه  األشــخاص  وتقييــم   اآلخريــن  المســافرين  عــن  للفصــل  مالئــم  حيــز  توفيــر 

فيهــا  المشــتبهة  الحــاالت  لعــزل  مناســبة  أماكــن  توفيــر  و  )ج(  وســؤالهم  المصابيــن 
• تدريــب العامليــن بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  ادوات الوقايــة الشــخصية 	

)PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين بصفــة مســتمرة .
• توفير الموارد االدارية الالزمة  والضرورية  ووسائل االتصال الحديث  .	

المرفق رقم )1( :)1/ ب/ص 46 و47 اللوائح الصحية الدولية (
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التأهب لطوارئ الصحة العمومية في المطارات

وجــود فريــق عمــل مشــترك مــن الجهــات ذات العالقــة  العاملــة  بمطــارات  دول مجلــس التعــاون  أ-   

لــدول الخليــج العربيــة مثــل/ المشــغلين  / الســلطات الصحية/الجــوازات واالقامــة /الجمــارك /
االمــن العــام / هيئــات الطيران/الخدمــات االرضيــة / والجهــات االخــرى ذات المصلحــة وتختــص 
بالتعامــل مــع االحــداث الصحيــة الطارئــة  وســرعة االســتجابة لهــا    ) يكــون بمثابــة فريــق 

طــوارئ(.
اســتخدام المرفــق رقــم ) 1 (  االقــرار العــام للطائــرة  أو عنــد الحــاالت التــي تقتضــي ذلــك وهــي  ب-   

وثيقــة  وجــزء مــن اإلقــرار العــام للطائــرة الــذي اصدرتــه  منظمــة الطيــران المدنــي الدولــي ) الجــزء 
الصحــي مــن االقــرار العــام للطائــرة / المرفــق  (

تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل  ج-   

طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة    ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 
الكيمائيــة واالشــعاعية(. التعرضــات  مشــتركة/ 

وجــود خطــة للتأهــب للتعامــل مــع االمــراض الوبائيــة وطــواري الصحــة العامــة فــي مطــارات دول  د-   

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   تعمــل بكفــاءة عاليــة  ترتبــط مــع  جميــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة فــي المطــارات )وتشــمل الهيئــات المختصــة العاملــة فــي المطــارات ( وينبغــي للســلطات  
المختلفــة  أن تتعــاون لتنفيــذ هــذه الخطــة والتدريــب عليهــا بصفــة مســتمرة )2 أ ( ولتحقيــق ذلــك 

مــا يلــي:
إنشاء نقطة اتصال واضحة إلعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية.  .1  

إنشــاء موقــع مســؤول عــن التنفيــذ العملــي لخطــة التأهــب فــي المطــار، يتمتــع باســتقاللية   .2  
ومرونــة معقولــة لصنــع السياســات والقــرارات بســرعة.كما ينبغــي إنشــاء روابــط لالتصــال 

المطــار داخــل وخــارج  المعنيــة  بالســلطات  
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 )آلية  اإلبالغ عن وجود أمراض معدية مشتبهه  أو غيرها من المخاطر  المهددة    للصحة 
العامة  على  متن إحدى الطائرات .(

أ/ يجــب علــى قائــد الطائــرة أو احــد اطقــم  القيــادة  فــي أي مرحلــة أثنــاء الطريــق، بعــد تحديــد حالــة أو 
حــاالت مشــتبه فيهــا لمــرض معــد أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى الصحــة العامــة علــى متــن الطائــرة،أو 
إذا ظهــرت االعــراض المرضيــة التاليــة علــى أحــد الــركاب أو المســافرين أو اطقــم الطائــرة lمثــل: حمــى  
وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة )درجــة الحــرارة 38 او اكثــر مــع وجــود واحــدة او اكثــر مــن االعــراض 

التاليــة:

االعيــاء الواضــح- الســعال المســتمر- صعوبــة التنفــس - اإلســهال المســتمر – القــيء المســتمر-
الضعــف ـ  طفــح جلــدي- أو ظهــور كدمــات أو نــزف بــدون اصابــة ســابقة او تشــوش الذهــن الحديــث 
تزيــد مــن احتمــاالت كــون هــذا الشــخص مصابــا بمــرض معديــا وحســب التوصيــات الصــادرة عــن 

منظمــة الطيــران المدنــي ) االيــكاو (. 

أن يبلغ على الفور وحدة خدمات الحركة الجوية التي يتصل بها الطيار بالمعلومات الواردة أدناه:

• هوية الطائرة. 	
•  مطار المغادرة.	
• مطار المقصد. 	
• وقت الوصول المقدر. 	
• رقم الرحلة.	
• عدد األشخاص الموجودين على متن الطائرة.	
• عدد الحالة )الحاالت( المشتبه فيها على متن الطائرة.	
• طبيعة الخطر على الصحة العامة، إذا كانت معروفة.	

ب/ تقــوم علــى وحــدة خدمــات الحركــة الجويــة، بعــد تلقيهــا للمعلومــات الصــادرة عــن الطيــار فيمــا 
يتعلــق بالحالــة أو الحــاالت المشــتبه فيهــا مــن األمــراض المعديــة أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى 
الصحــة العامــة علــى متــن الطائــرة، بنقــل رســالة فــي أقــرب وقــت ممكــن، إلــى وحــدة خدمــات الحركــة 
الجويــة التــي تخــدم مقصــد  المغــادرة، إال إذا كانــت اإلجــراءات الموجــودة تنــص علــى إبــالغ الســلطة 

المختصــة التــي عينتهــا الدولــة والــى مشــغل الطائــرة أو ممثلــه المعيــن.



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

31

-16-

ج/ عندمــا تتســلم وحــدة خدمــات الحركــة الجويــة التــي تخــدم مطــار المقصــد /مطــار المغــادرة تقريــرا عــن 
حالــة أو حــاالت مشــتبه فيهــا مــن األمــراض المعديــة أو غيرهــا مــن المخاطــر علــى الصحــة العامــة 
علــى متــن طائــرة مــن قبــل وحــدة أخــرى لخدمــات الحركــة الجويــة أو مــن طائــرة أو مشــغل طائــرة، 
يجــب ) علــى الوحــدة المعنيــة(  أن تنقــل رســالة فــي أقــرب وقــت ممكــن إلــى ســلطة الصحــة العامــة 
لــى ســلطة  أو الســلطة المختصــة التــي عينتهــا الدولــة وكذلــك إلــى مشــغل الطائــرة أو ممثلــه المعيــن واإ

المطــار.

د/ يقــوم قائــد الطائــرة أو مــن ينــوب عنــه باســتيفاء بطاقــة الصحــة العامــة لتحديــد موقــع الراكــب أو عندمــا 
تشــك الســلطات   المعنيــة بالصحــة فــي وجــود مــرض معــد وذلــك لمســاعدة الســلطات الصحيــة  علــى 
التعامــل مــع  أي حــدث يهــدد الصحــة العامــة ممــا يمكنهــا مــن تحديــد موقــع الــركاب الذيــن كانــوا 
عرضة لمرض معد. وســوف تحتفظ الســلطات الصحية   بالمعلومات المقدمة وفقا للقوانين الســارية 

ولــن تســتعمل إال ألغــراض الصحــة العامــة.

هـــ/ االســتمارة  المرفقــة المعتمــدة مــن منظمــة الطيــران المدنــي ) اإليــكاو  ( والتــي تشــتمل علــى البيانــات 
التالية:

	:معلومات الرحلة
• شركة الطيران	
•  رقم الرحلة 	
•  تاريخ الوصول 	
• رقم مقعد الجلوس	
• الفعلي على متن الطائرة	
• شركة الطيران رقم الرحلة يوم شهر سنة	
 المعلومات الشخصية:	
• االسم االول 	
•  االسم الثاني 	
• اللقب 	
• رقم الهاتف	
	:)عنوان المنزل الحالي )بما في ذاك الدولة
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• اسم ورقم الشارع المدينة الوالية أو المحافظة	
• الدولة، الرمز البريدي	
• رقم االتصال )منزل أو عمل أو هاتف محمول(	
• رقم الدولة، رقم المنطقة، رقم الهاتف، البريد االلكتروني. 	
• رقم جواز السفر أو وثيقة السفر، والدولة أو منظمة االصدار	
	:معلومات االتصال
• العنــوان ورقــم الهاتــف حيــث يمكــن االتصــال بكــم فــي أثنــاء اإلقامــة، أو رقــم الهاتــف المحمــول 	

فــي حالــة زيارتكــم عــدة مناطــق والعنــوان األول
• اسم ورقم الشارع المدينة الوالية أو المحافظة	
• الدولة الرمز البريدي رقم الهاتف )بما في ذلك رقم الدولة( أو رقم الهاتف المحمول	
• معلومــات االتصــال بالشــخص الــذي قــد يكــون علــى درايــة بمــكان تواجدكــم خــالل فتــرة الـــ31 يومــا 	

التاليــة، فــي حالــة الطــوارئ أو لتقديــم معلومــات هامــة عــن الصحــة اليكــم.
• الرجــاء تقديــم اســم شــخص قريــب منكــم أو زميــل فــي العمــل. ) يجــب أال تكــون البيانــات خاصــة 	

بكــم (.
• االسم	
• رقم الدولة، رقم المنطقة، رقم الهاتف، البريد االلكتروني	
• العنوان	
• )اســم الشـــخص )األشـــخاص( أو المجـــموعة(َ  -  هــــل أنــت مســــافر بصــــحبة شخــــص آخــــــر؟ 	

نعــم/ال .............. رجــاء وضــع دائــرة علــى اإلجابــة اذا كانــت اإلجابــة بنعــم، مــع مــن؟                                                                                   
المرفق رقم )2(: ) المرفق 9 و 13 وثائق اإليكو المتعلقة بالصحة( المرفقة
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الترصد الوبائي في المطارات

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي المطــارات  أ- 
أو علــى متــن الطائــرات مــن  خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 24ســاعة  بيــن نقــاط 
االتصــال   بــدول المجلــس عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة والمســتجدة تطبيقــا لنظــام 

االنــذار الخليجــي المبكــر.
مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج اقليــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   لتيســير ب- 

إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز الصحــي 
والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  

لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  والواضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي:- 
• المعاينة البصرية .	
• استيفاء االستبيانات.	
•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   	

)وثائق اإليكو التأهب في المطارات(                                                                                                             
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز  ج- 
الصحــي بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  

والوضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي
جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت  د- 

ذلــك. تقتضــي  التــي 
القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.  ذ- 

توفيــر الوســائل التثقيفيــة  الصحيــة المناســبة حســب  االوضــاع الصحيــة بحيــث تكــون متاحــة  ر- 
. العالميــة  الصحيــة  الظــروف  مقتضيــات  حســب  والمغادريــن  القادميــن  والــركاب  للمســافرين 

تثقيــف  العامليــن فــي  مطــارات وموانــي ومعابــر دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  ز- 
الشــخصية الوقايــة  أدوات  اســتخدام  علــى  وتدريبهــم 

التعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص  س- 
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة. 
توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة  ش- 

خبــراء المنظمــات الدوليــة أو عنــد الحاجــة.
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خدمات الصحة العامة في المطارات

إن احتــواء ومكافحــة  المخاطــر المحدقــة بالصحــة العموميــة همــا مــن أفضــل  الســبل الناجحــة لتحســين 
أألمــن الصحــي للــدول وذلــك ألن تلــك المخاطــر تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن األحــداث التــي يمكــن أن 
ينتــج عنهــا  وقــوع طــوارئ الصحــة العموميــة والتــي تنــدرج فــي نطــاق اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( 
كذلــك االجــراءات الوقائيــة فــي الموانــئ البريــة والبحريــة والجويــة مثــل صحــة وســالمة  االغذيــة والصحــة  
البيئيــة وصحــة وســالمة الميــاه ومكافحــة نواقــل االمــراض تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي النظــام الصحــي لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  إلــى جانــب كونهــا قــوة دافعــة لجهــود تعزيــز قــدرات دول المجلــس  

األساســية فــي مجــال الصحــة العموميــة.  مــن خــالل االجــراءات التاليــة :

• توفير الكوادر المتخصصة  في التفتيش الصحي على وسائل النقل )ج(	
•  توفيــر الكــوادر المتخصصــة والمدربــة  فــي إجــراءات تطهيــر  الطائــرات   باســتخدام االدوات 	

والمعــدات المعتمــدة مــن ســلطات الطيــران  فــي الحــاالت التــي تقتضــي ذلــك .
• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	

والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي المطــارات.
• تطبــق الجهــات المختصــة اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان 	

والتخلــص مــن العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو وســائل النقــل أو البضائــع أو 
الطــرود البريديــة أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد 

االقتضــاء فــي اماكــن تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ( 
• تنفيــذ اجــراءات  المراقبــة الصحيــة  والتفتيــش علــى المرافــق العامــة  بالمطــارات و رصــد التقاريــر 	

ونواقــل  والقــوارض  للحشــرات  المكافحــة  واجــراءات  النظافــة  بعمليــات  تختــص  التــي  اليوميــة 
االمــراض التــي تتــم .

• المراقبــة الصحيــة لميــاه الشــرب فــي المطــارات وجمــع العينــات بصفــة دوريــة ورصــد التقاريــر 	
الخاصــة بذلــك .

• المراقبــة الصحيــة علــى  مرافــق تقديــم  االغذيــة واعــداد االطعمــة  وبيــع المأكــوالت والعامليــن  	
عــداد التقاريــر الدوريــة.  واإ

• عــداد  االطعمــة والمأكــوالت  مرخصــة مــن قبــل الجهــات 	  يجــب أن تكــون جميــع  أماكــن تقديــم واإ
المختصــة .
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• فحــص العامليــن فــي إعــداد وتقديــم االطعمــة والمأكــوالت بصفــة دوريــة وتقديــم مــا يثبــت مــن 	
الجهــات المختصــة وذلــك حســب المتبــع فــي التعامــل مــع ســالمة الغــذاء.

• تدريب العاملين  الصحيين على مكافحة العدوى و اســتخدام وســائل وأدوات الحماية الشــخصية 	
.)PPE(

• المراقبــة الصحيــة علــى الجثــث القادمــة مــن المناطــق الموبــوءة أو المتوفيــن بأمــراض معديــة 	
حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة ومنظمــة الطيــران المدنــي االيــكاو  واالتحــاد الدولــي 

للنقــل الجــوي) IATA(  أنظــر المرفــق
• التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالمطــارات  بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن 	

خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 
• تقييــم  الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي
• ايــة إجــراءات صحيــة حســب المقتضيــات الصحيــة أو حســب مــا تســتدعي الظــروف الصحيــة 	

ذلــك.
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ثانيًا: المنافذ البحرية : الموانئ

المتطلبات االساسية

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق  بالموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة المعينــة بنــاء 	
علــى اشــتراطات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(     

• توفيــر الخدمــات الطبيــة والصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن  بموانــئ دول مجلــس التعــاون 	
لــدول الخليــج العربيــة  فــي جميــع االوقــات وعلــى مــدار الســاعة  مــن أجــل  ســرعة تقييــم حالــة 
المســافرين المرضــى وتوفيــر الرعايــة الطبيــة والصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات األساســية 

للعيــادات الصحيــة الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجويــة.
• توفيــر مــا يكفــي مــن العامليــن المدربيــن لرعايــة المســافرين المرضــى والتعامــل مــع الحــاالت 	

فيهــا. المشــتبهة 
• توفير ما يكفي من  المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية.	
• توفيــر المعــدات المناســبة والعامليــن المناســبين لنقــل المســافرين المرضــى إلــى المرافــق الطبيــة 	

المالئمــة  و توفيــر أماكــن مناســبة لعــزل الحــاالت المشــتبهة   .)1 .أ ب(
• أو 	 فيهــم  المشــتبه  األشــخاص  لمقابلــة  اآلخريــن  المســافرين  عــن  للفصــل  مالئــم  حيــز  توفيــر 

المطلوبــة. االســتبانات  واكمــال  وفحصهــم  ورعايتهــم  وســؤالهم  المصابيــن 
• توفيــر ســبل تقييــم المســافرين المشــتبه فيهــم وادخالهــم فــي مرافــق الحجــر الصحــي عنــد الضــرورة 	

ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي أماكــن بعيــدة عــن نقــاط الدخــول)د(
• تدريــب العامليــن الصحييــن وغيرهــم، بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  	

ادوات الوقايــة الشــخصية )PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين 
بصفــة مســتمرة .

• توفير الموارد االدارية الالزمة  والضرورية  ووسائل االتصال الحديث  .	

المرفق رقم )3(  :)1/ ب/ص 46 و47 اللوائح الصحية الدولية (
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التأهب لطواري الصحة العمومية في الموانئ البحرية

تأســيس فريــق عمــل مشــترك مــن الجهــات ذات العالقــة  العاملــة  بموانــي دول مجلــس التعــاون  أ-   
لدول الخليج العربية مثل/ المشــغلين  / الســلطات الصحية/الجوازات واالقامة /الجمارك /االمن 
العــام / هيئــات الموانــئ /الخدمــات االرضيــة / والجهــات االخــرى ذات المصلحــة )وتختــص 

بالتعامــل االحــداث الصحيــة الطارئــة  وســرعة االســتجابة لهــا(   ) فريــق طــوارئ ( .
علــى جميــع الســفن القادمــة لموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة أن تقــدم االقــرار   ب- 
الصحــي البحــري المرفــق باللوائــح الصحيــة الدوليــة 2005 المرفــق رقــم )8( الصفحــات) 61-
63(  مــع مراعــاة  تعبئــة االقــرار الصحــي المذكــور اعــاله قبــل دخــول الســفينة الــى المينــاء أو 

عنــد طلبهــا االتصــال بأقــرب مينــاء مــع الوثائــق التاليــة:
شــهادة إعفــاء الســفينة مــن المراقبــة اإلصحاحيــة / شــهادة مراقبــة اصحــاح الســفينة ســارية   •  

. المفعــول 
كشف بشهادات التطعيم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية   •  

كشف بالموانئ التي زارتها السفينة خالل 30 يوما قبل وصول السفينة.   •  
كشف بعدد ركاب السفينة .  •  

كشف بعدد الطاقم المالحي للسفينة.  •  
ت-  توفيــر القــدرات الالزمــة بموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة إلصــدار  وتمديــد 
شــهادات إعفــاء الســفينة مــن المراقبــة اإلصحاحيــة / شــهادة مراقبــة اصحــاح الســفينة  باســتخدام 
الدليــل الموحــد الصــادر عــن منظمــة الصحــة العالميــة  ونمــوذج الشــهادة الموحــدة المرفقــة باللوائــح 

الصحيــة الدوليــة.
)Handbook for Inspection of Ships and Issuance of Ship Sanitation Certificates(

 يتم تحميله من الرابط :

)http://apps.who.int/iris/bitstram/10665/44594/1/9789241548199_eng.pdf(

تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل  ح- 
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة    ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 

الكيمائيــة واالشــعاعية(. مشــتركة/ التعرضــات 
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ذ ـ   وجــود خطــة للتأهــب للتعامــل مــع االمــراض الوبائيــة وطــواري الصحــة العامــة فــي موانــئ  دول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   تعمــل بكفــاءة عاليــة  ترتبــط مــع  جميــع الجهــات صاحبــة 
المصلحــة فــي الموانــئ  )وتشــمل الهيئــات المختصــة العاملــة فــي المطــارات ( وينبغــي للســلطات  
المختلفــة  أن تتعــاون لتنفيــذ هــذه الخطــة والتدريــب عليهــا بصفــة مســتمرة )2 أ ( ولتحقيــق ذلــك 

يتــم اآلتــي: 

1-  إنشاء نقطة اتصال واضحة إلعداد السياسات وتنظيم التأهب من الناحية التشغيلية.
2-  إنشــاء موقــع مســؤول عــن التنفيــذ العملــي لخطــة التأهــب فــي المينــاء، يتمتــع باســتقاللية ومرونــة 
معقولــة لصنــع السياســات والقــرارات بســرعة.كما ينبغــي إنشــاء روابــط لالتصــال بالســلطات 

المعنيــة داخــل وخــارج الموانــئ 



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

39

-24-

الية التعامل مع االمراض المعدية  والمخاطر الصحية  العمومية التي تحدث على متن السفن 
القادمة لمواني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

عنــد االشــتباه بإصابــة احــد ركاب الســفن او طاقمهــا بأحــد االمــراض الســارية التــي قــد تشــكل خطــرا علــى 
الصحــة العامــة او حصــل وبــاء داخــل الســفينة أو أحــد ركابهــا أو اطقمهــا أو قــد ســبق أن زارت الســفينة 
ــدا موبــوء  فــي أقــل مــن  ) 30 ( يــوم قبــل وصولهــا الــى احــدى موانــي دول مجلــس التعــاون لــدول  بل
الخليــج العربيــة  أوقــد  ظهــرت علــى أحــد ركابهــا أو اطقمهــا  االعــراض  االتيــة: حمــى  وارتفــاع فــي 
درجــة الحــرارة - الضعــف ـ آالم فــي العضــالت-  الصــداع-  التهــاب الحلــق- التقيــؤ، -  اإلســهال- 
  imo طفــح جلــدي- النزيــف. أو حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة والمنظمــة البحريــة الدوليــة

تتبــع االجــراءات التاليــة:

يقوم طبيب السفينة  أو أحد أطقمها  بإبالغ قائد السفينة   -1
يقــوم  قائــد الســفينة أو مــن ينــوب عنــه بابــالغ بــرج المراقبــة أو غرفــة العمليــات  فــي مينــاء الوصــول   -2
وعليــه تعبئــة االقــرار الصحــي البحــري واالبــالغ عــن تفاصيــل الحالــة المرضيــة  داخــل الباخــرة 

وتشــمل البيانــات التاليــة:
اسم السفينة  . - 
علم السفينة. - 
ميناء القدوم . - 
عدد الحاالت المرضية . - 
اسماء المرضى.   - 
جنسياتهم . - 
ارقام جوازاتهم .  - 
البلــدان التــي زارتهــا الســفينة قبــل وصولهــا لموانــي دول المجلــس ويحــدد ذلــك حســب - 

طبيعــة كل حــدث وفتــرة حضانــة المــرض
وصف باألعراض المرضية  لكل حالة .  - 

PPE تطبيق   االحتياطات الوقاية من العدوى  -3
عزل الحاالت المرضية  فورا داخل السفينة  -4

IMO  اتباع المبادئ التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية  -5
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مسؤوليات برج المراقبة أو غرفة العمليات بميناء الوصول

 - )Harbor Master( علــى  بــرج المراقبــة أو غرفــة العمليــات بالمينــاء ابــالغ مســؤول المينــاء
والجهــات التاليــة علــى الفــور: 

وكيل السفينة في الدولة- 
السلطات الصحية بالميناء- 
سلطة الجمارك- - 
الهجرة والجوازات  - 
أمن الموانئ إبالغ منسقة اإلسعاف. - 

مسؤول الميناء ) Harbor  Master ( باالتي :

 - )ERP( تفعيل خطة االستجابة للطوارئ
تنسيق اإلجراءات مع جميع الشركاء- 
السماح  برسو السفينة في الميناء بعد تقييم الوضع- 
التنســيق  لتطهيــر الســفينة بعــد االخــالء مــن الحالــة المشــتبه بهــا باتبــاع المبــادئ التوجيهيــة - 

)IMO (  للمنظمــة البحريــة الدوليــة

مسؤول  صحة الموانئ

علــى موظفــي صحــة الموانــئ البحريــة   التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة المختصــة  بالمحافظــة 
التــي يقــع بهــا المينــاء مــن اجــل ســرعة االســتجابة والتواصــل مــع النقطــة المحوريــة فــي المحافظــة 
المعديــة واحــداث  باألمــراض  الخاصــة  المينــاء ونقطــة االتصــال  بهــا  يقــع  التــي  المدينــة  أو 

الصحــة العامــة.

تقوم نقطة االتصال الخاصة باألمراض المعدية  واالحداث الصحية  بالمحافظة أو المدينة:

إبالغ  نقطة  االتصال الوطنية  - 
ابالغ فريق العمل الخاص بالتقصي الوبائي - 
فريق االستجابة الطبية والصحة العامة  بالمحافظة أو المدينة - 
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يقوم فريق  إدارة الحاالت الطارئة باإلجراءات التالية:

تنسيق إدارة  الحالة والمتابعة مع الميناء والمستشفى المختص- 
تطبيق احتياطات الوقاية من العدوى- 
تقييــم الحالــة المرضيــة ومتابعــة نقــل الحالــة المرضيــة للمستشــفى المختــص فــي المحافظــة أو - 

المدينــة
إبالغ نقطة االتصال الوطنية )   NFP  للوائح الصحية الدولية 2005   (- 
 -) EOC( مركز عمليات الطوارئ الوطنية 
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الترصد الوبائي في الموانئ البحرية

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي الموانــئ   -1  
البحريــة  أو علــى متــن الســفن القادمــة لموانــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  مــن  
خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 24 ســاعة  بيــن نقــاط االتصــال   بــدول المجلــس 
عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة والمســتجدة تطبيقــا لنظــام االنــذار الخليجــي المبكــر.

لــدول الخليــج العربيــة    مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج  اقليــم دول مجلــس التعــاون   -2  
مــن أجــل تيســير إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات 
ونظــام الفــرز الصحــي والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  
المحلــي واالقليمــي: الوبائــي  العالميــة  والواضــع  المؤقتــة  لمنظمــة  الصحــة   والتوصيــات 

المعاينة البصرية .  •  
استيفاء االستبيانات  وثائق التطعيم حسب توصيات منظمة الصحة العالمية  •  

•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز   -3  

وتشــمل: الصحــي 
المعاينة البصرية   •  

استيفاء االستبيانات.  •  
أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة   •  

جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت   -4  
التــي تقتضــي ذلــك.

القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.   -5  
توفيــر الوســائل التثقيفيــة  الصحيــة المناســبة حســب  االوضــاع الصحيــة   بحيــث تكــون متاحــة   -6  
للمســافرين والــركاب القادميــن والمغادريــن حســب مقتضيــات الظــروف الصحيــة العالميــة .

تثقيــف  العامليــن فــي موانــي  دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وتدريبهــم علــى   -7  
الشــخصية. الوقايــة  أدوات  اســتخدام 

التعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص   -8  
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة. 
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تبــادل ســريع للمعلومــات خــالل 24 ســاعة بيــن نقــاط االتصــال بــدول المجلــس تطبيقــا لنظــام   -9  
المبكــر. االنــذار 

توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة   -10 
خبــراء المنظمــات الدوليــة أو عنــد الحاجــة.
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خدمات الصحة العامة في الموانئ البحرية

إن احتــواء ومكافحــة  المخاطــر المحدقــة بالصحــة العموميــة همــا مــن أفضــل  الســبل الناجحــة لتحســين 
أألمــن الصحــي للــدول وذلــك ألن تلــك المخاطــر تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن األحــداث التــي يمكــن أن 
ينتــج عنهــا  وقــوع طــوارئ الصحــة العموميــة والتــي تنــدرج فــي نطــاق اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( 
كذلــك االجــراءات الوقائيــة فــي الموانــئ البريــة والبحريــة والجويــة مثــل صحــة وســالمة  االغذيــة والصحــة  
البيئيــة وصحــة وســالمة الميــاه ومكافحــة نواقــل االمــراض، تســهم إســهامًا كبيــرًا فــي النظــام الصحــي لــدول 
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  إلــى جانــب كونهــا قــوة دافعــة لجهــود تعزيــز قــدرات دول المجلــس  

األساســية فــي مجــال الصحــة العموميــة.  مــن خــالل االجــراءات التاليــة :

• توفير الكوادر المتخصصة  في التفتيش الصحي على وسائل النقل )ج(	
• باســتخدام االدوات 	 الســفن    إجــراءات تطهيــر   فــي  المتخصصــة والمدربــة   الكــوادر  توفيــر 

والمعــدات المعتمــدة مــن ســلطات الموانــئ و باتبــاع المبــادئ التوجيهيــة للمنظمــة البحريــة الدوليــة  
IMO فــي الحــاالت التــي تقتضــي 

• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	
والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي الموانــئ 

• تطبيــق اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان والتخلــص مــن 	
العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة 
أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد االقتضــاء فــي اماكــن 

تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ( 
• تنفيــذ اجــراءات  المراقبــة الصحيــة  والتفتيــش علــى المرافــق العامــة  الموانــئ  و رصــد التقاريــر 	

ونواقــل  والقــوارض  للحشــرات  المكافحــة  واجــراءات  النظافــة  بعمليــات  تختــص  التــي  اليوميــة 
االمــراض التــي تتــم .

• المراقبــة الصحيــة لميــاه الشــرب فــي الموانــئ  وجمــع العينــات بصفــة دوريــة ورصــد التقاريــر 	
الخاصــة بذلــك .

• المراقبــة الصحيــة علــى مرافــق تقديــم  االغذيــة واعــداد االطعمــة  وبيــع المأكــوالت والعامليــن  	
عــداد التقاريــر الدوريــة.  واإ

• عــداد  االطعمــة والمأكــوالت  مرخصــة مــن قبــل 	  يجــب  أن تكــون   جميــع  أماكــن تقديــم واإ
. المختصــة  الجهــات 
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• فحــص العامليــن فــي إعــداد وتقديــم االطعمــة والمأكــوالت بصفــة دوريــة وتقديــم مــا يثبــت مــن 	
الجهــات المختصــة. حســب االجــراءات المتبعــة فــي ســالمة الغــذاء.

• الحمايــة 	 وأدوات  وســائل  اســتخدام  و  العــدوى  مكافحــة  علــى  الصحييــن  العامليــن   تدريــب 
.)PPE لشــخصية) ا

• المراقبــة الصحيــة علــى الجثــث القادمــة مــن المناطــق الموبــوءة أو المتوفيــن بأمــراض معديــة 	
  )IMO( حســب توصيــات منظمــة الصحــة العالميــة المنظمــة البحريــة الدوليــة

• التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالموانــئ  البحريــة بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن 	
خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 

•   تقييــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	
العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي.  
• اية إجراءات صحية حسب المقتضيات الصحية أو حسب تستدعي الظروف الصحية ذلك.	
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ثالثا: المنافذ البرية / المعابر البرية

• توفيــر القــدرات االساســية الالزمــة فيمــا يتعلــق بالمعابــر البريــة  والموانــئ و المطــارات المعينــة بنــاء 	
على اشتراطات اللوائح الصحية الدولية )2005( )انظر المرفق (.

• توفيــر الخدمــات الطبيــة والصحيــة  المالئمــة للمســافرين القادميــن بمنافــذ دول مجلــس التعــاون 	
لــدول الخليــج العربيــة فــي جميــع االوقــات وعلــى مــدار الســاعة  مــن أجــل  ســرعة تقييــم حالــة 
المســافرين المرضــى وتوفيــر الرعايــة الطبيــة والصحيــة  حســب  دليــل  المتطلبــات االساســية 

للعيــادات الصحيــة الخاصــة بنقــاط الدخــول البريــة والبحريــة والجوية)انظــر المرفــق (.
• توفيــر مــا يكفــي مــن العامليــن المدربيــن لرعايــة المســافرين المرضــى والتعامــل مــع الحــاالت 	

. المشــتبهة 
• توفير ما يكفي من  المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية.	
• توفيــر المعــدات المناســبة وعامليــن مناســبين لنقــل المســافرين المرضــى الــى المرافــق الطبيــة 	

.أ ب(. المالئمــة .)1 
• توفيــر ســبل تقييــم المســافرين المشــتبه فيهــم وادخالهــم فــي مرافــق الحجــر الصحــي عنــد الضــرورة 	

ويفضــل أن يكــون ذلــك فــي أماكــن بعيــدة عــن نقــاط الدخــول)د( و توفيــر حيــز مالئــم للفصــل 
عــن المســافرين اآلخريــن لمقابلــة األشــخاص المشــتبه فيهــم أو المصابيــن وســؤالهم توفيــر أماكــن 

مناســبة لعــزل الحــاالت المشــتبهة يفضــل أن تكــون  ســالبة التهويــة . )ج(.
• تدريــب العامليــن علــى اجــراءات تطهيــر وســائل نقــل المرضــى المشــتبه فيهــم وتطهيــر األدوات 	

والمعــدات وأماكــن تواجــد الحــاالت المشــتبهة فــي المنافــذ.
• الحمايــة 	 وأدوات  وســائل  اســتخدام  و  العــدوى  مكافحــة  علــى  الصحييــن  العامليــن   تدريــب 

.)PPE لشــخصية) ا
• تدريــب العامليــن بالجهــات المقدمــة للخدمــات المختلفــة  علــى اســتخدام  ادوات الوقايــة الشــخصية 	

)PPE( وخاصــة لألشــخاص الذيــن يتواصلــون مــع الــركاب المســافرين بصفــة مســتمرة .
• المراقبــة الصحيــة  للمســافرين القادميــن عبــر المنافــذ البريــة   لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربيــة .
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الترصد الوبائي في المنافذ البرية

تطبيــق إجــراءات الترصــد الوبائــي لألمــراض واالحــداث الصحيــة  التــي قــد تحــدث فــي المعابــر    -1
البريــة أو علــى متــن وســائل النقــل المختلفــة  مــن  خــالل  التبــادل الســريع للمعلومــات خــالل 
24ســاعة  بيــن نقــاط االتصــال   بــدول المجلــس عــن الحــاالت واالحــداث الصحيــة المختلقــة 

والمســتجدة تطبيقــا لنظــام االنــذار الخليجــي المبكــر.
مراقبــة المســافرين القادميــن مــن خــارج اقليــم دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة   لتيســير    -2
إجــراء تقييــم للمخاطــر علــى األفــراد المســافرين القادميــن باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز الصحــي 
والتــي قــد  تشــمل االجــراءات  التاليــة بنــاء علــى التوصيــات  الدائمــة  والتوصيــات المؤقتــة  

لمنظمــة  الصحــة  العالميــة  والواضــع الوبائــي المحلــي واالقليمــي :
• المعاينة البصرية ..
• استيفاء االستبيانات.

• أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة 
تفعيــل المراقبــة الصحيــة للمغادريــن  فــي الحــاالت التــي تقتضــي باســتخدام أدوات ونظــام الفــرز   -3 

الصحــي وتشــمل:
•  المعاينة البصرية 

•  استيفاء االستبيانات.
•  أية إجراءات أخرى تراها السلطات الصحية مناسبة 

جمــع العينــات الالزمــة مــن الــركاب والمســافرين القادميــن مــن المناطــق الموبــوءة فــي الحــاالت   -4 
التــي تقتضــي ذلــك.

القيام بإجراء  التحصينات والتطعيمات الالزمة عند الضرورة.   -5 
متاحــة  تكــون  الصحيــة    االوضــاع  المناســبة حســب   الصحيــة  التثقيفيــة   الوســائل  توفيــر   -6 
العالميــة  الصحيــة  الظــروف  مقتضيــات  حســب  والمغادريــن  القادميــن  والــركاب  للمســافرين 
تثقيــف  العامليــن فــي المعابــر البريــة  لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخلــج العربيــة وتدريبهــم علــى   -7 

اســتخدام أدوات الوقايــة الشــخصية.
لتعليــم المســتمر للعامليــن بمنافــذ دول المجلــس  لمواكبتهــم للمســتجدات العلميــة  فيمــا يخــص   -8 
االوضــاع  الصحيــة  وتبــادل الزيــارات  بيــن العامليــن بالمنافــذ الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون 

لــدول الخليــج العربيــة.
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توثيــق البيانــات والمعلومــات الصحيــة  بالطــرق العلميــة  مــن اجــل االســتفادة منهــا عنــد زيــارة   -9 
الحاجــة. الدوليــة أو عنــد  المنظمــات  خبــراء 

تطبيــق اإلجــراءات الموصــي  بهــا مــن أجــل إبــادة الحشــرات والفئــران والجــرذان والتخلــص مــن   -10 
العــدوى فــي االمتعــة أو الحمــوالت أو الحاويــات أو ســائل النقــل أو البضائــع أو الطــرود البريديــة 
أو ازالــة مــا بهــا مــن تلــوث أو التصــرف فــي أمرهــا بطريقــة أخــرى وذلــك عنــد االقتضــاء فــي 

اماكــن تحــدد وتجهــز خصيصــا لهــذا الغرض)هـــ(. 
التــزام المؤسســة الصحيــة العاملــة بالمنافــذ البريــة  بالتخلــص مــن النفايــات الطبيــة  والخطــرة مــن   -11 
خــالل  مؤسســات متخصصــة فــي نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة والنفايــات الخطــرة المعتمــدة. 
تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل   -12 
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة  ) أمــراض معديــة مشــتبهة / تســممات غذائيــة /أمــراض 

مشــتركة/ التعرضــات الكيمائيــة واالشــعاعية(.
 13-   تقييــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة المقدمــة فــي مطــارات دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 
العربيــة مــن قبــل الجهــات المختصــة  حســب متطلبــات دليــل العيــادة الطبيــة والصحيــة فــي المنافــذ 
الحدوديــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة .  مــع مالحظــة  أنــه يعتمــد وجــود هــذه 
العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت 

ونقلهــا  باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي.
اية إجراءات صحية حسب المقتضيات الصحية أو حسب تستدعي الظروف الصحية ذلك.  -14 
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المقدمة

  إن دور واهــداف وزار ات الصحــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  فــي نقــاط الدخــول 
بالمنافذ البرية والبحرية والجوية    يأتي من التزامها بإدارة النظام الصحي على جميع المســتويات من 
أجــل تحقيــق  أدنــى معــدل مــن تفشــي االمــراض التــي تنتقــل عبــر الســفر مــن والــى دول المجلــس  نظــرا 
لزيــادة حركــة الســفر الدولــي والتجــارة العالميــة باإلضافــة الــى ظهــور وبــروز تهديــدات مرضيــة ومخاطــر 
صحية تؤثر على الصعيد االقليمي و الدولي ومن المســؤوليات االساســية والتاريخية لوزارات الصحة.

كمــا تجــدر االشــارة الــى أن دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  جميعهــا أقــرت  اللوائــح الصحيــة 
الدوليــة ممــا يترتــب عليهــا التزامــات اتجــاه هــذه اللوائــح وتحديــدا فيمــا يخــص توفيــر القــدرات االساســية 
الالزمــة بالموانــئ والمطــارات والمعابــر البريــة المشــار  اليــه  بتلــك اللوائــح بالمرفــق :  ) 1 ( فــي )أ( 
و)ب(وهــو العمــود الفقــري ألنشــطة الترصــد واالســتجابة  التــي ينبغــي اعطائهــا االهتمــام البالــغ ألنهــا 
الركيــزة االساســية للمؤشــر الصحــي كمــا ان توفــر الخدمــات الطبيــة علــى مــدار الســاعة فــي نقــاط الدخــول 
بالمنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة تأتــي ضمــن أولويــات اللوائــح الصحيــة الدوليــة )2005( كونهــا احــدى 
متطلباتهــا االســتراتيجية التــي تضمــن توفيــر االســتجابة الســريعة والطارئــة  والمأمونــة والتــي تتوفــر بهــا 
جميــع المكونــات والعناصــر الرئيســة المذكــور بهــذا الدليــل لمجابهــة تلــك المخاطــر  واالحــداث ووجــود 
العيــادات الطبيــة بهــذه المنافــذ يوفــر  ســرعة االســتجابة للحــاالت المرضيــة التــي تحــدث عبــر وســائل 
النقــل المختلفــة القادمــة  لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة  والعامليــن بهــا أو تلــك االحــداث 
الصحيــة والطبيــة التــي تحصــل بتلــك المنافــذ ومــن أجــل ذلــك تــم اعــداد هــذ الدليــل ليوفــر الحــد االدنــى 
مــن المتطلبــات االساســية بتلــك العيــادات. ويعتمــد وجــود هــذه العيــادات علــى قــرار كل دولــة فقــد تكتفــي 

بعــض الــدول بتوفيــر التدخــل الســريع وعــزل الحــاالت ونقلهــا باإلســعاف ألقــرب مركــز صحــي .

المتطلبات االساسية

يجــب علــى المؤسســات أو الهيئــات المشــغلة المنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة أن تعتمــد علــى نفســها . 1
في توفير العيادات الخاصة الالزمة لتقديم الخدمات الطبية والصحية  للركاب المســافرين  واطقم 
وســائل النقــل المختلفــة  والعامليــن  بتلــك المنافــذ وال تعتمــد ا علــى عقــود مــع مؤسســات صحيــة 
خاصــة لتقديــم الخدمــات الطبيــة والصحيــة الالزمــة وذلــك مــن أجــل  ضمــان الجــودة وتطبيــق اللوائــح 

الدوليــة المطلوبــة 
ان يتــم الترخيــص لتلــك العيــادات مــن قبــل الجهــات المختصــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج . 2
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العربيــة  و تخضــع تلــك المؤسســات لجميــع اشــتراطات وضوابــط التراخيــص والتقييــم  المســتمر مــن 
قبــل  الجهــات المختصــة   حســب النظــم المتبعــة بالقطــاع الصحــي الخــاص.

أن  تلتــزم الهيئــات والمؤسســات المشــغلة للمنافــذ الحدوديــة  بالتعاقــد مــع احــد المستشــفيات الخاصــة  . 3
بــدول المجلــس  و يفضــل أن يكــون  قريــب مــن لمنفــذ الحــدودي  لتقديــم  الخدمــات الصحيــة الطارئــة 
للمســافرين فــي حالــة الطــوارئ او عنــد تعــذر تقديمهــا بالعيــادات الموجــودة بالمطــارات والموانــئ 

والمعابــر البريــة.
توفيــر عــدد ا مــن ســيارات االســعاف  حســب الحاجــة الفعليــة لــكل منفــذ حــدودي وحســب  حركــة . 4

المســافرين عبــر ذلــك المنفــذ وذلــك بعــد الترخيــص لهــا مــن قبــل  الجهــات المختصــة بــدول المجلــس
توفير كادر صحي على مدار الساعة بتلك العيادات مع بيان االشتراطات التالية:. 5

• العمل على ثالث فترات عمل على مدار الساعة 	
•  العيادات الرئيســية : يجب أن  توفر طاقم طبي لكل مناوبة )على االقل عدد )2( طبيبين  	

-  وعــدد )2( ممرضيــن وعــدد )2( مضمديــن  وعدد)2(ســائقي ســيارتي اســعاف( أو حســب 
كثافــة المســافرين  عبــر كل منفــذ حــدودي

• العيــادات  الفرعيــة:  ان تطلــب وجــود أكثــر مــن عيــادة  بالمنفــذ الحــدودي  يجــب توفيرهــا 	
بالــكادر الطبــي والصحــي المناســب عــددا وكفــاءة   وحســب الصالحيــات المنصــوص عليهــا 

فــي الئحــة تقديــم الخدمــات الصحيــة المعتمــدة لتلــك العيــادات. 
• يتــم الترخيــص لتلــك الكــوادر مــن قبــل الجهــات المختصــة بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج 	

العربية
• يجــب علــى الكــوادر ان يكونــوا حاصليــن علــى شــهادات االســعافات ســارية المفعــول قبــل 	

البــدء بالعمــل لألطبــاء شــهادة ACLS(( و شــهادة ) BLS( للممرضيــن والمضمديــن وتجــدد 
كل ســنتين.

• علــى الجهــات المختصــة بــوزارات الصحــة بــدول المجلــس أن  تقــوم بعمــل دورات متخصصــة  	
للكــوادر الصحيــة فيمــا يخــص متطلبــات  للوائــح الصحيــة الدوليــة )2005(

• علــى االطبــاء متابعــة تطويــر مهاراتهــم  فــي علــوم  طــب الطيــران لألطبــاء العامليــن بعيــادات 	
المطارات

• 	)PPE( تدريب  جميع الكوادر الطبية والصحية على مكافحة العدوى
• التزام الكوادر الطبية والصحية ببرامج  التعليم المستمر المتبعة بدول المجلس	
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•  عدم اصدار شــهادات صالحية مزاولة  المهن الخاصة   بالطيران أو ســائل النقل االخرى 	
ويقتصــر ذلــك علــى الجهــات المختصــة الرســمية فقــط

• تلتــزم المؤسســات الصحيــة  العاملــة فــي المنافــذ الحدوديــة بالتخلــص االمــن  مــن النفايــات 	
الطبيــة مــن خــالل ابــرام عقــود مــع شــركات نقــل ومعالجــة النفايــات الطبيــة المعتمــدة. 

• تطبيــق آليــات العمــل والخطــط الخاصــة بالترصــد واالســتجابة والتبليــغ لألحــداث التــي تشــكل 	
طارئــة مــن طــواري الصحــة العموميــة ) أمــراض معديــة مشــتبهة /تســممات غذائيــة /أمــراض 

مشــتركة/ التعرضــات الكيمائيــة واالشــعاعية.
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Part one: Clinic Requirements & Specifications

General SpecificationsItems
Easy accessible at common areas preferably at ground floor 
or at higher levels where there should be adequate elevators 
and handicapped access services and facilities.

Location

Proper day lighting and ventilation within the clinic premis-
es are obligatory, windows which can opened shall be fitted 
with a net.

Lighting & Venti-
lation

Walls shall be painted with easily washable paints (light 
colors is preferred), with no sharp edges in wall and Clinic 
floors shall be made of easily washable material e.g. ceramic 
tiles or special medical floors.

Walls

Corridors and Doors shall be wide and permits wheelchair 
and trolleys (at least 90 cm for doors and 120 cm for corri-
dors width)

Corridors & Doors

Floor and ceiling finishes shall be selected to suit the func-
tion of the space and promote a pleasant environment for 
patients, visitors and staff. The following factors shall be 
considered:
aesthetic appearance,  acoustic properties,  durability,  ease 
of cleaning, infection control,  movement of equipment

Floor & Ceiling

The minimum space for each of the following rooms is 12-
16 sqm

Space Area

this area must allow patients to move conveniently to and 
from the treatment areas and accommodate high volume of 
patients, support staff, and mobility aids.

Reception / Cleri-
cal  Area

Two rooms for male & female patients, each room should 
accommodate at least 8 persons.

Waiting Area

All room with washbasinConsultation room

All room with washbasinTreatment room
 All room with washbasin and accommodate  two bedsObservation room
All room with washbasin and one toilet Isolation room

الجداول التالية تشمل بعض االدوات االساسية الواجب توفرها في العيادات في المنافذ الحدودية 
وتحدد حسب حاجة كل منفذ
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Separate area to keep medicine with shelves and thermome-
ter at cold and dry atmosphere.

Space for Medicine

Two toilets (for Male & Female) with disabled facilitiesToilets

Part Two: Equipment & Tools
2.1- Reception Area & Medical Records

Item Comments
Desk and chair
Computer with 
Internet Facility
Printer
Telephone
Fax machine
Money keeper
Registration book
Appointment book
Wheelchair for 
disabled patients
Notice Board
Shelf with racks 
for patients’ files
Suggestions Box

2.2- Waiting areas (Male & Female)
Item Comments
Chairs for waiting 
patients and atten-
dances 
Small table
Shelfs for health ed-
ucational materials
Drinking water with 
disposable cups
Bin Pedal 
Weighing Scale 
with Height mea-
surement
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2.3- Consultation (Doctor) Room 

Item Comments

Doctor’s desk with 
chair
Patients and atten-
dants chairs
Telephone

Computer

Notice board 

Dispenser Medical 
Soap
Bin pedal

Dispenser Paper 
Towel
Washbasin and Soap.

Partition Curtin

Examination Lamp 
(mobile)
Torch

X-ray view box

Disposable examina-
tion Gloves.

Glucometer

Mobile Adjustable  
Couch with rail

Peak flow meter with 
mouth pieces
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2.4- Treatment Room

Item Comments

 Washbasin

Chairs

Notice Board

Wall shelf
Table
Refrigerator with lock 
(with thermometer)

Bin Pedal  
Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper Towel

Instrument cupboard
Tourniquet

Ambu  Bag Resuscita-
tion  Set

Peak Flow  Meter  
Adult + Paeds 
Laryngoscope complete 

Nebulizer ( Adult  + 
Paeds)
Vital  Signs Monitor)   
with pulse oximetry 
facility )
BP Apparatus  with 
Adult/ Extra large  and 
paediatric cuffs 

Defibrillator
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Suction Apparatus  - 
Portable 
Mobile Adjustable  
Couch with rail
Stand  IV - 4 HOOKS

Trolley Instrument  
Dressing  2 Drawers

Trolley  Emergency 
Drug 

Oxygen cylinder  ( O2 
therapy)

 I.V set

Stethoscope  

Bed pans child
 oval shaped. SS.
Bowl with different 
sizes   

Glucometer 
ECG Machine 

Humidifier 
IV Stand Hook ( Wall 
Mounted) 
Angle Poise  Lamp  - 
Wall pointed

Cervical Collar 
Kidney shape bowel

Thomas Splint Adult
Thomas Splint Paedi-
atric
Glass Instrument Cup-
board
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Gastric lavage set( cur-
rently made by nurses 
in the HC)
Dressing set

Suturing set( comes 
with a cutter)
Suture removal set with 
cutter
Incision & drainage set

Respiratory intubation 
set( adult and peadiat-
ric)
Ear irrigation 

Plain tray without lid  
8’’

Pint measure 1 litre 

Digital Thermometer  

Autoclave type B class

Urinal   for male 

Urinal  for female 

Bed pans adults oval 
shaped.

 Protoscope  

Catheterization set
Instrument tray with lid 
10”x8”x2”

Tongue depressor jar
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2.5- Observation room

Item Comments

Washbasin

Chairs

Notice Board

IV Stand

Mobile Adjustable  
Couch with rail
Bin Pedal

Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper 
Towel

2.6- Isolation Room

Item Comments

 Washbasin

Chairs

Notice Board

IV Stand

Mobile Adjustable  
Couches with rail
Bin Pedal  

Dispenser Medical 
Soap
Dispenser Paper 
Towel
PPE: Gloves, gown /
apron and standard 
surgical masks
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مرفق 10
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مرفق 11
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 68 

 في ما يختص بتطبيق اللوائح الصحية الدولية في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون التبليغ آليات 

االمراض المشتركة االمراض البشرية

عند اشتباه الطبيب المعالج في الموانئ 
/المطارات /المعابر البرية بوجود 

حدث ينطوي على األمراض المبينه 
أدناه يجب أن يترتب عليه إتباع هذه 

األليه : 

 الكوليرا
 الطاعون الرئوي
 الحمى الصفراء
 الحمى

الفيروسية(األيبوال )
 حمى السا ومرض

ماربوغ  
  حمى غرب النيل
  حمى الدنك
  حمى وادي الصدع
 مرض المكورات

السحائيه  
 الجدري
 فيروس شلل األطفال)

النوع البري)
 األنفلونزا البشرية

الناجمة عن نمط جديد 
 متالزمة  االلتهاب

الرئوي الحاد الوخيم 
(سارس).

 متالزمة الشرق
االوسط فيروس 

كورونا.
........................
......................
.......................
.....................
.......................
......................

أي حدث يؤدي إلى نفوق أعداد -
كبيره من الحيوانات المستورده 
إلى الدولة  بإحدى وسائل النقل 

البحري /الجوي / البري الذي قد 
يشكل مخاطر على الصحه 

العموميه على المستوى الوطني أو 
اإلقليمي.

اي فحوصات ايجابية لإلمراض -
التالية : 

حمى الوادي المتصدع / حمى غرب 
النيل /انفلونزا الطيور/انفلونزا 

الخنازير/ فيروس الشرق المتوسط 
او اي  كورونا/ حمى الكونغو....)

فحوصات ايجابية المراض مستجدة لها 
.وقع على الصحة العامة 

أي حدث يؤدي إلى تسرب -
أو اندالق مواد خطره 

(بترولية ,كيمائية 
في  ,اشعاعية,نوويه )

الموانئ/ المطارات / المعابر 
البحرية. 

حدوث حرائق او إصابات -
ناتجة عن تلك المواد. 

المواد الخطرة 

ال توجد مخاطر محتملة من انتشار 
الخطر على الصعيد الخليجي 

واإلقليمي 

توجد مخاطر محتملة من انتشار 
الخطر على الصعيد الخليجي 

اواالقليمي . 

ال يخطر به في هذه المرحلة ويقيم 
من جديد في حال توفرمعلومات 

اضافية وتتم تبادل المعلومات بين 
ضباط االتصال فقط للعلم. 

تبليغ نقطة االتصال الوطنى.1
تقييم الحدث واتخاذ القرار  .2
.(RRT)استدعاء فريق االستجابة للطوارئ المحلي .3

تفعيل نظام االنذار الخليجي المبكر عن طريق ضباط 
االتصال الخليجين 

 14مرفق 

مرفق 14
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مهام ضباط االتصال 
المعنين بتطبيق اللوائح الصحية في المنافذ الحدودية بدول المجلس 

 
إتاحة االتصال دائًما وفي جميع األوقات مع نقاط االتصال الخليجية المعنين باللوائح الصحية الدولية   .1

بالبريد اإللكتروني، و/أو الهاتف، و/أو الفاكس.
2.  القيام باإلخطار عن طريق توجيه الرسائل العاجلة إلى نقاط االتصال الخليجين وتعميم المعلومات 
عليهم ، بعد االنتهاء من تجميعها  واستكمال عملية التحقيق من الحدث والتأكد انه قد يشكل طارئه 

صحية عموميه قد تنتقل غبر المنافذ الحدودية الخليجية المشتركة . و يشمل نطاق االتصال األحداث 
المتصلة بالصحة البشرية والحيوانية  والبضائع الملوثة وجميع االحداث التي لها آثار محتملة على 

الصحة العمومية.
ضمان تبادل  المعلومات أثناء األحداث الصحية العمومية غير المتوقعة أو غير العادية  وتزويد   .3

ضباط  االتصال الخليجين بكل المعلومات ذات الصلة بالصحة العمومية إذا وجدت أية بينة تدل على 
حدث غير متوقع أو غير عادي داخل أراضي الدولة الطرف، يمكن أن يشكل طارئة صحية عمومية 

تثير قلًقا دوليًّا.
التشاور بشأن األحداث التي تقع داخل أراضي الدولة الطرف وال تتطلب اإلخطار بها، بشأن اتخاذ   .4

التدابير الصحية المناسبة.
التأكيد على التغذية المرتجعة من الطرف المستلم للبالغ واعالمه بشأن االجراءات التي اتبعت.  .5

مرفق 15
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تصميم وتنفيذ مطبعة األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
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وزارة العمل والتنمية االجتماعية

 قرار رقم )31( ل�سنة 2020

ة اخلليفية ب�ساأن تعديل النظام االأ�سا�سي ملوؤ�س�سة املربَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة 

يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 

1989 وتعديالته،

اخلليفية  ة  املربَّ موؤ�ش�شة  بت�شجيل  الرتخي�س  ب�شاأن   2011 ل�شنة   )29( رقم  القرار  وعلى 

)موؤ�ش�شة خا�شة(،

ة اخلليفية وعقد تاأ�شي�شها )موؤ�ش�شة خا�شة(، وعلى النظام الأ�شا�شي ملوؤ�ش�شة املربَّ

وعلى قرار جمل�س اأمناء املوؤ�ش�شة املوؤرخ يف 2019/6/2 ،

قرر االآتي:

مادة ) 1 (

 ُتـجَرى التعديالت التالية على النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة وهي:

اأواًل: ت�شـــاف اإلى المادة رقم )8( من النظـــام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، الخا�شة باأهداف الموؤ�ش�شة 

البنود التالية: 

- بند رقم )7( "تمكين ال�شباب البحريني علميًا ومهنيًا واقت�شاديًا من خالل برامج متخ�ش�شة، 

بعد اأْخـذ الموافقة من الجهات الحكومية المخت�شة.

-بند رقم )8( "تزويد ال�شباب بالمهارات والخبرات المنا�شبة ل�شوق العمل، بعد اأْخـذ الموافقة 

من الجهات الحكومية المخت�شة".

-بند رقم )9( "غْر�ُس ِحـ�سِّ الم�شئولية الجتماعية لدى ال�شباب".

-بند رقم )10( "تنفيذ م�شاريع ومبادرات خيرية تعود بالفائدة على الأ�شر البحرينية والمجتمع 

ككل، بعد اأْخـذ الموافقة من الجهات الحكومية المخت�شة".

ل ن�س المادة )10( من النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، لي�شبح: ثانياً : يعدَّ

"يتكون جمل�س الأمناء من ثمانية اأع�شاء يتم تعيينهم من ِقـَبـل املوؤ�ش�شني، وتكون الع�شوية 
يف املجل�س ملدة �شنتني قابلة للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى ".

ل ن�س المادة )16( من النظام الأ�شا�شي للموؤ�ش�شة، لي�شبح: ثالثاً: يعدَّ
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      "يجتمع مجل�س الأمناء �شت مرات في ال�شنة كحدٍّ اأدنى، وتكون اجتماعاته �شحيحة بح�شور 

اأغلبية اأع�شائه. ويقوم اأمين �شر المجل�س باإعداد جدول اأعمال جل�شات مجل�س الأمناء ويعر�شه 

ر ما ي�شاء ب�شاأنه، ثم يقوم اأميـــن ال�شر باإخطار الأع�شاء به قبل  علـــى رئي�ـــس مجل�س الأمناء ليقرِّ

موعد النعقاد باأ�شبوع على الأقل.

ـح  وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية اأ�شوات الأع�شاء احلا�شرين، فاإذا ت�شاوت الأ�شوات يرجَّ

اجلانب الذي فيه الرئي�س".

مادة )2(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

 وزير العمل والتنمية االجتماعية 

 جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافــــــق: 5 مـــايـــــــــو 2020م
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وزارة االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )128( ل�سنة 2020

 ب�ساأن تغيري ت�سنيف عدد من العقارات يف منطقة مدينة �سلمان - جممعات

)580-581-582-583-585(

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، وعلى الأخ�س املادة )20( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن التخطيط العمراين، ولئحته التنفيذية 

ال�شادرة بالقرار رقم )1( ل�شنة 1994،

ة للتعمري والتطوير،  وعلى املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1994 ب�شاأن تق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )56( ل�شنة 2009، وتعديالتها،

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

التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )16( ل�شنة 2002، وتعديالتها،

وعلى القانون رقم )6( ل�شنة 2005 بتعديل بع�س اأحكام املرا�شيم بقوانني ب�شاأن ا�شتمالك 

ة للتعمري  الأرا�شي للمنفعة العامة، وتنظيم املباين، والتخطيط العمراين، وتق�شيم الأرا�شي املعدَّ

ُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

وعلى القانون رقم )39( ل�شنة 2009 ب�شاأن ا�شتمالك العقارات للمنفعة العامة،

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

الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراين، 

بالقرار رقم  ال�شادرة  اململكة،  املناطق يف  للتعمري مبختلف  التنظيمية  وعلى ال�شرتاطات 

ل بالقرار رقم )55( ل�شنة 2016، )28( ل�شنة 2009، املعدَّ

وبعد العْر�س على املجل�س البلدي لبلدية املنطقة ال�شمالية،

وعلى موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراين،
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قرر االآتي:

مادة )1(

و05016892  و05017183  و05019430   05019429 اأرقام  العقارات  ت�شنيف  ـر  يغيَّ

و05019432 و05016893 الكائنة مبنطقة مدينة �شلمان جممعات )580-581-582-583-585( 

من ت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق 

ـق عليها ال�شرتاطات  العامة )PS( ِوْفقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

ُيـن�َشـر هذا القرار يف اجلريدة الر�شمية، وُيـعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره.

وزير االأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 25 رم�شان 1441هـ

الـمــــوافـــــــق: 18 مــايــــــو 2020م
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اإعالن

رقم دعوى التاأديب: 48/تاأديب/2019 والم�شتاأنفة تحت رقم 2/تاأديب ا�شتئنافي/2020

المقامة من: وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف )ب�شفته(.

�سد: المحامي عبدالجليل جمعه الخنيزي.

الدعوى  يف  قراره   2019/12/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  املحامني  تاأديب  جمل�س  اأ�شدر 

املذكورة، وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س باأغلبية الآراء توقيع عقوبة املْنع من مزاولة املهنة 

ملدة ثالثة �شهور«.

كما اأ�شدر جمل�س تاأديب املحامني ال�شتئنايف بجل�شته املنعقدة بتاريخ 2020/5/12 قراره 

يف ال�شتئناف وجاء منطوقه كالتايل: »قرر املجل�س التاأديبي للمحامني ال�شتئنايف قبول الطعن 

على القرار �شكاًل لتقدميه يف امليعاد املقرر قانونًا، وتعديل العقوبة اإىل املْنع من مزاولة املهنة 

ملدة �شهر بدًل من ثالثة �شهور«.

جمل�س تاأديب املحامني 

اإعالن من جمل�س تاأديب املحامني
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات مركز امل�ستثمرين

  

اإعالن رقم )483( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ت�سامن 

 

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك �شركة ال�شخ�س 

الواحد التي تحمل ا�شم )لم�شة حرير لت�شميم الأزياء �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 119706-1، طالبًا 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار 

بحريني، وت�شجل با�شم كل من: مينه الفاتحي اأمين، ولولوة عي�شى �شعد �شلمان المران. 

اإعالن رقم )484( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

اإىل �سركة ذات م�سئوليه حمدودة 

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

ا�شم  تحمل  التي  المغلقة  البحرينية  الم�شاهمة  ال�شركة  موؤ�ش�شي  عن  لنيابة  ذ.م.م(،  الأعمال  لخدمات  بوينت 

)كننغهام لندزي ميدل اإي�شت �س.م.ب.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 12990-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني 

اآلف  وع�شرة  )مائة   110،880 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة 

وثمانمائة وثمانون( دينارًا بحرينيًا، وت�شجل با�شم كل من: �شركة )�شدجويك ري�شك �شيرف�شز ليمتد(، و�شركة 

)�شدجويك اإنترنا�شونال يو كي هولدينجز ليمتد(.

اإعالن رقم )485( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اىل موؤ�س�سة فردية

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 )تايلو�س اإن �شي اإ�س الهند�شية ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 
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34207، طالبين تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيد/ �شعيد 

عبداهلل عبداهلل عبدالنبي ع�شبول.   

اإعالن رقم )486( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

اأيوما �شيري�شينا اآر اأ�شيغي، �شاحب الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مقاولت �شي كات للتنظيفات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 92981-3، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

 ،MD MUSA AHMED KASHEMبذاتها، وت�شجل با�شم كل من: كماني منغاليكا اأيوما �شيري�شينا اآر اأ�شيغي، و

 MOHAMMAD و   ،SALEHA AKTER BAHARUL ISLAM و   ،MOHAMMAD MAIN UDDIN KASHEMو

    .MOINUDDIN RAJIB MOHAMMAD MACBUBUL HOQUE

 

اإعالن رقم )487( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه فاطمة الزهراء 

�س.�س.و(،  الأزيــاء  لت�شميم  �شهيد  الزهراء  )فاطمة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالكة  �شهيد، 

اإلى �شركة ذات  111731-1، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها  الم�شجلة بموجب القيد رقم 

500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: فاطمة الزهراء  م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 

�شهيد، ويا�شين عبدالعزيز عبدالح�شن علي. 

اإعالن رقم )488( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل �سركة ال�سخ�س 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 )جريت هاربور ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 69179، طالبين 

تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وت�شجل با�شم �شركة )فين�شر كابيتال 

بنك �س.م.ب مقفلة(. 
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اإعالن رقم )489( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن

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

ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم )ليف برودكا�شت اإيفنت منيجمنت ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب 

وبراأ�شمال  ت�شامن،  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبين   ،1-107267 رقم  القيد 

مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإلهام اأحمد مكي اأحمد، وفاطمة كيباون. 

اإعالن رقم )490( ل�سنة 2020

ب�ساأن تغيري اال�سم التجاري

ل�سركة )كيمز البحرين للرعاية ال�سحية �س.م.ب مقفلة(

 

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

زياد روقان قيومجي، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة الم�شاهمة البحرينية المغلقة التي تحمل ا�شم )كيمز البحرين 

للرعاية ال�شحية �س.م.ب مقفلة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 75104-1، طالبين تغيير ال�شم التجاري لل�شركة 

اإلى �شركة )كيمزهيلث �س.م.ب مقفلة(. 

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 )491( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

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

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  الداخلي  للديكور  اأن�شطة  )قاجي  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،135122

 DALOAR و  المغني،  ، وت�شجل با�شم كل من: جعفر علي محمد علي  500 )خم�شمائة( دينار بحريني  مقداره 

.HOSSAIN ABUL GAJE

اإعالن رقم )902( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني من �سركة ال�سخ�س 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 
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�س.�س.و(،  والألمنيوم  للحام  �شوبر  )ور�شة  ا�شم  تحمل  التي  الواحد  ال�شخ�س  �شركة  مالك  عبدالقادر،  ميلون 

الم�شجلة بموجب القيد رقم  114172، طالبًا تغيير فرعي ال�شركة الأول والثاني اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة 

ميلون  محمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة 

.SULTANA MOHAMMAD MAIJUDDIN عبدالقادر، و

اإعالن رقم )903( 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 تقدمت اإليه ال�شيخة عائ�شة 

حمد محمد عبداهلل اآل خليفة، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ون �شتوب مودرن لزينة ال�شيارات(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 136041، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )هلثوير للمعدات الطبية 

2،000 )األفين( دينار بحريني، وت�شجل  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره   ،)

 .SAMEER SHAFI EBRAHIM با�شم كل من: ال�شيخة عائ�شة حمد محمد عبداهلل اآل خليفة، و

   

اإعالن رقم )904( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

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

ال�شاوي ع�شري هجر�س، مالك �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ال�شاوي لل�شحن والتفريغ �س.�س.و(، 

الم�شجلة بموجب القيد رقم 121678، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية 

محدودة، وت�شجل با�شم كل من: عادل ال�شاوي ع�شري هجر�س، ومرت�شى اإبراهيم عبدالعزيز محمد اإبراهيم.

اإعالن رقم )905( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد

يعلن مركز البحرين للم�شتثمرين بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه المحامية وفاء نور 

اهلل حبيب عبدالعزيز الأن�شاري، نيابة عن اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة التي تحمل ا�شم ) برنامج 

ال�شيولة III ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 101626، طالبة تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها 

اإلى �شركة ال�شخ�س الواحد، وبراأ�شمال مقداره 250،000 )مائتان وخم�شون األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم 

�شركة )فين�شر كابيتال بنك �س.م.ب. مقفلة( وذلك بناًء على تنازل ال�شيد/ عبداللطيف محمد عبداهلل محمد 

نور جناحي عن كامل ح�ش�شه في �شركة ) برنامج ال�شيولة III ذ.م.م(.
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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 )906( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل فرعني 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/ ح�شن علي 

للمقاولت وحافظ جميل  العربي  ا�شم )المغرب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  المو�شوي، �شاحب  علوي دروي�س 

كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 52692، طالبًا تحويل الفرعين الأول والثاني من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات 

م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وت�شجل با�شم كل من: ح�شن علي علوي دروي�س المو�شوي، و�شحر جعفر من�شور 

محمد القيم.

    

اإعالن رقم )907( ل�سنة 2020

ب�ساأن حتويل �سركة ال�سخ�س الواحد

اإىل �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة

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

الخليج للتدقيق، نيابة عن �شركة )اأو�ش�س لتطوير العقارات �س.م.ب(، مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل 

ل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير  52367، طالبًا  رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  �س.�س.و(،  )نيوتل لالت�شالت  ا�شم 

)نيوتل لالت�شالت �س.�س.و( اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة، وبراأ�شمال مقداره 1،000،000 دينار بحريني، 

وت�شجل با�شم كل من: �شركة )�شعود كانو ذ.م.م(، و�شركة )في�شل المتروك ذ.م.م(، و�شركة )جميل المتروك 

ذ.م.م(، وال�شركة الوطنية لال�شتثمار العقاري �س.�س.و( المملوكة ل�شركة )اإم اآند اإن القاب�شة ذ.م.م(، و�شركة 

اإي�شان لال�شتثمار �س.م.ب. مقفلة(،  القاب�شة ذ.م.م(، و�شركة  )اأم�شاف لال�شتثمار ذ.م.م(، و�شركة )ديرامو 

و�شركة )محمد ح�شن دواني واأولده �س.م.ب مقفلة(، و�شركة )اأدال القاب�شة ذ.م.م(، ومحمد جا�شم عبدالرحمن 

الزياني، وعبدالحميد محمد ح�شن دواني. 
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 إعالن شطب وكاالت تجارية

 يفيد قسم الوكاالت التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تم شطب قيد الوكاالت التجارية المذكور تفاصيلها أدناه: 

 12271 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MARSTON's PLC 
BRITISH 

HAVELOCK STREET BEDFORD MK40 4LU UNITED KINGDOM 
قيه البحرين المحدوده الوكيلاسم  كه االفريقيه و الشر   الشر

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

BOMBARDIER BITTER KEG 30L 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992لسنة ( 10المرسوم بقانون رقم )من ( 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب

 

 

 12275 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CARLO PELLEGRINO 
ITALAIN 

59 ,RUE VIA DEL FANTE 38 MARSALA 91025 ITALY 
قيه البحرين المحدوده اسم الوكيل كه االفريقيه و الشر   الشر

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

MARSALA FINE 6X1.5LTR 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10المرسوم بقانون رقم ) من (19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب

اإعالن �سطب وكاالت جتارية



العدد: 3474 – الخميس 4 يونيو 2020

104

 

 12237 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CARLSBERG BREWERIES A/S 
DANE 

100 NY CARLSBERG VEJ DK-1760 COPENHAGEN V DENMARK 
قيه البحرين المحدوده اسم الوكيل كه االفريقيه و الشر   الشر

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

  
CARLSBERG BOTTLE 24X33CL 
CARLSBERG CAN 500 24X50CL 

CARLSBERG KEG 1X25LTR 
SOMERSBY APPLE CIDER BOTTLE 24X33CL 

SOMERSBY APPLE CIDER KEG 1X25LTR 
HOLSTEN D PILS 24X33CL 
OKOCIM BEER 24X50CL 

OKOCIM STRONG 24X50CL 
 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992لسنة ( 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب

 

 

 12263 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CASTEL FRERES 
FRENCH 

44330 LA CHAPELLE HEULIN L'HYVERNIERE FRANCE 
قيه البحرين المحدوده الوكيلاسم  كه االفريقيه و الشر   الشر

بيان البضائع موضوع 
  Alcohol Drinks الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

CASTEL FRERES 

 محددة المدة  نوع الوكالة

التجارية وذلك لعدم بشأن الوكالة  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12231 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Dubli Network Limited 
BRITISH VIRGIN ISLAND 

197 Main Street, Road Town, Tortola British Virgin Islands 
ونية باك اسم الوكيل   الرقمية للتجارة اإللكتر

بيان البضائع موضوع 
  On Line Shopping الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

Dubli network 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19استنادا لنص المادة )"  سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020/ يونيو / 2 تاري    خ الشطب

 

 

 12288 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

MEV Srl (Machinery And Industrial Equipment) 
ITALAIN 

Via Delle Cantine 52, 52022 Loc. S. Cipriano - Cavriglia 
كه يوكو للهندسه المحدوده اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Heavy machine 
 مواد البناء

Mobile machinery Light 
Parts of heavy machinery 

Machinery 
 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

MEV 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10)( المرسوم بقانون رقم 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12331 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

PFCH LUXE SA 
SWAZILAND 

14RUE DE VEYROY, 2017 MEYRIN 1, GENEVA , SWITZERLAND 
كة يوسف عبدالوهاب الحواج واوالده ذ.م.م اسم الوكيل   شر
 محددة المدة  نوع الوكالة

التجارية وذلك لعدم بشأن الوكالة  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب

 

 

 12152 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

SBI PHARMACEUTICALS CO. LTD. 
JAPANESE 

1-6-1 ,ROPPONGI, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN . 
  صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

SBI PHARMACEUTICALS 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي 
ي الميعاد القانون 

 " تجديد قيد الوكالة ف 
 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12151 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

CIPLA LIMITED 
INDIAN 

CIPLA HOUSE, PENINSULA BUSINESS PARK, GANPATRAO KADAM MARG, LOWER 
PAREL, MUMBAI-400013, MAHARASHTRA 

  صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
التجارية  والعالمات

 موضوع الوكالة
CIPLA 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
 

 

 12144 رقم قيد الوكالة

الموكل وجنسيته اسم 
 وعنوانه

PHARMA INTERNATIONAL COMPANY – JORDAN 
JORDANIAN 

THIRD FLOOR - ABU ALHAJ COMMERCIAL COMPLEX - QUEEN RANIA ROAD - 
JABEEHA - AMMAN- JORDAN 

  صيدليات الخليج ذ.م.م اسم الوكيل
بيان البضائع موضوع 

  Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

Pharma International 

 محددة المدة نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12371 رقم قيد الوكالة

وجنسيته اسم الموكل 
 وعنوانه

STADA MENA DWC LLC 
EMARATI 

471 .BUSINESS PARK, BLOCK-E, DUBAI AVIATION CITY, DUBAI, UAE 
  صيدليه نارص اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

Cosmetics products  
Human Medicines  

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

LADIVAL SENSITIVE SKIN AFTER SUN LOTION 
LADIVAL SENSITIVE SKIN SUNSCREEN CREAM SPF 50 

LADIVAL SPECIAL TRANSPARENT SUNSCREEN SPRAY SPF 30 
LADIVAL SENSITIVE SKIN SUNSCREEN LOTION SPF 50 

LADIVAL CHILDREN AFTER SUN LOTION 
PROXEN 250 MG TABLET 20's 
PROXEN 500 MG TBALET 20's 
TRAMAL RETARD 100 MG 10's 
TRAMAL RETARD 100 MG 30's 
TRAMAL CAPSULE 50 MG 10's 

TRAMAL SOLUTION FOR INJ 5 AMP 100 MG/2 ML 
NIZORAL 2% SHAMPOO 100 ML 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
 

 

 12209 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Kern Pharma, S.L., 
SPANISH 

c/ Venus, n 72, Poligono Industrial Colon II, 08228 Terrassa Spain 
  صيدليه نارص اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

letrozol 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10بقانون رقم )( المرسوم 19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12210 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Accord Healthcare MENA JLT 
EMARATI 

c1 Lake plaza, Office #403, Cluster T, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE 
  صيدليه نارص اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Medical preparations الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

Aceda 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
 

 

 10122 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

VOLVO CAR CORPORATION SWEDEN 
SWEDISH 

S-405 08 goteborg, sweden . 
كة الجزيرة للسيارات اسم الوكيل   شر

بيان البضائع موضوع 
 الوكالة

parts for Cars , Trucks and Buses  
Cars 

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

VOLVO 

 غتر محددة المدة نوع الوكالة
 عىل التجارية الصادر  الوكالةة لجنقرار  اء عىلبن سبب الشطب

ً
 عىل الشطبطرفير  إتفاق ال بناءا

 2020/ مايو / 20 تاري    خ الشطب
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 11895 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

THE AUTOMOBILES PEUGEOT COMPANY 
FRENCH 

AVENUE DE LA GRANDE ARMEE B.P. 01-75761 PARIS CEDEX 16 FRANCE75 
ي موتورز( اسم الوكيل

ي للسيارات )زيان 
كة الزيان    شر

بيان البضائع موضوع 
  parts for Cars , Trucks and Buses ,Truck ,Buses ,Cars الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

PEUGEOT 

 محددة المدة  نوع الوكالة
 إتفاق الطرفير   سبب الشطب
 2020/ أبريل/ 22 تاري    خ الشطب

 

 

 12323 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Middle East Paints Factory Co 
SAUDI 

industrial city - phase 5- po box 36221 - jeddah 21419 kingdom of saudi arabia 
ينغ ش. ش. و لمالكها السيد طارق ابراهيم مصطف  ابراهيم مصطف  فقيه اسم الوكيل   طارق فقيه إنجينتر

بيان البضائع موضوع 
  Building materials الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

middle East paints 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "تجديد قيد الوكالة 

ي الميعاد القانون 
 ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب

 12259 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

A.Menarini Farmaceutica Internazionale S.r.l., 
ITALAIN 

3,Via Sette Santi,50131 Firenze(Italy) 
  صيدليه اوال ذ.م.م اسم الوكيل

بيان البضائع موضوع 
  Human Medicines الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

priligy 

 محددة المدة  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "تجديد قيد الوكالة 

ي الميعاد القانون 
 ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
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 12303 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته 
 وعنوانه

Polikrom Yalitim Insaat Uretim San. Tic. Ltd. Sti. 
TURK 

Dilovasi Organize Sanayi Bolgesi 3. Kisim D3004 Sokak No:28 Kat:2 
Dilovasi/Kocaeli 

يق للتجارة اسم الوكيل   التشر
بيان البضائع موضوع 

  مواد عازلة للحرارة الوكالة

االسم التجاري 
والعالمات التجارية 
 موضوع الوكالة

Mantosiva 

 محددة المدة غتر  نوع الوكالة

بشأن الوكالة التجارية وذلك لعدم  1992( لسنة 10( المرسوم بقانون رقم )19" استنادا لنص المادة ) سبب الشطب
ي "

ي الميعاد القانون 
 تجديد قيد الوكالة ف 

 2020يونيو/ / 2 تاري    خ الشطب
 


