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�اأمر�ملكي�رقم�)10(�ل�سنة�2021

بتعيني�وكيل�بالديوان�امللكي�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

ل بالأمر  وعلى الأمر الأمريي رقم )53( ل�شنة 2001 باإعادة تنظيم الديوان الأمريي، املعدَّ

امللكي رقم )5( ل�شنة 2002،

وبناًء على عْر�س وزير الديوان امللكي،

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن الدكتور خليفة بن علي الفا�شل وكياًل للتخطيط والدرا�شات واملتابعة بالديوان امللكي. يعيَّ

املادة�الثانية

على وزير الديوان امللكي تنفيذ اأمرنا هذا، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشـر يف اجلريدة 

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 17 رجب 1442هـ

الموافـق: 1 مــار�س 2021م
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�اأمر�ملكي�رقم�)11(�ل�سنة�2021

�بتعديل�املادة�الأوىل�من�الأمر�امللكي�رقم�)15(�ل�سنة�2018

باإن�ساء�مركز�امللك�حمد�العاملي�للتعاي�ش�ال�سلمي�

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى الأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2018 باإن�شاء مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي.

اأمرنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيـ�شتبَدل بن�س املادة الأوىل من الأمر امللكي رقم )15( ل�شنة 2018 باإن�شاء مركز امللك حمد 

العاملي للتعاي�س ال�شلمي، الن�س الآتي:

“ُيـن�شاأ مركز ي�شمى )مركز امللك حمد العاملي للتعاي�س ال�شلمي(، وُي�شار اإليه يف هذا الأمر 
بكلمة )املركز(”.

املادة�الثانية

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

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــــخ: 17 رجب 1442هـ

الموافـق: 1 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)26(�ل�سنة�2021

باإعادة�تنظيم�وزارة�ال�سحة

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 )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ُيـعاد تنظيم وزارة ال�شحة، وذلك على النحو الآتي:

وزير�ال�سحة،�وتتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�شال.

ثانياً: وكيل الوزارة، ويتبعه:

الوكيل الم�شاعد لل�شحة العامة، وتتبعه:  -1

اإدارة ال�شحة العامة. اأ- 

ب- اإدارة تعزيز ال�شحة.

الوكيل الم�شاعد للطب النف�شي والرعاية الخا�شة لكبار ال�شن.  -2

اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.  -3

املادة�الثانية

ُيـلغى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة.
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املادة�الثالثة

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رجـب 1442هـ

الموافق: 1 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)27(�ل�سنة�2021

بتعيني�وكيل�م�ساعد�يف�وزارة�الإ�سكان

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 )63( ل�شنة 2008 باإعادة تنظيم وزارة الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وزير الإ�شكان،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد ر�شا حممد ح�شن الأدرج وكياًل م�شاعدًا مل�شاريع الإ�شكان يف وزارة الإ�شكان. يعيَّ

املادة�الثانية

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

الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـــخ: 17 رجـب 1442هـ

الموافق: 1 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)28(�ل�سنة�2021

�بتعيني�وكيل�ووكيلني�م�ساعَدين

يف�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

 

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 )20( ل�شنة 2020 بتعيني وكيل ووكيل م�شاعد يف وزارة ال�شناعة والتجارة 

وال�شياحة، 

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2019 بتعيني مدراء يف وزارة املالية والقت�شاد الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيدة اإميان اأحمد ح�شن الدو�شري وكياًل لوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.  تعَيََّ

املادة�الثانية

ـن يف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة ُكـلٌّ من: يعَيَّ

وكياًل م�شاعدًا لتنمية ال�شناعة. 1- ال�شيد خالد فهد العلوي          

وكياًل م�شاعدًا لل�شجل التجاري وال�شركات. 2- ال�شيد نبرا�س محمد علي طالب   

املادة�الثالثة

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 رجـب 1442هـ

الموافق: 1 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)29(�ل�سنة�2021

بتعيني�نائب�للرئي�ش�التنفيذي�لهيئة�البحرين�لل�سياحة�واملعار�ش

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

بعد الطالع على الد�شتور،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

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 )76( ل�شنة 2015 بتنظيم هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وعلى القرار رقم )4( ل�شنة 2018 بنقل مدير يف مركز الت�شال الوطني،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

البحرين  لهيئة  التنفيذي  للرئي�س  نائبًا  ال�شرييف  من�شور  جعفر  فاطمة  ال�شيدة  ـن  ُتعيَّ

لل�شياحة واملعار�س.

املادة�الثانية

على وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 رجـب 1442هـ

الموافق: 1 مــار�س 2021م
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�مر�سوم�رقم�)30(�ل�سنة�2021

بتعيني�نائبني�للرئي�ش�التنفيذي�للجهاز�الوطني�للإيرادات

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،

ل  باإن�شاء وتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات، املعدَّ وعلى املر�شوم رقم )45( ل�شنة  2018 

باملر�شوم رقم )9( ل�شنة 2019،

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019 بنْقـل وتعيني مدراء يف اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء، 

ر�سمنا�بالآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف اجلهاز الوطني لالإيرادات، ُكـلٌّ من:  يعيَّ

نائبًا للرئي�س التنفيذي لل�شيا�شات والتخطيط. 1- ال�شيد يو�شف عادل محمد مطر   

نائبًا للرئي�س التنفيذي للعمليات ال�شريبية.  2- ال�شيدة نور حافظ اإبراهيم بوعلي     

املادة�الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، وُيـن�َشر 

يف اجلريدة الر�شمية.

ملك�مملكة�البحرين

حمد�بن�عي�سى�اآل�خليفة

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 17 رجـب 1442هـ

الموافق: 1 مــار�س 2021م
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�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2021

بتعيني�مديَرين�يف�وزارة�الإ�سكان

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

وعلى املر�شوم رقم )63( ل�شنة 2008 باإعادة تنظيم وزارة الإ�شكان،

وبناًء على عْر�س وزير الإ�شكان،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف وزارة الإ�شكان ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- ال�شيد محمد عبدالعزيز ر�شدان       مديرًا لإدارة اإن�شاء و�شيانة الم�شاريع الإ�شكانية.

2- ال�شيدة بل�شم علي عبدعلي ال�شلمان       مديرًا لإدارة تخطيط وت�شميم الم�شاريع الإ�شكانية.

املادة�الثانية

يف  وُيـن�َشـر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  الإ�شكان  وزير  على 

اجلريدة الر�شمية.

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مــار�س 2021م
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�قرار�رقم�)14(�ل�سنة�2021

بتعيني�مدير�يف�وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

وعلى املر�شوم رقم )60( ل�شنة 2020 باإعادة تنظيم وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

وبناًء على عْر�س وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن ال�شيد حممود اأحمد علي مقبل، مديرًا لإدارة الت�شال والتوعية يف وزارة ال�شناعة  يعيَّ

والتجارة وال�شياحة.

املادة�الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  على 

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

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مــار�س 2021م
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�قرار�رقم�)15(�ل�سنة�2021

بتعيني�مديَرين�يف�هيئة�البحرين�للثقافة�والآثار

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

وعلى املر�شوم رقم )15( ل�شنة 2017 بتنظيم هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وعلى املر�شوم رقم )54( ل�شنة 2020 بنقل تبعية اإدارة احِلـَرف اليدوية من هيئة البحرين 

لل�شياحة واملعار�س اإىل هيئة البحرين للثقافة والآثار،

وبناًء على عْر�س رئي�س هيئة البحرين للثقافة والآثار،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف هيئة البحرين للثقافة والآثار ُكـلٌّ من: يعيَّ

1- ال�شيدة منال علي يو�شف الدوي                    مديرًا لإدارة الموارد الب�شرية والمالية.

2- ال�شيدة �شوق ال�شيد اإ�شماعيل مهدي العلوي         مديرًا لإدارة الِحـَرف اليدوية.

املادة�الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  على 

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

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مــار�س 2021م
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�قرار�رقم�)16(�ل�سنة�2021

بتعيني�مدراء�يف�اجلهاز�الوطني�للإيرادات

رئي�س مجل�س الوزراء:

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

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

وعلى املر�شوم رقم )10( ل�شنة 2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وعلى القرار رقم )39( ل�شنة 2019  بنقل وتعيني مدراء يف اجلهاز الوطني لالإيرادات،

وبناًء على عْر�س وزير املالية والقت�شاد الوطني،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـن يف اجلهاز الوطني لالإيرادات كل من: يعيَّ

1- ال�شيد عادل يو�شف القالف                       مديرًا لإدارة المعلومات ال�شريبية.

2- ال�شيدة اأمل عبدالر�شا مخلوق                   مديرًا لإدارة تحليل المخاطر.

مديرًاً لإدارة العمليات والتدقيق. 3- ال�شيد محمود فوؤاد حبيب خليفة        

مديرًا لإدارة ال�شيا�شات ال�شريبية. 4- ال�شيدة اإ�شراء مهدي عبداهلل   

5- ال�شيدة �شارة محمد الكواري                      مديرًا لإدارة التخطيط والتطوير.

املادة�الثانية

على وزير املالية والقت�شاد الوطني تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُيـن�َشـر يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�ش�جمل�ش�الوزراء

�سلمان�بن�حمد�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 2 مــار�س 2021م
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وزارة�الداخلية

�قرار�رقم�)34(�ل�سنة�2021

�بتعديل�بع�ش�اأحكام�القرار�رقم�)121(�ل�سنة�2007

ب�ساأن�تاأ�سرية�دخول�ورخ�سة�اإقامة�اأفراد�عائلة�العامل�و�ساحب�العمل�الأجنبي

وزير الداخلية:

بعد الطالع على القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية دخول ورخ�شة اإقامة اأفراد 

ل بالقرار رقم )8( ل�شنة 2018، عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

وبعد التن�شيق مع هيئة تنظيم �شوق العمل،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُي�شتبَدل بتعريف )اأفراد العائلة( الوارد يف املادة )1( من القرار رقم )121( ل�شنة 2007 

ب�شاأن تاأ�شرية دخول ورخ�شة اإقامة اأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، وبن�س البند 

)ج( من املادة )3( من ذات القرار، الن�شو�س الآتية:

مادة�)1(�تعريف�)اأفراد�العائلة(:

اأفراد�العائلة: الزوج اأو الأولد اأو الوالدين.

مادة�)3(�بند�)ج(:

ْخــــل ال�شهري للعامل اأو �شاحب العمل الأجنبي عـــن اأربعمائة دينار بحريني عند  ج- األ يقـــل الدَّ

ْخـل ال�شهري  كفالـــة الزوج اأو الأولد الذين لم يجاوزوا �شن الرابعـــة والع�شرين، واأل يقل الدَّ

للعامـــل اأو �شاحب العمـــل الأجنبي عن األف دينار بحريني عند كفالـــة الأولد الذين جاوزوا 

�شـــن الرابعـــة والع�شرين اأو الوالديـــن بالإ�شافة ل�شتراط اأن يكون لهـــم تاأمين �شحي �شاري 

المفعـــول في المملكـــة. ويجوز ل�شئون الجن�شية والجوازات والإقامـــة ا�شتثناء بع�س الحالت 

ِوْفـقًا لتقدير كل حالة على ِحـَدة.

املادة�الثانية

ُتـلغى الفقرة الثانية من املادة )2( من القرار رقم )121( ل�شنة 2007 ب�شاأن تاأ�شرية دخول 

ورخ�شة اإقامة اأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي.
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املادة�الثالثة

على وكيل وزارة الداخلية ل�شئون اجلن�شية واجلوازات والإقامة تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به 

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

وزير�الداخلية�

الفريق�اأول�ركن

را�سد�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 20 رجـــــــب 1442هـ

الــمـــوافــــــق: 4 مـــــــار�س 2021م



العدد: 3513 – الخميس 4 مارس 2021

19

وزارة�ال�سحة

�قرار�رقم�)13(�ل�سنة�2021

�باإ�سـدار�اللئحة�التنفيذية�لقانون�ال�سحة�العامة

ال�سادر�بالقانون�رقم�)34(�ل�سنة�2018

وزير ال�شحة:

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

وعلى القرار رقم )28( ل�شنة 2018 بتحديد ِن�شب اإ�شافات ملح الطعام يف منتجات املخابز 

ال�شعبية والآلية،

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

وعلى القرار رقم )13( ل�شنة 2020 ب�شاأن اإجراءات الوقاية والعْزل والعالج من الأمرا�س 

ال�شارية،

العالقة  ذات  وال�شناعية  التجارية  املحال  بتحديد   2020 ل�شنة   )14( رقم  القرار  وعلى 

بال�شحة العامة واملهن التي ُتاَر�س بها،

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2020 ب�شاأن تنظيم الفْح�س الطبي الدوري للعاملني يف املحال 

ال�شناعية والتجارية ذات العالقة بال�شحة العامة، وتعديالته، 

عليها  ت�شري  التي  العامة  والأماكن  املحال  بتحديد   2020 ل�شنة   )34( رقم  القرار  وعلى 

اأحكام الف�شل الرابع من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018،

وعلى القرار رقم )35( ل�شنة 2020 باعتماد دليل الإجراءات ال�شحية املوحدة يف املنافذ 

احلدودية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،

وعلى القرار رقم )74( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف مياه 

ها، اأة وطرق فْح�شِ ْرب غري املعبَّ ال�شُّ

وعلى القرار رقم )75( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات ال�شحية الواجب توافرها يف مياه 

ال�شرف ال�شحي املعاجَلة،

وعلى القرار رقم )76( ل�شنة 2020 ب�شاأن ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية ل�شكن العمال،

للموؤ�ش�شات  للرتخي�س  ال�شحية  ال�شرتاطات  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )77( رقم  القرار  وعلى 

يِل والدوري للعاملني، وَّ
َ
ال�شحية مبزاولة الفْح�س الطبي الأ

الأولية  الطبية  للفحو�شات  ال�شحية  اللوائح  ب�شاأن   2020 ل�شنة   )78( رقم  القرار  وعلى 
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�شني لالإ�شابة بالأمرا�س املهنية، والوقائية للعاملني املعرَّ

وتنظيم  املعتَمدة  واللقاحات  التطعيمات  بتحديد   2021 ل�شنة   )6( رقم  القرار  وعلى 

الواجب  وال�شروط  بها  املرتبطة  املعلومات  وتوثيق  حفظها  وطرق  بها  اخلا�شة  ال�شرتاطات 

توافرها يف املوؤ�ش�شات ال�شحية املقدمة خلدمات التطعيم، 

وبناًء على اقرتاح الإدارة املخت�شة ب�شئون ال�شحة العامة،

وبعد التن�شيق مع اجلهات املخت�شة،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة ال�شحة، 

ُقرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ُيعمل باأحكام الالئحة التنفيذية لقانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 

2018، املرافقة لهذا القرار. 

املادة�الثانية

ُيلغى كل ن�س يخالف اأحكام الالئحة التنفيذية املرافقة لهذا القرار.

املادة�الثالثة

ل  مدة  خالل  اأحكامه  مع  يتفق  مبا  اأو�شاعهم  توفيق  القرار  هذا  باأحكام  املخاطبني  على 

تتجاوز �شتة اأ�شهر من تاريخ العمل به.

املادة�الرابعة

على املعنيني- 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: 2 رجـــــــب 1442هـ        

المـــــــوافــــق: 14 فبراير 2021م          
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اللئحة�التنفيذية�لقانون�ال�سحة�العامة

ال�سـادر�بالقانون�رقم�)34(�ل�سنة�2018

الف�سل�الأول

اأحكام�متهيدية

مادة�)1(

يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة، تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات املعاين الواردة 

الن�س  �شياُق  يقت�ِس  مل  ما   ،2018 ل�شنة   )34( رقم  بالقانون  ال�شادر  العامة  ال�شحة  بقانون 

خالف ذلك.

الف�سل�الثاين

الفنادق�واملطاعم�وغريها�من�حملت�بيع�وتداول�وت�سنيع�الأغذية

مادة�)2(

ت�شك الإدارة املخت�شة �شجاًل تقيَّد فيه املحال والأماكن التي ت�شري عليها اأحكام الف�شل 

الرابع من قانون ال�شحة العامة ال�شادر بالقانون رقم )34( ل�شنة 2018، على اأن يت�شمن القيد 

البيانات الآتية:  

تاريخ التقدم بطلب القيد في ال�شجل.  -1

رقم القيد بال�شجل التجاري.  -2

ا�شم مالك ال�شجل التجاري اأو ممثله، ورقمه ال�شخ�شي.  -3

ال�شم التجاري للمحل وعنوانه.  -4

نوع الن�شاط التجاري المطلوب مزاولته.  -5

اأية بيانات اأخرى تطلبها الإدارة المخت�شة.  -6

مادة�)3(

تقوم الإدارة املخت�شة بعد التاأكد من ا�شتيفاء البيانات املطلوبة بقيد الطلب يف ال�شجل املُعد 

لهذا الغر�س، �شريطة توفر ال�شروط الآتية:

اأن تكون ال�شتراطات ال�شحية متجان�شة بين الأن�شطة التجارية المطلوب مزاولتها من قبل   -1

المحل في حال تعدد هذه الأن�شطة.
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تقديم ن�شخة من وثيقة الملكية اأو عقد الإيجار للمحل اأو المكان المطلوب قيده.  -2

تقديم ن�شخة من وثيقة ملكية اأو عقد اإيجار المخزن بالن�شبة للمحال والأماكن التي يرخ�س   -3

فيها بال�شتيراد اأو الت�شدير اأو التموين.

مادة�)4(

تنح الإدارة املخت�شة �شهادة القيد بال�شجل واأية �شهادة اأخرى لت�شهيل مهمة الرقابة على 

تلك املحال والأماكن، ول جتوز اإدارة تلك املحال اأو ا�شتغاللها دون اإتام القيد.

مادة�)5(

الإدارة  تنحها  اأخرى  �شهادات  اأية  اأو  القيد  �شهادات  عر�س  والأماكن  املحال  على  يجب 

املخت�شة للدللة على �شالحية املحل يف مكان ظاهر.

الف�سل�الثالث

املنزل�املنِتج

مادة�)6(

يلتزم �شاحب الن�شاط الإنتاجي املرتبط باملنزل املنتج بال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

توفير غرفة م�شتقلة اأو مطبخ في المنزل بم�شاحة ل تقل عن )4×3( متر ح�شب الن�شاط.  -1

تغطيـــة الجـــدران بمواد مل�شاء قابلة للغ�شل، على اأن ي�شتخـــدم البالط فاتح اللون بارتفاع ل   -2

يقل عن مترين ويطلى الجزء المتبقي من الجدار بلون فاتح.

تركيب بالط لأر�شية الغرفة اأو المطبخ.  -3

تركيب مروحة �شفط لالأن�شطة التي يتم فيها الطبخ والتحمي�س.  -4

تزويد الأبواب الخارجية للغرفة اأو المطبخ بو�شائل الغلق الذاتي.  -5

ا�شتخدام اأدوات غير قابلة لل�شداأ.  -6

توفير مواقد اأو اأفران لالأن�شطة التي يتم فيها الطبخ والتحمي�س.  -7

توفير م�شدر للمياه ال�شالحة لعمليتي الغ�شل والتنظيف.  -8

توفير مغ�شلة لالأن�شطة التي تحتاج لذلك.  -9
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الف�سل�الرابع

الأ�سواق

مادة�)7(

يجب اأن تتوفر يف الأ�شواق ال�شرتاطات ال�شحية العامة الآتية:

اأوًل: الفر�سات:

اأن تكون الفر�شة مغطاة بالبالط.  -1

اأن تكون الفر�شة مائلة باتجاه فتحات ت�شريف المياه.  -2

األ تقل الم�شافة بين الفر�شات المتقابلة عن 2.5 متر.  -3

األ تزيد ن�شبة ا�شتغالل الفر�شة على 70% من م�شاحتها الإجمالية.  -4

ثانياً:�مكافحة�الح�سرات�والقوار�ش:

تركيب م�شائد اإلكترونية للح�شرات الطائرة بعدد كاٍف يتالءم مع م�شاحة ال�شوق.  -1

تعليـــق ن�شرات توعوية بالمخاطـــر والأمرا�س التي ت�شببها الح�شـــرات والقوار�س على لوحة   -2

الإعالنات للباعة والجمهور.

القيام بالإجراءات الالزمة لمكافحة الح�شرات والقوار�س ب�شكل �شهري.  -3

اأن يلتزم القائم على مكافحة الح�شرات والقوار�س بو�شع جدول على لوحة الإعالنات يبين   -4

فيـــه للباعـــة والجمهور اليـــوم والتاريخ والوقت ونـــوع المكافحة التي �شيتـــم اإجراءها في كل 

�شهـــر. كما يلتـــزم عند النتهاء من عمليـــة المكافحة باأن يدون في الجـــدول ا�شم ال�شخ�س 

الذي قام بالعملية واليوم والتاريخ والوقت الذي تم النتهاء فيه.

اإخطار الباعة باليوم الذي �شيتم فيه مكافحة الح�شرات والقوار�س لفتح ال�شناديق المقفلة   -5

المعدة لتخزين الأدوات وتحقيق المكافحة المثلى في جميع الأماكن.

اأن يتـــم تفريـــغ ال�شوق لمدة يـــوم واحد ل�شتخـــدام الت�شبيب الحراري، علـــى اأن يكون ذلك   -6

لمرتين في ال�شنة.

�ثالثاً:�الأر�سيات�والجدران�والأ�سقف:

اأن تكـــون الأر�شيات م�شنوعة من مواد غير منفذة للميـــاه �شهلة التنظيف والغ�شل والتعقيم   -1

ول تتاأثـــر بالمنظفات، كالبـــالط الخ�شن عالـــي المقاومة لالحتكاك والتـــاآكل اأو الخر�شانة 

الم�شلحة المغطاة بمواد عازلة عالية المقاومة.

اأن تكون الأر�شيات مرتفعة عن م�شتوى ال�شارع بارتفاع ل يقل عن ن�شف متر، ومائلة باتجاه   -2

فتحات ت�شريف المياه.
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اأن يتم غ�شل الأر�شيات ب�شكل يومي بعد تنظيفها.  -3

اأن تكون الجدران ذات حواف مائلة بزاوية 45 درجة.  -4

اأن تكون الجدران والأ�شقف مغطاة بمواد مل�شاء قابلة للغ�شل وفاتحة اللون.  -5

رابعاً:�الأبواب�والنوافذ:

تركيـــب �شفين من الأبواب بحيث يكون البـــاب الأول اآلي الفتح والغلق ومزود بمراوح طاردة   -1

للح�شرات، والباب الثاني مزود بو�شائل الغلق الذاتي، على األ تقل الم�شافة بين الباب الأول 

والثاني عن 2.5 متر.

اأن تكـــون الأبـــواب م�شنوعة من الألومنيوم اأو الزجاج اأو اأية مـــادة اأخرى مقاومة غير قابلة   -2

لل�شداأ و�شهلة التنظيف.

األ تكـــون الأبـــواب اأمام اأو بالقرب من فتحـــات المجاري العامة تفاديًا لتكـــون الم�شتنقعات   -3

اأمامها في حال طفح المجاري العامة اأو في�شانها.

تركيـــب عـــدد كاٍف من النوافـــذ الزجاجية ذات اأطر مـــن الألومنيوم لتهويـــة ال�شوق وتقليل   -4

الرطوبة.

و�شـــع �شبك على النوافذ، على اأن يكون ذو فتحات �شغيرة تمنع دخول الح�شرات وغير قابل   -5

لل�شداأ.

خام�ساً:�الإ�ساءة�والتهوية:

تركيب لمبات اأو ك�شافات لالإ�شاءة بعدد كاٍف مع تركيب حماية عليها.  -1

تركيب مراوح كهربائية ومراوح �شفط بعدد كاٍف لتقليل الحرارة والرطوبة.  -2

تركيب اأنظمة لتكييف الهواء.  -3

�ساد�ساً:�حاويات�القمامة:

و�شـــع حاويـــات للقمامة بعـــدد كاٍف توزع على اأطـــراف ال�شوق، على اأن تبعـــد عن الفر�شات   -1

م�شافة ل تقل عن 4.5 متر.

و�شـــع حاويـــات القمامة في منطقـــة خا�شة منخف�شـــة بم�شتوى 30 �شم عـــن اأر�شية ال�شوق   -2

لت�شهيل رمي القمامة وتجنب تناثرها.

اأن تكـــون حاويـــات القمامة �شليمة ونظيفة ومزودة بغطاء محكـــم الغلق يفتح باتجاه الداخل   -3

فقط.

اأن تفرغ حاويات القمامة ب�شكل دوري خالل اليوم لمنع تكد�س القمامة وتجمع الح�شرات.  -4

اإلـــزام الفر�شات بتوفير اأوعية للقمامة متو�شطة الحجـــم ذات غطاء محكم الغلق م�شنوعة   -5
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من مادة مل�شاء ي�شهل غ�شلها ب�شكل يومي، وذلك لنقل الأو�شاخ للحاوية الرئي�شية.

�سابعاً:�دورات�المياه:

اأن تكون دورات المياه منف�شلة ب�شكل تام عن الأ�شواق.  -1

اأن تكون اأر�شيات وجدران دورات المياه مغطاة بالكامل بالبالط فاتح اللون.  -2

اأن تكـــون اأ�شقـــف دورات المياه خالية مـــن الت�شدعات وم�شنوعة من مـــواد مقاومة للتاآكل   -3

وال�شداأ.

اأن تكون دورات المياه مزودة بالإ�شاءة والتهوية الكافيتين.  -4

اأن تكون اأبواب دورات المياه مزودة بو�شائل الغلق الذاتي.  -5

ثامناً:�فتحات�ت�سريف�المياه:

ت�شميم فتحات ت�شريف المياه بطريقة تتنا�شب مع احتياج ال�شوق.  -1

و�شـــع فتحـــات ت�شريف المياه بعدد يتنا�شـــب مع حجم ال�شوق، علـــى اأن تبعد عن الفر�شات   -2

م�شافة ل تقل عن 1.25 متر.

تركيـــب قطع الأنابيب ذات التجاه الواحد في الفتح لمنع الح�شرات والقوار�س من الدخول   -3

لالأ�شواق عن طريق �شبكة المجاري العامة.

مادة�)8(

بالإ�شافة اإىل ال�شرتاطات ال�شحية العامة لالأ�شواق، يجب اأن تتوفر يف اأ�شواق بيع اللحوم 

والدجاج والأ�شماك ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

و�شع ثالجات التبريد والتجميد على قواعد م�شنوعة من مواد �شهلة التنظيف والغ�شل وغير   -1

قابلة لل�شداأ بارتفاع ل يقل عن 30 �شم عن اأر�شية ال�شوق.

اإلزام الباعة بتنظيف وغ�شل وتعقيم الثالجات كل اأربعة اأ�شهر وكلما دعت الحاجة، مع اإبراز   -2

ما يثبت ذلك.

اإلزام الباعة بتنظيف وغ�شل ال�شكاكين واآلت التقطيع والفرم والأدوات الأخرى ب�شكل يومي،   -3

واإجراء ال�شيانة الدورية لهذه الآلت كل اأربعة اأ�شهر وكلما دعت الحاجة، مع اإبراز ما يثبت 

ذلك. 

يحظر ا�شتخدام الألواح اأو القطع الخ�شبية في تقطيع اللحوم والدجاج والأ�شماك، وت�شتبدل   -4

باآلت التقطيع �شهلة التنظيف والغ�شل والم�شنعة من مواد غير قابلة لل�شداأ.

يحظر ترك ال�شناديق المخ�ش�شة لحفظ المحار اأو اأي نوع من اأنواع الأ�شماك اأو اللحوم اأو   -5



العدد: 3513 – الخميس 4 مارس 2021

26

الدجاج مفتوحة اأثناء القيام بعملية مكافحة الح�شرات والقوار�س تفاديًا لتلوثها بالمبيدات. 

تزويـــد مجرى ت�شريف الميـــاه ب�شبك معدني يمكن رفعه وتنظيفه عند نهاية المجرى خارج   -6

ال�شوق؛ لتتجمع به بقايا اللحوم والدجاج والأ�شماك والأجزاء ال�شلبة الأخرى.

مادة�)9(

بيع  اأ�شواق  يف  تتوفر  اأن  يجب  لالأ�شواق،  العامة  ال�شحية  ال�شرتاطات  اإىل  بالإ�شافة 

اخل�شروات والفواكه ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

و�شـــع الخ�شروات والفواكه علـــى قواعد م�شنوعة من مواد مل�شاء �شهلـــة التنظيف والغ�شل   -1

وغير قابلة لل�شداأ بارتفاع ل يقل عن 30 �شم عن اأر�شية ال�شوق، ويحظر ا�شتخدام القواعد 

الخ�شبية.

اإحكام تغطية الخ�شروات والفواكه المفتوحة المعدة لغر�س العر�س فقط.  -2

يحظر ا�شتخدام الخي�س في تغطية الخ�شراوات اأو الفواكه.  -3

اإلـــزام الباعة بتنظيف وغ�شل وتعقيـــم ثالجات التبريد والتجميـــد – اإن وجدت - كل اأربعة   -4

اأ�شهر وكلما دعت الحاجة، مع اإبراز ما يثبت ذلك.

5-  اإزالـــة جميع الخ�شـــراوات والفواكه من على اأ�شطح الفر�شات في اليوم الذي تتم فيه عملية 

مكافحة الح�شرات والقوار�س تفاديًا لتلوثها بالمبيدات.

الف�سل�اخلام�ش

ذبح�املوا�سي�والطيور�ونقل�اللحوم

مادة�)10(

ُيحظر نقل اللحوم والذبائح يف غري و�شائل النقل املعدة لهذا الغر�س، والتي يجب اأن تتوفر 

فيها ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

اأن تكون مجهزة بحاوية مزودة بوحدة تبريد اآلي ذات قدرة على الحتفاظ بدرجة الحرارة   -1

المنا�شبة بحيث تكون بين �شفر اإلى 4 درجات مئوية.

اأن تكـــون الحاويـــة مزودة بجهـــاز لقيا�س درجة الحـــرارة بحيث يعطي قـــراءة ممثلة لجميع   -2

الأجزاء داخلها، ويثبت في مكان ي�شهل قراءته دون الحاجة لفتح باب الحاوية. 

األ تكون الحاوية مك�شوفة.  -3

اأن تكـــون الحاويـــة مبطنة مـــن الداخل بال�شاج المجلفـــن الم�شنوع من مـــواد مل�شاء �شهلة   -4

التنظيف والغ�شل والتعقيم وغير القابلة لل�شداأ.
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اأن تكون الحاوية مجهزة بخطاطيف غير قابلة لل�شداأ لتعليق الذبائح.  -5

اأن يتم تبريد الحاوية قبل التحميل بفترة كافية.  -6

يحظر اإيقاف وحدة التبريد اأثناء عمليتي التحميل والتفريغ.  -7

اأن تتم عمليتي تحميل وتفريغ اللحوم باأ�شرع وقت ممكن بما ي�شمن �شالمتها.  -8

ُيحظر جلو�س العاملين بين اللحوم والذبائح اأو ا�شتخدام و�شيلة النقل لأي غر�س اآخر.  -9

مادة�)11(

ي�شرتط لقيد حمال الإجتار يف اللحوم امل�شتخدمة لال�شتهالك الآدمي يف ال�شجل اخلا�س 

بهذه املحال توفر ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

اأن يحتـــوي المحـــل على م�شاحـــة كافية لتحقيق الغر�ـــس من الن�شـــاط واأل تت�شبب الم�شاحة   -1

المقررة في تلوث اللحوم اأو ف�شادها اأو اإعاقة حركة العمل اليومية.

اأن يكـــون للمحل واجهة م�شنوعة من مواد �شهلة التنظيف ومقاومة للتاآكل وال�شداأ، تحافظ   -2

على البيئة الداخلية وتمنع تلوث اللحوم.

األ تقل م�شاحة المرافق في المحل عن )4×5( متر.  -3

اأن يكون ال�شقف مغطى بمواد قابلة للغ�شل والتنظيف.  -4

تكييف المحل بحيث ل تزيد درجة الحرارة فيه على 25 درجة مئوية.  -5

يحظـــر عر�س لحـــوم غير مختومة بالختـــم الر�شمي الخا�س بالإ�شـــراف البيطري للم�شالخ   -6

المعتَمدة.

اإم�شاك ملف لحفظ الإخطارات والأوراق ال�شحية للمحل والعاملين به.  -7

توفير مالب�س بي�شاء نظيفة للعاملين في المحل.  -8

توفير اأوعية خا�شة لتجميع النفايات الناتجة عن عمليات تو�شيب اللحوم، واأن يتم التخل�س   -9

منها بالطرق ال�شحية.

10-   توفيـــر ثالجات تبريـــد وتجميد لحفظ اللحوم ذات قدرة علـــى الحتفاظ بدرجة الحرارة 

المنا�شبة بحيث تكون بين �شفر اإلى 4 درجات مئوية.

11-   توفير خزانة خا�شة م�شنوعة من الألومنيوم لحفظ اأدوات ومعدات العمل.

12-   توفير المطهرات لتطهير الأدوات والمعدات الم�شتخدمة.

13-   اأن تكون جميع الأدوات الم�شتخدمة في المحل م�شنوعة من مواد غير قابلة لل�شداأ. 
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14-   توفير طاولة لتقطيع اللحوم م�شنوعة من الفولذ غير القابل للتاآكل وال�شداأ، توافق عليها 

الإدارة المخت�شة.

15-   تركيب مغ�شلة لغ�شل اأيدي العاملين بالمحل مع توفير �شابون �شائل ومنا�شف ورقية واأوعية 

خا�شة لرمي المنا�شف الورقية الم�شتعملة.

16-   تركيب م�شيدة اإلكترونية للح�شرات الطائرة في مكان منا�شب.

17-   األ يفتح المحل على ال�شكن اأو يكون ماأوى لل�شكن اأو النوم.

18-   اإم�شاك ملف خا�س بالفواتير وقوائم الأغذية المعرو�شة.

الف�سل�ال�ساد�ش

الأغذية�اخلا�سة�وما�يف�حكمها

مادة�)12(

ُيحَظر تداُول الأغذية اخلا�شة وما يف حكمها اأو الإعالن عنها باأية طريقة من طرق الإعالن، 

اإل بعد ت�شجيلها واحل�شول على ترخي�س بتداُولها وطريقة الإعالن عنها من الوزارة.

مادة�)13(

بها  مرفقًا  املخت�شة،  الإدارة  اإىل  حكمها  يف  وما  اخلا�شة  الأغذية  ت�شجيل  طلبات  تقدم 

امل�شتندات الآتية:

ن�شخة من ال�شجل التجاري لطالب الت�شجيل.  -1

ن�شخة من بطاقة الهوية لمقدم الطلب و�شفته.  -2

ما يفيد تعهد طالب الت�شجيل بعدم اإجراء اأي تغيير في خ�شائ�س الم�شتح�شر الغذائي.  -3

�شهادة ت�شنيف للم�شتح�شـــر الغذائي �شادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات   -4

ال�شحية.

�شهادة ر�شمية �شادرة عن ال�شلطة ال�شحية المخت�شة في بلد المن�شاأ، ُتثبت اأن الم�شتح�شر   -5

الغذائـــي المطلـــوب ت�شجيله ُم�شـــرح با�شتعماله في بلـــد المن�شاأ ويتم تداولـــه بالفعل بذات 

الُموا�شفات والتركيبة الم�شرح بها.

�شهـــادة ر�شمية �شادرة عن ال�شلطة ال�شحية المخت�شة في بلد المن�شاأ، تثبت اأن الم�شنع اأو   -6

ال�شركة المنتجـــة للم�شتح�شر الغذائي تتبع اأ�ش�س الممار�شة الجيـــدة لالإنتاج، واأنها تخ�شع 

للرقابة والتفتي�س الدوري من جانب الجهات المخت�شة في بلد المن�شاأ، مع ذكر ا�شم وعنوان 

الجهة الرقابية.
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�شهـــادة �شادرة وم�شدق عليها مـــن الم�شنع اأو ال�شركة المنتجة تبيـــن تركيب الم�شتح�شر   -7

الغذائـــي المطلـــوب ت�شجيلـــه، والعنا�شر الداخلـــة فيه، والن�شـــب المئوية لـــكل تركيز منه، 

والعنا�شر الفعالة وغير الفعالة منه با�شتخدام الأ�شماء الدولية لهذه العنا�شر.

�شهادة �شادرة عن ُمختبر ُمعتمد في بلد المن�شاأ تفيد اإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية   -8

والميكروبيولوجيـــة التي تثبت �شالمـــة الم�شتح�شر الغذائي المطلـــوب ا�شتيراده من المواد 

ال�شارة اأو ال�شامة اأو الملوثة.

ما يفيد اللتزام بالموا�شفات والمقايي�س الخليجية لالأغذية الخا�شة وما في حكمها.  -9

10-   اإرفـــاق ن�شخـــة وا�شحة مـــن الغالف الخارجـــي للم�شتح�شر الغذائي مـــن جميع الجهات، 

بالإ�شافة اإلى اإرفاق عينة منه في حال طلب الإدارة المخت�شة.

11-   اأية م�شتندات اأو بيانات اأو معلومات اأخرى تطلبها الإدارة المخت�شة. 

وُيعطى  الغر�س،  لهذا  ُيعد  �شجل خا�س  الت�شجيل يف  بقيد طلبات  املخت�شة  الإدارة  وتقوم 

مقدم الطلب اإي�شاًل مو�شحًا به رقم القيد وتاريخه.

مادة�)14(

ت�شدر الإدارة املخت�شة قرارها يف طلب الت�شجيل خالل مدة ل جتاوز ثالثني يومًا من تاريخ 

ويعترب  ب�شاأنه،  ال�شادر  بالقرار  الت�شجيل  طالب  وُيخَطر  كاملة،  امل�شتندات  به  مرفقًا  تقدميه 

م�شي هذه املدة دون رد رف�شًا �شمنيًا للطلب.

الوزير  اأمام  اأو �شمنًا  ال�شادر برف�س طلبه �شراحًة  القرار  التظلم من  الت�شجيل  ولطالب 

اأو اعتباره مرفو�شًا �شمنيًا. وعلى الوزير  خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإخطاره برف�س الطلب 

ب�شاأنه،  ال�شادر  بالقرار  املتظلم  تاريخ تقدميه، وُيخَطر  يومًا من  التظلم خالل �شتني  البت يف 

ويعترب م�شي هذه املدة دون رد رف�شًا �شمنيًا للتظلم.

ويجوز ملن رف�س تظلمه �شراحًة اأو �شمنًا الطعن اأمام املحكمة املخت�شة.

مادة�)15(

ُتعد الإدارة املخت�شة �شجاًل لالأغذية اخلا�شة وما يف حكمها ُيرقم باأرقام م�شل�شلة وُيختم 

بخامت الوزارة وُتقيد فيه امل�شتح�شرات الغذائية التي توافق الإدارة املخت�شة على ت�شجيلها.

ومُينح من وافقت الإدارة املخت�شة على ت�شجيل امل�شتح�شر الغذائي املقدم من قبله ترخي�س 

بتداوله، وتكون مدة الرتخي�س خم�س �شنوات من تاريخ القيد. ويف حال عدم اإجراء اأي تغيري 

طلب  على  بناًء  مماثلة  اأخرى  ملدد  الرتخي�س  جتديد  يتم  الغذائي،  امل�شتح�شر  مكونات  على 
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املرخ�س له قبل انتهاء مدة الرتخي�س ب�شهر على الأقل.

مادة�)16(

ل يجوز الإعالن عن الأغذية اخلا�شة وما يف حكمها باأية طريقة من طرق الإعالن - �شواء 

كانت م�شموعة اأو مرئية اأو مقروءة - اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الإدارة املخت�شة 

وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:

التاأكـــد من م�شمـــون الإعالن واأنه مطابـــق ل�شتخدامات الم�شتح�شر الغذائـــي الُمعلن عنه   -1

وللمعلومات العلمية الموثقة عن فاعليته.

األ يت�شمـــن تهويـــاًل اأو مبالغة اأو اأن يحتوي على معلومات خادعة اأو م�شللة اأو مخالفة لما تم   -2

ت�شجيل الم�شتح�شر الغذائي بموجبها.

األ يت�شمـــن الإعـــالن الإ�شـــرار اأو الم�شا�س باأيـــة م�شتح�شرات اأخرى ب�شـــكل مبا�شر اأو غير   -3

مبا�شر.

األ ي�شجع الإعالن العادات الغذائية ال�شيئة اأو اأنماط الحياة غير ال�شحية.  -4

األ تتعار�س طريقة الإعالن مع العادات والتقاليد ال�شائدة بالمجتمع.  -5

مادة�)17(

بعد التاأكد من ا�شتيفاء ال�شروط، مُينح مقدم الطلب ترخي�شًا بالإعالن، على اأن يحدد يف 

الرتخي�س مدة وطريقة الإعالن واملعلومات التي يجب اأن يت�شمنها.

الرتخي�س  باإلغاء  املخت�شة  الإدارة  تقوم  املمنوح،  للرتخي�س  باملخالفة  الإعالن  حال  ويف 

والتن�شيق مع اجلهات الإدارية املعنية لتخاذ اإجراءات وقف عر�س الإعالن.

مادة�)18(

التي  وما يف حكمها  الأغذية اخلا�شة  بيانات  يت�شمن  �شنويًا  تقريرًا  املخت�شة  الإدارة  ُتعد 

مت ت�شجيلها خالل ال�شنة املنتهية وما طراأ عليها من تغيري اأو اإ�شافة، مع بيان كيفية توزيعها يف 

الأ�شواق وما تراه من تو�شيات. وُيعر�س التقرير على الوزير لتخاذ ما يراه منا�شبًا.

مادة�)19(

يحظر بالن�شبة مل�شروبات الطاقة التي تروج على اأنها ترفع م�شتوى الن�شاط الذهني والبدين 

ويتم  اأ�شا�شية  ال�شناعية كمكونات  املحليات  اأو  وال�شكر  الكافيني  ن�شبة عالية من  وحتتوي على 



العدد: 3513 – الخميس 4 مارس 2021

31

واجلن�شنج  واجلوارانا  التورين  مثل  منبهة  خ�شائ�س  لإعطائها  اأخرى  مكونات  اإ�شافة  فيها 

واجللوكورونولكتون، القيام باأي من الأفعال الآتية:

بيعهـــا لمن هم دون �شن الثامنـــة ع�شرة، وعلى جميع بائعي هـــذه الم�شروبات اأن ي�شعوا في   -1

مـــكان بارز داخل نقطة البيع عبارة وا�شحة باللغتين العربية والإنجليزية تبين عدم ال�شماح 

ببيعها لمن هم دون هذا ال�شن.

بيعها في المطاعم والمقا�شف بالموؤ�ش�شات التعليمية وال�شحية.  -2

توزيعها مجانًا على الم�شتهلكين بجميع فئاتهم العمرية.  -3

الإعـــالن عنهـــا باأية طريقة من طرق الإعـــالن - �شواء كانت م�شموعـــة اأو مرئية اأو مقروءة   -4

- دون الح�شـــول علـــى ترخي�س بذلك مـــن الإدارة المخت�شـــة وفقًا لل�شـــروط والإجراءات 

المن�شو�س عليها في المادة )16( من هذه الالئحة.

حتذيري  ن�س  بو�شع   - الأحوال  بح�شب   – الطاقة  م�شروبات  وم�شتوردو  م�شنعو  ويلتزم 

على هذه امل�شروبات ب�شكل وا�شح وبارز باللغتني العربية والإجنليزية، ين�س على اأن املنتج غري 

منا�شب للن�شاء احلوامل واملر�شعات، ومن هم دون �شن الثامنة ع�شرة، والذين لديهم ح�شا�شية 

ملادة الكافيني اأو لإحدى مكونات املنتج، والذين يعانون من اأمرا�س القلب وارتفاع �شغط الدم 

وال�شكر، والريا�شيون اأثناء ممار�شة الريا�شة.

مادة�)20(

حالة  يف  الغذائية  امل�شتح�شرات  الف�شل  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  الأحكام  من  ت�شتثنى 

ال�شتخدام ال�شخ�شي، وذلك وفقًا لل�شروط والإجراءات الآتية:

اأن يتـــم التعهـــد من �شاحب ال�شـــاأن كتابـــًة با�شتخدامها لالأغرا�ـــس ال�شخ�شية فقط وعدم   -1

تداولها اأو الإعالن عنها.

اأن تكون الكمية متنا�شبة مع طبيعة ال�شتخدام ال�شخ�شي، واأل تتجاوز هذه الكمية ما يعادل   -2

ا�شتخدام ثالثة اأ�شهر.

اأن تحتـــوي على بطاقـــة البيانـــات الإي�شاحية اأو البطاقـــة الغذائية مكتوبة باإحـــدى اللغتين   -3

العربيـــة اأو الإنجليزيـــة، واإذا كانت بغيـــر هاتين اللغتين فعلى �شاحب ال�شـــاأن اإرفاق ترجمة 

طبق الأ�شل باللغة العربية اأو الإنجليزية من مكتب ترجمة معتمد.

األ تكون محظورة محليًا اأو دوليًا اأو تحتوي على مكونات محظورة محليًا اأو دوليًا.  -4

للم�شتح�شر  ال�شاأن تقدمي �شهادة ت�شنيف  اأن تطلب من �شاحب  ويجوز لالإدارة املخت�شة 

الغذائي �شادرة عن الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
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الف�سل�ال�سابع

الأمرا�ش�غري�ال�سارية

مادة�)21(

ت�شمل الأمرا�س غري ال�شارية الأمرا�س الآتية:

اأمرا�س الجهاز الدوري )القلبي الوعائي(.  -1

ال�شرطانات / الأورام.  -2

الأمرا�س التنف�شية المزمنة.  -3

ال�شكري.  -4

ال�شطرابات العقلية ال�شلوكية.  -5

الف�سل�الثامن

�سحة�كبار�ال�سن

مادة�)22(

ت�شمل اخلدمات ال�شحية املقدمة لكبار ال�شن اخلدمات الآتية:

1-  اإعطـــاء التطعيمـــات الدورية لكبار ال�شـــن في المراكـــز ال�شحية ومراكز رعايـــة الم�شنين 

ومراكز وم�شت�شفيات الإقامة الدائمة لكبار ال�شن. 

تقديـــم الخدمات ال�شحية التمري�شية والنف�شية والجتماعية ومتابعتها من خالل الزيارات   -2

المنزلية.

توفيـــر بع�س الأجهـــزة والأدوات الطبية الالزمـــة لرعاية الم�شن وتوجيـــه اأ�شرهم للح�شول   -3

عليها.

تطبيق الفح�س الأولي العام لكبار ال�شن بمراكز رعاية الم�شنين، من خالل و�شع خطة لكل   -4

م�شن ح�شب احتياجاته وحالته ال�شحية.

توفيـــر التاأهيـــل بالمراكـــز ال�شحيـــة للمر�شـــى من كبـــار ال�شـــن، وتقديم الرعايـــة الطبية   -5

التمري�شية والتاأهيلية لهم.
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الف�سل�التا�سع

�سحة�الفم�والأ�سنان

مادة�)23(

تقوم الوزارة بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية ذات العالقة على حتقيق �شحة 

الفم والأ�شنان وفقًا لال�شرتاطات الآتية:

فتـــح قنوات التعاون مع الجهات الحكومية المعنية وموؤ�ش�شات المجتمع المدني لرفع وتعزيز   -1

الوعـــي الثقافي ال�شحي حـــول �شحة الفم والأ�شنان، من خـــالل تنظيم وعقد المحا�شرات 

وور�س العمل التوعوية، وغيرها من �شبل التوعية والبرامج المعززة ل�شحة الفم والأ�شنان.

تقديـــم وتوفير الخدمات الوقائيـــة والعالجية في مجال �شحة الفـــم والأ�شنان ذات الجودة   -2

العالية. 

التوجيـــه نحو الك�شـــف المبكر عن اأمرا�س الفم والأ�شنان المختلفـــة واأخذ التدابير الالزمة   -3

للوقاية منها اأو عالجها.

ربـــط ممار�شـــة العديد من العادات ال�شـــارة ب�شحة الفم والأ�شنـــان كالتدخين وم�شغ التبغ   -4

وتناول بع�س الأغذية بالعديد من اأمرا�س الفم والأ�شنان، والتن�شيق مع الجهات ذات ال�شلة 

لقتراح اأنجع ال�شبل لمكافحتها.  

الف�سل�العا�سر

ال�سحة�املدر�سية

مادة�)24(

تلتزم املوؤ�ش�شات التعليمية احلكومية واخلا�شة بتوفري بيئة �شحية مالئمة ل�شمان �شالمة 

و�شحة الطلبة والعاملني فيها، وذلك من خالل اتباع ال�شرتاطات ال�شحية الآتية: 

اأوًل:��سلمة�و�سحة�الموؤ�س�سة�التعليمية:�

اأن يكون المبنى م�شيدًا على اأر�س بعيدة عن م�شادر التلوث والنفايات وال�شو�شاء والروائح   -1

الكريهة واأدخنة واأبخرة الم�شانع.

اأن ُت�شيـــد المباني بمواد قوية �شديدة التحمل مـــع مراعاة توفير م�شافات كافية بين المباني   -2

للتهوية، ويحظر ا�شتخدام مادة الأ�شب�شتو�س.

اأن تكـــون ال�شاحات والممـــرات والمالعب م�شيدة بطريقة تمنع تجمـــع المياه الراكدة كمياه   -3

الأمطار، مع توفير فتحات لت�شريف المياه بعدد كاٍف ومو�شلة بال�شبكة العامة للمجاري.

اأن تكون التمديدات والتو�شيالت الكهربائية �شليمة ومعزولة بطريقة اآمنة.  -4
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توفير اأعداد كافية من المظالت الواقية من اأ�شعة ال�شم�س في ال�شاحات.  -5

توفيـــر اأوعية مغطـــاة للقمامة مزودة باأكيا�ـــس بال�شتيكية مع توفير حاويـــات لجمع القمامة   -6

بعدد كاٍف.

مكافحة الح�شرات والقوار�س ب�شكل دوري.  -7

ا�شتخـــدام النظـــم الدولية ل�شحـــة المالعب المغلقـــة والمفتوحة والعنايـــة بجميع المرافق   -8

بها والتاأكـــد من توفر الظروف المالئمة لل�شالمة ال�شحية �شـــد اأخطار الكهرباء والألعاب 

الريا�شية.

العنايـــة بالرقعة الزراعية داخل الموؤ�ش�شة التعليمية والتخل�ـــس من المياه الراكدة في حال   -9

تواجدها لمنع انت�شار الح�شرات والقوار�س.

10-   التاأكـــد من ح�شن م�شتوى النظافة العامة للمرافق المدر�شية من ف�شول ومناطق الدرا�شة 

والتدريب ومكاتب الإدارة.

11-   توفير م�شدر مياه �شالحة لل�شرب والغ�شل طبقًا للموا�شفات ال�شحية.

12-   في حال تركيب اأجهزة تحلية المياه، يجب اأن يكون موقعها بعيدًا عن م�شادر التلوث، واأن 

تكون المياه الناتجة منها مطابقة للموا�شفات ال�شحية.

13-   توفيـــر عـــدد كاٍف من الخزانات ومبـــردات المياه ال�شالحة لل�شـــرب مطابقة للموا�شفات 

ال�شحيـــة، وباأعداد تتنا�شب مع اأعـــداد الطلبة والعاملين بالموؤ�ش�شـــة التعليمية، مع مراعاة 

تنظيفها و�شيانتها دوريًا.

ثانياً:�الف�سول�الدرا�سية�وال�سالت:�

اأن تكون الم�شاحة متنا�شبة مع اأعداد الطلبة.  -1

اأن تكـــون الأر�شيات والجـــدران خالية من الت�شدعات والعيوب الفنيـــة ومغطاة بمواد �شهلة   -2

التنظيف.

تركيـــب نوافـــذ بعدد يتنا�شـــب مع حجم الف�شـــل واأن ُتغطـــى ب�شبك يمنع دخـــول الح�شرات   -3

والقوار�س.

توفير و�شائل تهوية واإ�شاءة طبيعية اأو �شناعية تتنا�شب مع حجم الف�شل.  -4

�شالمة الأثاث من العيوب وتوزيع الكرا�شي والطاولت بطريقة منظمة.  -5

توفير اأوعية للقمامة مزودة باأكيا�س بال�شتيكية.  -6

ثالثاً:�المرافق�ال�سحية:�

اأن تكون المرافق ال�شحية متنا�شبة مع اأعداد الطلبة والعاملين في الموؤ�ش�شة التعليمية.    -1
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اأن تكون الأر�شية والجدران مغطاة بالبالط وخالية من الت�شدعات والعيوب الفنية.  -2

تركيب عدد كاٍف من الم�شابيح ومراوح ال�شفط ل�شمان كفاءة الإ�شاءة والتهوية.  -3

التاأكـــد مـــن كفاءة و�شالمـــة اأنابيـــب وتو�شيالت ال�شـــرف ال�شحي وخزانـــات تدفق المياه   -4

)ال�شيفونات(.

توفير اأوعية للقمامة مزودة باأكيا�س بال�شتيكية.  -5

توفيـــر المنا�شف الورقيـــة والمطهرات والمنظفات وا�شتخدامها وفـــق الإر�شادات ال�شحية،   -6

والتاأكد من �شالمة تخزينها.

رابعاً:�البرامج�الوقائية�والفحو�سات�والتطعيمات:

اتخـــاذ الإجـــراءات والتدابيـــر ال�شحية الالزمـــة لحماية الطلبـــة والعاملين فـــي الموؤ�ش�شة   -1

التعليميـــة من الأمرا�س ال�شارية من خالل التح�شيـــن ومتابعة ا�شتكمال التطعيمات لجميع 

المراحـــل العمريـــة، وتنفيذ هذه الإجـــراءات والتدابير وفق الأدلـــة الإر�شادية المعتَمدة من 

الوزارة. 

اتخـــاذ الإجـــراءات والتدابيـــر ال�شحية للحـــد من الأمرا�س غيـــر ال�شاريـــة والتحكم فيها،   -2

والتعـــرف على الطلبة ذوي الأمرا�س غير ال�شارية، ونوعية مر�شهم، وكيفية التعامل معهم، 

وتنفيـــذ هذه الإجراءات والتدابير وفـــق الأدلة الإر�شادية المعتَمدة مـــن الوزارة للتعامل مع 

جميع الحالت المر�شية وتقديم الخدمات ال�شحية للحالت الطارئة. 

التاأكـــد مـــن ا�شتكمال الطلبـــة والعاملين في الموؤ�ش�شـــة التعليمية للتطعيمـــات المعتَمدة من   -3

الوزارة.

اإجـــراء الفحو�شات والبرامـــج الوقائية المعتَمدة من الوزارة بالتعـــاون مع الجهات الإدارية   -4

المعنية.

اإم�شـــاك �شجل �شحي للفحو�شـــات المرحلية والفحو�شات الدوريـــة وملف �شحي لكل طالب   -5

وللعامليـــن في الموؤ�ش�شة التعليمية مـــن الهيئة الإدارية والتعليميـــة والعاملين في المقا�شف 

المدر�شية.

التاأكـــد مـــن اإجراء الفحو�شـــات المرحلية للطلبـــة الم�شتجدين قبل دخـــول المدر�شة، وقبل   -6

المرحلتيـــن الإعداديـــة والثانويـــة، وقبل دخول الجامعـــة، مع �شرورة تدويـــن جميع النتائج 

وحفظها في ال�شجل ال�شحي الخا�س بالفحو�شات المرحلية.

ت�شكيـــل لجنة اأو فريق معني بال�شحة وال�شالمة في الموؤ�ش�شة التعليمية للقيام بمهام متابعة   -7

تنفيذ الإجراءات والتدابير والبرامج ال�شحية مع توفير وحدة �شحية مجهزة بالم�شتلزمات 

ال�شحيـــة ال�شرورية لالإ�شعافـــات الأولية وكوادر موؤهلة لتقديم خدمـــات الإ�شعافات الأولية 
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للطلبـــة والعامليـــن فـــي الموؤ�ش�شـــة التعليمية وتحويـــل ما يلزم مـــن حالت اإلـــى الموؤ�ش�شات 

ال�شحية.

خام�ساً:�المقا�سف�المدر�سية:

ت�شكيـــل فريق وو�شع اآلية لمتابعة عمـــل المقا�شف المدر�شية والتاأكد مـــن توفيرها الأغذية   -1

ال�شحية الم�شموح ببيعها وفق القائمة المعتَمدة من الوزارة.

التاأكد من ا�شتكمال العاملين في المقا�شف المدر�شية للتطعيمات المعتَمدة من الوزارة.  -2

تنفيـــذ الإجـــراءات والتدابير ال�شحيـــة وفق الأدلـــة الإر�شادية المعتَمدة من الـــوزارة ب�شاأن   -3

تف�شـــي الحالت المر�شية من جراء تناول اأغذية ملوثة من المق�شف المدر�شي بالتعاون مع 

الجهات الإدارية المعنية. 

الف�سل�احلادي�ع�سر

برك�ال�سباحة

مادة�)25(

التابعة لها، �شواء  ال�شباحة واملرافق  اأحوا�س وِبَرك  اأحكام هذا الف�شل على جميع  ت�شري 

كانت تابعة ملوؤ�ش�شات مثل الفنادق واملباين واملنتجعات ال�شياحية وال�شقق الفندقية والأندية، اأو 

كموؤ�ش�شات جتارية م�شتقلة. وُي�شتثَنى من ذلك ِبَرك ال�شباحة املنزلية والعائلية ذات ال�شتخدام 

املحدود.

وتلتزم هذه الربك باإم�شاك ملف �شحي يت�شمن امل�شتندات الآتية:

�شهادة الت�شجيل ال�شحية لبركة ال�شباحة ال�شادرة عن الوزارة.  -1

�شهادات المنقذين.  -2

جـــدول خا�ـــس لتدوين التاريخ الذي تـــم فيه تعقيم ميـــاه حو�س ال�شباحـــة والن�شب التي تم   -3

اإ�شافتها فيه من المواد الكيميائية.

مادة�)26(

هذه  من   )25( املادة  يف  اإليها  امل�شار  ال�شباحة  لربك  الرتخي�س  املخت�شة  الإدارة  تتوىل 

الالئحة، ومراقبة تنفيذ ال�شرتاطات واملوا�شفات ال�شحية الآتية:

اأوًل: البيئة�العامة�لبرك�ال�سباحة�والأر�سية�المحيطة�بحو�ش�ال�سباحة:

اأن تكون التمديدات والتو�شيالت الكهربائية ح�شب الموا�شفات التي تقرها الجهات الإدارية   -1
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المعنية، على اأن يراعى فيها �شروط الأمن وال�شالمة. 

اأن تكون التهوية كافية ومنا�شبة بالن�شبة لبرك ال�شباحة الداخلية.  -2

اأن تكون الأر�شية المحيطة بالحو�س مغطاة بمادة �شهلة التنظيف ول ت�شبب النزلق.   -3

توفير مظالت واقية من اأ�شعة ال�شم�س على اأجزاء من بركة ال�شباحة.  -4

اأن يتـــم مكافحـــة الح�شـــرات والقوار�س اإن ُوِجدت، مـــع مراعاة عدم ر�ـــس المبيدات ب�شكل   -5

مكثف قرب الحو�س. 

ثانياً:�موا�سفات�حو�ش�ال�سباحة:�

اأن تكـــون الميـــاه الم�شتخدمـــة في حو�ـــس ال�شباحة من م�شـــدر اآمن وخالية مـــن الملوثات   -1

الجرثوميـــة والكيميائية والفيزيائيـــة ومطابقة للموا�شفات ال�شحيـــة المعتَمدة من الإدارة 

المخت�شة. 

اأن ت�شـيـــد جدران الحو�ـــس واأر�شيته من مواد غير منفذة للمياه وقويـــة التحمل، واأن تغطى   -2

بال�شيراميك اأو ما �شابه. 

اأن يـــزود الحو�س بم�شخات ومر�شحات بحجم منا�شـــب ذات كفاءة عالية تتنا�شب مع كمية   -3

الميـــاه وم�شاحة الحو�س، على اأن يتم �شيانتهـــا اأو ا�شتبدالها ب�شكل دوري ح�شب موا�شفات 

الت�شنيع. 

اأن تكون الإ�شاءة في الحو�س منا�شبة مع حجمه وم�شاحته.  -4

اأن يكـــون ميالن اأر�شيـــة الحو�س ب�شكل تدريجي وغير مفاجئ، علـــى اأن يكون العمق الأدنى   -5

عند مدخل الحو�س القريب من مرافق بركة ال�شباحة.  

اأن ُيَبين عمق بركة ال�شباحة بعالمات على اأطراف الحو�س ب�شكل وا�شح.   -6

اأن تكون زوايا واأطراف الحو�س غير حادة.   -7

توفيـــر فتحات منا�شبة لت�شريف المياه الزائدة عند م�شتوى معين واأخرى في القاع ل�شمان   -8

�شال�شة ت�شريف المياه. 

اأن يكون م�شتوى �شطح الماء اأنزل من م�شتوى الأر�شية المحيطة بحو�س ال�شباحة، وفي حال   -9

ت�شاويهما يتوجب اإن�شاء م�شار حول الحو�س بعر�س ل يقل عن قدم واحد وبعمق ن�شف قدم 

مغطى ب�شكل اآمن ومو�شل بو�شيلة لت�شريف المياه الزائدة فيه. 

10-   اأن تثبت باإحكام على جوانب الحو�س مقاب�س و�شاللم م�شنوعة من مواد مقاومة لل�شداأ.

ثالثاً:�المواد�الكيميائية:�

ا�شتخـــدام المواد الكيميائية المعتَمدة لتعقيم مياه حو�ـــس ال�شباحة، وتوفير معدات خا�شة   -1
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لإ�شافة هذه المواد وقيا�س ن�شبها ب�شكل منتظم، على اأن تدون تلك الن�شب وتاريخ اإ�شافتها 

فـــي جـــدول خا�س يحفـــظ في الملف ال�شحـــي. ويجب اأن ي�شـــرف على اإ�شافة هـــذه المواد 

اأ�شخا�س موؤهلين اأو جهة متخ�ش�شة ب�شيانة اأحوا�س ال�شباحة. 

اأن تكون ن�شبة الكلورين الكلي المتبقي في مياه حو�س ال�شباحة ما بين )0.5-1.5( ون�شبة   -2

الحمو�شة ما بين )7.8-6.8(.

ل ي�شمح با�شتخدام الحو�س اإل بعد �شاعتين من تعقيم مياهه بالمواد الكيميائية والتاأكد من   -3

ن�شبة تركيزها المنا�شبة. 

توفير مخزن منا�شب لحفظ المواد الكيميائية وتخزينها.  -4

رابعاً:�دورات�المياه:�

اأن تكون دورات المياه على ُبعد ل يقل عن 2.5 متر من حو�س ال�شباحة.  -1

توفيـــر دورة ميـــاه ل تقل م�شاحتها عن )1.5×2( متر، مكونة مـــن مرحا�س واحد ومغ�شلة   -2

لكل ع�شرة اأ�شخا�س، ومزودة بال�شابون ال�شائل والمنا�شف الورقية.

اأن يكون م�شتوى الأر�شية في دورة المياه منخف�س عن الأر�شية المحيطة بحو�س ال�شباحة.   -3

اأن ُتغطى اأر�شية وجدران دورة المياه بالبالط وتزود اأر�شيتها بفتحات لت�شريف المياه.   -4

تركيب مروحة �شفط بحجم منا�شب.   -5

اأن ُتغطى جميع الفتحات والنوافذ ب�شبك يمنع دخول الح�شرات والقوار�س.   -6

توفير اأوعية للقمامة مزودة باأكيا�س بال�شتيكية يتم التخل�س منها ب�شكل دوري.   -7

توفيـــر المطهرات والمنظفات وا�شتخدامها وفق الإر�شادات ال�شحية للعناية بدورات المياه   -8

والمرافق الأخرى، والتاأكد من �شالمة تخزينها. 

خام�ساً:�المرافق�والأدوات:�

اأن تكون اأر�شية المرافق مغطاة بمواد �شهلة التنظيف ل تمت�س الرطوبة ول ت�شبب النزلق   -1

وخالية من الت�شدعات والعيوب الفنية.

اأن يكـــون الأثـــاث الم�شتخـــدم م�شنوع من مواد �شهلـــة التنظيف ل تت�شبـــع بالمياه والرطوبة   -2

ومقاومة للموؤثرات الجوية. 

التاأكد من �شالمة اأبواب المرافق ونوافذها، واأن ُتغطى النوافذ ب�شبك يمنع دخول الح�شرات   -3

والقوار�س.

توفير و�شائل تهوية واإ�شاءة طبيعية اأو �شناعية تتنا�شب مع حجم المرفق.  -4

توفير اأماكن لال�شتحمام قرب حو�س ال�شباحة بعدد كاٍف.  -5
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توفير اأدوات النجاة والإنقاذ وو�شيلة ات�شال للطوارئ.   -6

توفيـــر �شندوق اإ�شعافات اأولية مـــزود بالأدوات والمواد ال�شرورية �شاريـــة المفعول، ومبينة   -7

عليه التعليمات الإر�شادية. 

توفير اأوعية للقمامة بعدد كاٍف مزودة باأكيا�س بال�شتيكية.  -8

بالن�شبـــة لبرك ال�شباحة العاملة كموؤ�ش�شات تجارية م�شتقلـــة مخ�ش�شة لالإيجار، في�شترط   -9

بالإ�شافة لما ورد في البنود ال�شابقة ما ياأتي:

اأ(. اأن تحتوي الغرف و�شالة ال�شتراحة والمطبخ – اإن وجدوا – على م�شاحة كافية ل يقل 

مل�شاء  بمواد  مغطاة  والأ�شقف  الجدران  تكون  واأن  اأمتار،   3 عن  فيهم  الأ�شقف  ارتفاع 

قابلة للغ�شل وفاتحة اللون.

للتبريد والتاأكد من كفاءته  – اإن وجدوا - بمكيف  ب(. تزويد الغرف و�شالة ال�شتراحة 

و�شالمته.

– اإن وجد - بمغ�شلة غير قابلة لل�شداأ، وثالجة، وموقد، وم�شيدة  ج(. اأن يزود المطبخ 

اإلكترونية للح�شرات الطائرة، ومروحة �شفط منا�شبة ل�شحب الأدخنة والأبخرة.

د(. اأن يتم حفظ اأ�شطوانات الغاز – اإن وجدت – خارج مبنى بركة ال�شباحة وب�شكل اآمن 

داخل �شندوق م�شنوع من الحديد.

10-   توفير مكان منا�شب لتبديل المالب�س وحفظ الفوط مجهز بخزائن منا�شبة بالن�شبة لبرك 

ال�شباحة التابعـــة لموؤ�ش�شات كالفنـــادق والمباني والمنتجعات ال�شياحيـــة وال�شقق الفندقية 

والأندية.

�ساد�ساً:�التعليمات�الإر�سادية:

التعليمات   - والإجنليزية  العربية  باللغتني   - وا�شح  بخط  تبني  اإر�شادية  لوحة  و�شع  يجب 

التالية الواجب اتباعها من قبل مرتادي بركة ال�شباحة:

اأن يتم ارتداء المالب�س الخا�شة بال�شباحة عند النزول اإلى حو�س ال�شباحة.   -1

منع نزول الأطفال اإلى حو�س ال�شباحة دون ا�شطحاب المرافق لهم.   -2

اأن يتم ال�شتحمام قبل النزول اإلى حو�س ال�شباحة وبعد الخروج منه.  -3

منع تناول الأكل وال�شرب داخل حو�س ال�شباحة.   -4

منع غ�شل المالب�س اأو غيرها داخل حو�س ال�شباحة.   -5

منع ا�شطحاب الحيوانات اأو نزولها اإلى حو�س ال�شباحة.   -6

البتعاد عن العادات ال�شيئة كالب�شق ورمي المخلفات والتبول داخل حو�س ال�شباحة.   -7
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عـــدم ال�شماح لأي �شخ�س يعاني مـــن اأمرا�س �شارية اأو جـــروح اأو التهابات جلدية اأو نوبات   -8

مر�شية بالنزول اإلى حو�س ال�شباحة.

عدم ترك رغاوى ال�شابون اأو اأية مادة اأخرى ت�شبب النزلق على الأر�شية المحيطة بحو�س   -9

ال�شباحة. 

10-  عـــدم التعر�ـــس لأ�شعة ال�شم�س المبا�شرة لفترات طويلـــة، وعلى الأخ�س في فترة منت�شف 

النهار.

11-  غ�شل الزيوت والكريمات جيدًا في حال ا�شتخدامها بالماء وال�شابون - فيما عدا كريمات 

الوقاية من ال�شم�س - قبل النزول اإلى حو�س ال�شباحة. 

12-  ا�شتخدام الفوط النظيفة والجافة. 

الف�سل�الثاين�ع�سر

حملت�احللقة�والتجميل

واللياقة�البدنية�والتدليك�)امل�ساج(

مادة�)27(

لقيد  ي�شرتط  الالئحة،  هذه  من   )3( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  ال�شروط  اإىل  بالإ�شافة 

حمالت احلالقة والتجميل واللياقة البدنية والتدليك )امل�شاج( يف ال�شجل اخلا�س بهذه املحالت 

موافقة الإدارة املخت�شة واجلهات الإدارية املعنية الأخرى على موقع املحل وم�شاحته.

ول يجوز مزاولة اأي ن�شاط غري م�شجل يف �شهادة القيد بال�شجل اأو اإحداث اأي تغيري يف املحل 

اأو ملحقاته دون احل�شول على موافقة الإدارة املخت�شة. 

مادة�)28(

ي�شرتط لقيد حمالت احلالقة والتجميل توفر ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

اأوًل:�موا�سفات�المحل:

اأن تكون م�شاحة المحل كافية ومنا�شبة لمزاولة الن�شاط من حيث حجم المعدات والم�شافات   -1

بينها ل�شهولة الحركة. 

اأن يكـــون م�شتـــوى اأر�شية المحل مرتفع عن م�شتوى ال�شـــارع بارتفاع ل يقل عن 15 �شم، واأن   -2

تكـــون مبنية مـــن مادة �شلبة �شهلـــة التنظيف ول تمت�ـــس الرطوبة وخالية مـــن الت�شدعات 

والعيوب الفنية. 

األ يقـــل ارتفـــاع الأ�شقف عن 3 اأمتار واأن تكون الجدران والأ�شقف مغطاة بمواد مل�شاء قابلة   -3

للغ�شل وفاتحة اللون. 
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توفير و�شائل تهوية واإ�شاءة طبيعية اأو �شناعية تتنا�شب مع حجم ونوع العمل.  -4

توفير م�شـــدر �شليم للمياه وخزان مطابق للموا�شفات ال�شحيـــة، مع تزويد المحل ب�شخان   -5

للمياه. 

اأن تكون الواجهة الأمامية زجاجية وم�شنوعة من مادة �شهلة التنظيف ومقاومة للتاآكل، واأن   -6

يكون باب المحل مزود بو�شائل الغلق الذاتي.

تو�شيـــل موا�شيـــر المغا�شل بو�شيلة �شـــرف �شحي مثل �شبكة مياه ال�شـــرف اأو خزان �شرف   -7

�شحي. 

خلو المحل من فتحات مياه ال�شرف ال�شحي.   -8

اإذا زاد عدد العاملين في المحل عن ع�شرة عمال يلزم اإن�شاء دورة مياه تحتوي على مرحا�س   -9

ومغ�شلة.

10-   يحظر ا�شتخدام المحل لل�شكن اأو النوم اأو الطبخ.

ثانياً:�التجهيزات:�

اأن تكون الخزائن والأدراج والطاولت م�شنوعة من مواد مقاومة لل�شداأ.   -1

توفير غرفة منا�شبة ل تقل م�شاحتها عن )2x2( متر لكل من اأن�شطة عالج ال�شعر وتنظيف   -2

الوجـــه والمكياج وعمل الحنـــاء والتخ�شيب والعنايـــة بالأظافر، مزودة بالإ�شـــاءة والتهوية 

الكافيتين، على اأن تت�شمن و�شائل التهوية مراوح �شفط بحجم منا�شب.

اأن تكـــون غرفة معالجة ال�شعر معزولـــة تمامًا عن الأن�شطة الأخـــرى، ومزودة بجهاز خا�س   -3

ل�شفـــط الروائح والأدخنة والأبخرة ومنبه لح�شـــاب وقت العمل، واأن يكون باب الغرفة مزود 

بو�شائل الغلق الذاتي، ويكتب عليها غرفة معالجة ال�شعر. 

توفيـــر عـــدد كاٍف من المغا�شـــل داخل الغـــرف اأو بالقرب منهـــا تتنا�شب مع حجـــم العمل،   -4

بالإ�شافة اإلى مغا�شل خا�شة باأن�شطة عالجات ال�شعر. 

توفير كرا�شـــي واأ�شرة للحالقة والتجميل م�شنوعة من اأو مغلفة بمواد �شهلة التنظيف وغير   -5

قابلة لمت�شا�س الرطوبة وال�شوائب.

ترك م�شافة متر واحد على الأقل بين كل كر�شيين، ون�شف متر بين الكر�شي والجدار.  -6

توفير عدد كاٍف من م�شتلزمات واأدوات الحالقة والتجميل، على اأن تكون م�شنوعة من مواد   -7

�شهلة التنظيف ومقاومة لل�شداأ. 

توفيـــر عـــدد كاٍف من الفوط وال�شرا�شـــف يتنا�شب مع حجم العمـــل، بحيث تخ�ش�س قطعة   -8

واحدة لكل زبون ت�شتخدم لمرة واحدة لحين غ�شلها وتطهيرها. 
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توفير وعاء محكم الغلق لتجميع الفوط وال�شرا�شف الم�شتعملة لحين غ�شلها وتطهيرها.   -9

10-   توفيـــر اأوعية اإ�شافيـــة لأجهزة تذويب ال�شمع اأو الحالوة بحيـــث يخ�ش�س وعاء لكل زبون 

ي�شتخدم لمرة واحدة لحين غ�شله وتطهيره. 

11-   توفير ما ل يقل عن ثالث معاطف نظيفة فاتحة اللون لكل عامل. 

12-   توفيـــر اأوعية محكمـــة الغلق مزودة باأكيا�س بال�شتيكية لجمـــع القمامة ومخلفات الحالقة 

للتخل�س منها بانتظام.  

13-   تجميـــع الأدوات الحـــادة ك�شفـــرات الحالقـــة الم�شتعملة في علب خا�شـــة والتخل�س منها 

بطريقة اآمنة. 

14-   توفيـــر �شندوق اإ�شعافات اأولية مـــزود بالأدوات والمواد ال�شرورية �شارية المفعول، ومبينة 

عليه التعليمات الإر�شادية.

15-   اأن تكـــون المـــواد الم�شتخدمة فـــي غ�شل ال�شعـــر و�شباغته وتجميله مطابقـــة للموا�شفات 

القيا�شية المعتَمدة لكل نوع.

16-   ل يجـــوز ا�شتخـــدام اأجهـــزة التجميل في المحـــل دون الح�شول علـــى ترخي�س بذلك من 

الإدارة المخت�شة.

17-   يحظـــر ا�شتخـــدام محـــالت التجميل في الأعمـــال الطبية كتلك الخا�شـــة باأمرا�س الجلد 

وال�شعر.

18-   يحظر ا�شتخدام الأجهزة والأدوات والكريمات والمركبات ذات الطبيعة الطبية. 

19-   ُيحظر اإعادة تعبئة الم�شتح�شرات التجميلية.

20-   و�شع لوحة اإر�شادية في مكان بارز بالمحل تبين منع التدخين بداخله. 

ثالثاً:�التعقيم:

اإتباع الإر�شادات والتعليمات ال�شحية للتعقيم والتنظيف المعتَمدة من الإدارة المخت�شة.   -1

توفير �شوائل خا�شة بتطهير وتعقيم معدات واأجهزة الحالقة والتجميل واأخرى خا�شة بغ�شل   -2

اأيدي العاملين في المحل والزبائن.

توفيـــر اأوعية م�شنوعة من مـــواد مقاومة لل�شداأ ت�شتخدم لغ�شـــل اأدوات الحالقة والتجميل   -3

فيها. 

توفيـــر جهاز التعقيم الحراري لتعقيـــم الأدوات المعدنية با�شتخدام الحرارة المرتفعة التي   -4

تفوق 150 درجة مئوية، كما يمكن ا�شتخدام جهاز الأ�شعة فوق البنف�شجية لذات الغر�س.

توفير المطهرات والمنظفات الخا�شة بتنظيف الأ�شطح والأر�شيات والجدران وا�شتخدامها   -5

وفق الإر�شادات ال�شحية، والتاأكد من �شالمة تخزينها.
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مادة�)29(�

ي�شرتط لقيد حمالت اللياقة البدنية توفر ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

اأوًل:�موا�سفات�المحل:

اأن يكون البناء م�شيدًا من الطوب والإ�شمنت اأو اأية مواد اأخرى توافق عليها الإدارة المخت�شة.   -1

اأن يتـــم ف�شل الأجهـــزة عن بع�شها البع�ـــس بم�شافة منا�شبة ل تقل عن متـــر واحد ل�شهولة   -2

الحركة.  

اأن تكـــون اأر�شية المحل مبنيـــة من مادة �شلبة �شهلة التنظيف، علـــى اأن تكون اأر�شية �شالة   -3

التماريـــن الهوائية )الأيروبيك( من الخ�شـــب الخا�س بالتمارين الريا�شية واأر�شية ال�شالة 

الريا�شة )الجيم( من الب�شاط المطاطي المنا�شب. 

اأن تكون جميع المواد الم�شتخدمة للديكور من مادة �شهلة التنظيف ومقاومة للرطوبة.    -4

األ يقل ارتفاع الأ�شقف عن 3 اأمتار.  -5

توفيـــر و�شائـــل تهوية واإ�شاءة طبيعية اأو �شناعية تتنا�شب مـــع حجم المحل، على اأن تت�شمن   -6

و�شائل التهوية مراوح �شفط بحجم منا�شب.

اأن تكون خزانات المياه مطابقة للموا�شفات ال�شحية وبعيدة عن م�شادر التلوث.   -7

اأن تخ�شـــع جميع التمديدات والتو�شيالت الكهربائية لموا�شفات الأمن وال�شالمة والمعايير   -8

التي تقرها الجهات الإدارية المعنية. 

اأن يكون الأثاث الم�شتخدم م�شنوع من مواد جيدة و�شهلة التنظيف.   -9

10-   اأن تكون الأجهزة الم�شتخدمة للتمارين الريا�شية معتمدة من قبل الجهات الإدارية المعنية 

في مجال ال�شحة وال�شالمة.   

11-   توفير عدد كاٍف من مبردات المياه ال�شالحة لل�شرب مزودة بكوؤو�س لال�شتخدام الواحد.

ثانياً:�دورات�المياه�وغرف�تبديل�الملب�ش:

توفير دورة مياه ل تقل م�شاحتها عن )1.5×2( متر، مكونة من مرحا�س واحد لكل ع�شرة   -1

اأ�شخا�س ومبولة واحدة لكل خم�شة ع�شر �شخ�شًا.

توفير مغا�شل مو�شلة بم�شدر للمياه الباردة وال�شاخنة، ومزودة بال�شابون ال�شائل والمنا�شف   -2

الورقية. 

توفير مكان ا�شتحمام واحد لكل ع�شرة اأ�شخا�س.  -3

اأن تكون اأر�شية دورات المياه مبنية من مادة �شلبة �شهلة التنظيف ومزودة بفتحات لت�شريف   -4

المياه. 
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تركيب عدد كاٍف من مراوح ال�شفط بحجم منا�شب.   -5

تغطية جميع الفتحات والنوافذ ب�شبك يمنع دخول الح�شرات والقوار�س.   -6

توفير مكان خا�س لتبديل المالب�س مزود بخزائن لحفظ المالب�س والأدوات ال�شخ�شية.  -7

ثالثاً:�اأحوا�ش�الجاكوزي�وغرف�البخار�وال�سونا:�

اأن تكـــون اأر�شيات وجدران اأحوا�س الجاكوزي وغرف البخار مبنية من مواد �شلبه ومزودة   -1

بفتحـــات لت�شريف المياه، واأن تكون اأ�شقف غرف البخار م�شنوعة من مواد مقاومة للتاآكل 

وال�شداأ.

اأن تكون غرف ال�شونا م�شنوعة من الخ�شب المنا�شب اأو اأية مادة بديلة توافق عليها الإدارة   -2

المخت�شة. 

توفيـــر ميـــاه مطابقة للموا�شفات ال�شحية للجاكوزي، ويتم ا�شتبـــدال هذه المياه كلما دعت   -3

الحاجة لذلك. 

اأن تكـــون اأبـــواب غرف البخار وال�شونا زجاجيـــة ت�شهل الروؤية من خاللهـــا واأن ُتفتح باتجاه   -4

الخارج ل�شمان �شالمة الخروج في حالت الطوارئ.

تركيـــب جهاز �شبط وقيا�ـــس درجات الحـــرارة )ثرمو�شتات وترمومتر حـــراري( في غرف   -5

البخار وال�شونا.

توفير و�شائل تهوية واإ�شاءة تتنا�شب مع حجم الغرف.  -6

رابعاً:�التجهيزات:

توفيـــر المطهـــرات والمنظفات وا�شتخدامها وفق الإر�شادات ال�شحيـــة، والتاأكد من �شالمة   -1

تخزينها.

توفيـــر عدد كاٍف من اأوعية القمامة داخل ال�شـــالت ودورات المياه وغرف تبديل المالب�س   -2

مزودة باأكيا�س بال�شتيكية، واأن يتم التخل�س منها بالطرق ال�شحية. 

توفير عدد كاٍف من الفوط النظيفة ت�شتخدم لمرة واحدة لحين غ�شلها وتطهيرها.   -3

توفير اأوعية منا�شبة لتجميع الفوط الم�شتعملة داخل ال�شالت وغرف تبديل المالب�س.   -4

توفيـــر �شندوق اإ�شعافات اأولية مـــزود بالأدوات والمواد ال�شرورية �شاريـــة المفعول، ومبينة   -5

عليه التعليمات الإر�شادية. 

الهتمام بالنظافة العامة للمحل ومكافحة الح�شرات والقوار�س اإن وجدت.   -6

يحظر عر�س اأو بيع اأو ا�شتعمال اأي نوع من الم�شتح�شرات اأو المن�شطات، اأو تقديم البرامج   -7

وال�شت�شارات الخا�شة بالتخ�شي�س اأو زيادة الوزن وغيرها. 
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خام�ساً:�العاملين�بالمحل:

اأن يكـــون المحـــل تحت اإ�شـــراف مخت�شين في مجـــال التماريـــن الريا�شيـــة حا�شلين على   -1

الموؤهـــالت العلميـــة التـــي توؤهلهم لمزاولـــة المهنـــة والإ�شراف عليهـــا، واأن يكونـــوا ملمين 

بالإ�شعافات الأولية.

اأن يكـــون الم�شرف على التمارين الريا�شية حا�شاًل على �شهادة الفح�س الطبي �شادرة عن   -2

اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية، على اأن تجدد كل �شنتين.

ارتداء العاملين في المحل للمالب�س الريا�شية المنا�شبة والنظيفة.  -3

مادة�)30(

با�شتثناء املوؤ�ش�شات ال�شحية التي تقدم خدمات التدليك )امل�شاج(، ي�شرتط لقيد حمالت 

التدليك )امل�شاج( توفر ال�شرتاطات ال�شحية الآتية:

اأوًل:�موا�سفات�المحل:

اأن تكون م�شاحة المحل كافية ومنا�شبة لمزاولة الن�شاط من حيث حجم المعدات والم�شافات   -1

فيما بينها ل�شهولة الحركة.

اأن يكـــون م�شتـــوى اأر�شية المحل مرتفع عن م�شتوى ال�شـــارع بارتفاع ل يقل عن 15 �شم، واأن   -2

تكـــون مبنية مـــن مادة �شلبة �شهلـــة التنظيف ول تمت�ـــس الرطوبة وخالية مـــن الت�شدعات 

والعيوب الفنية.

األ يقـــل ارتفـــاع الأ�شقف عن 3 اأمتار واأن تكون الجدران والأ�شقف مغطاة بمواد مل�شاء قابلة   -3

للغ�شل وفاتحة اللون.

توفير و�شائل تهوية واإ�شاءة طبيعية اأو �شناعية تتنا�شب مع حجم ونوع العمل، على اأن تت�شمن   -4

و�شائل التهوية مراوح �شفط بحجم منا�شب.

توفير م�شـــدر �شليم للمياه وخزان مطابق للموا�شفات ال�شحيـــة، مع تزويد المحل ب�شخان   -5

للمياه.

تو�شيـــل موا�شيـــر المغا�شل بو�شيلة �شـــرف �شحي مثل �شبكة مياه ال�شـــرف اأو خزان �شرف   -6

�شحي. 

خلو المحل من فتحات مياه ال�شرف ال�شحي.   -7

اإذا زاد عدد العاملين في المحل عن ع�شرة عمال يلزم اإن�شاء دورة مياه تحتوي على مرحا�س   -8

ومغ�شلة.
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يحظر ا�شتخدام المحل لل�شكن اأو النوم اأو الطبخ.  -9

ثانياً:�التجهيزات:

توفير مكان لال�شتحمام في المحل وغرفة لتبديل المالب�س مزودة بخزائن لحفظ م�شتلزمات   -1

الزبائن.

اأن تكون الخزائن والأدراج والطاولت م�شنوعة من مواد مقاومة لل�شداأ.  -2

اأن تكـــون كرا�شي واأ�شـــرة التدليك )الم�شاج( م�شنوعة من اأو مغلفـــة بمواد �شهلة التنظيف   -3

وغير قابلة لمت�شا�س الرطوبة وال�شوائب.

ترك م�شافة فارغة محيطة بالكر�شي اأو ال�شرير ل تقل عن ن�شف متر.  -4

األ يقل حجم ال�شرير عن )76×185( �شم.   -5

توفيـــر عـــدد كاٍف من الفوط وال�شرا�شـــف يتنا�شب مع حجم العمـــل، بحيث تخ�ش�س قطعة   -6

واحدة لكل زبون ت�شتخدم لمرة واحدة لحين غ�شلها وتطهيرها. 

توفير وعاء محكم الغلق لتجميع الفوط وال�شرا�شف الم�شتعملة لحين غ�شلها وتطهيرها.   -7

توفيـــر اأوعيـــة محكمة الغلـــق مزود باأكيا�ـــس بال�شتيكية لجمـــع القمامة ومخلفـــات التدليك   -8

)الم�شاج( للتخل�س منها بانتظام.

توفيـــر �شندوق اإ�شعافات اأولية مـــزود بالأدوات والمواد ال�شرورية �شاريـــة المفعول، ومبينة   -9

عليه التعليمات الإر�شادية.

10-   توفير زي نظيف خا�س بالعمل لكل عامل.

11-   اأن تكـــون المـــواد الم�شتخدمـــة فـــي التدليـــك )الم�شاج( مطابقـــة للموا�شفـــات القيا�شية 

المعتَمدة لكل نوع.

12-   يحظـــر ا�شتخدام محالت التدليك )الم�شاج( في الأعمال الطبية كتلك الخا�شة باأمرا�س 

الجلد وال�شعر.

13-   يحظر ا�شتخدام الأجهزة والأدوات والكريمات والمركبات ذات الطبيعة الطبية. 

14-   يحظر اإعادة تعبئة الم�شتح�شرات الم�شتخدمة للتدليك )الم�شاج(.

15-   و�شع لوحة اإر�شادية في مكان بارز بالمحل تبين منع التدخين بداخله. 

ثالثاً:�العاملين�بالمحل:

اأن يكـــون القائمون باأعمـــال التدليك )الم�شاج( حا�شلين على ت�شريـــح العمل لمزاولة هذه   -1

المهنـــة من الإدارة المخت�شة، وعلى دورات في اأحد اأنـــواع التدليك )الم�شاج( بما يوؤهلهم 

لممار�شته وبما ل يتعار�س مع متطلبات مهن التدليك الطبي اأو العالج النعكا�شي. 
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اأن يكون القائم باأعمال التدليك )الم�شاج( من ذات جن�س الزبون.  -2

التقيـــد بالقوانين والأنظمـــة المعمول بها في مملكة البحرين اأثنـــاء القيام باأعمال التدليك   -3

)الم�شاج(.

الف�سل�الثالث�ع�سر

امل�ستح�سرات�التجميلية�ومواد�العطارة�)احَلَواجة(

رات فات�واملَطهِّ واملَنظِّ

مادة�)31(

امل�شتح�شرات  وت�شدير  وبيع  وتعبئة  وت�شنيع  ا�شترياد  على  الف�شل  هذا  اأحكام  ت�شري 

اأنواعها ومواد العطارة )احَلَواجة( واملنظفات واملطهرات وغريها من املواد  التجميلية بجميع 

وامل�شتح�شرات امل�شابهة والتي ت�شدر بها قرارات من الوزير.

اأية م�شتندات اأخرى تراها �شرورية، ل  ومع عدم الإخالل بحق الإدارة املخت�شة يف طلب 

يجوز لالإدارة املخت�شة مْنح تراخي�س ا�شترياد اأو ت�شنيع اأو تعبئة اأو بيع اأو ت�شدير اأي من هذه 

ق من توفر كافة ال�شرتاطات ال�شحية واملتطلبات املعتَمدة  املواد اأو امل�شتح�شرات اإل بعد التََّحقُّ

وال�شوابط املن�شو�س عليها يف هذا الف�شل.

مادة�)32(

اأو  املواد  من  اأي  ت�شدير  اأو  بيع  اأو  تعبئة  اأو  ت�شنيع  اأو  ا�شترياد  تراخي�س  ملنح  ُي�شرتط 

امل�شتح�شرات اخلا�شعة لأحكام هذا الف�شل اأن ميتلك طالب الرتخي�س �شجاًل جتاريًا ملزاولة 

ملزاولة  بالن�شبة  ال�شناعي  بال�شجل  القيد  �شهادة  اإىل  بالإ�شافة  ترخي�شه،  املطلوب  الن�شاط 

الأن�شطة ال�شناعية.

مادة�)33(

ُي�شرتط عند ا�شترياد امل�شتح�شرات التجميلية واملنظفات واملطهرات مراعاة ال�شرتاطات 

ال�شحية واملتطلبات املعتَمدة وال�شوابط الآتية: 

توفيـــر مخزن بم�شاحـــة كافية لتخزيـــن الم�شتح�شرات التجميليـــة والمنظفات والمطهرات   -1

الم�شتـــوردة للحيلولـــة دون تلفهـــا و�شمـــان �شالمتهـــا واأمانها عنـــد ال�شتخـــدام طيلة فترة 

�شالحيتها.

تقديـــم �شهادة تحليل معتَمدة للم�شتح�شرات التجميلية والمنظفات والمطهرات الم�شتوردة   -2
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والتي يعتمد تقييم �شالمتها واأمان ا�شتخدامها بناًء عليها.

تقديـــم �شهادة معتَمدة من ال�شركة ال�شانعة تبين المواد الداخلة في تركيب الم�شتح�شرات   -3

التجميلية والمنظفات والمطهرات الم�شتوردة بالن�شب المئوية للتاأكد من عدم تجاوز الن�شب 

الآمنة وفقًا للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة، ويجب اأن ُتذَكر تلك المواد على 

ر. بطاقة البيانات الإي�شاحية للعبوات الخارجية والداخلية للم�شتح�شَ

اأن تكـــون بطاقة البيانات الإي�شاحيـــة التجارية الإلزامية والختياريـــة م�شتوفية للمعلومات   -4

الأ�شا�شيـــة للمكونـــات والغر�ـــس من ال�شتخـــدام وطريقـــة ال�شتعمال والعوار�ـــس الجانبية 

المتوقعـــة والمحاذير اإن وجـــدت، ورقم الت�شغيلة، وتواريخ ال�شنـــع والنتهاء للم�شتح�شرات 

التجميليـــة والمنظفـــات والمطهـــرات الم�شتوردة اأو الفتـــرة الزمنية التـــي ي�شلح ا�شتهالك 

الم�شتح�شـــر خاللها بالن�شبة للم�شتح�شرات التجميلية التي تتلـــف بعد 30 �شهرًا من تاريخ 

ر وبلد المن�شاأ ب�شكل وا�شح، واأن تكون ُمطابقة للحقيقة من جميع  ال�شنـــع، وا�شم الم�شتح�شَ

الوجوه، وذلك ِطْبقًا للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة.

بالن�شبـــة للم�شتح�شـــرات التجميلية الم�شتـــوردة، يجب تقديم �شهادة تثبـــت اأن الم�شتح�شر   -5

التجميلـــي الم�شتورد تم ت�شنيعه وفقـــًا لطرق الت�شنيع المعتَمـــدة للم�شتح�شر ولممار�شات 

الت�شنيـــع الجيـــدة، وذلك من خالل تقديـــم �شهادة ممار�شـــات الت�شنيع الجيـــدة الخا�شة 

بالم�شتح�شـــرات التجميليـــة )ISO 22716( اأو �شهـــادة حرية بيـــع الم�شتح�شر �شادرة عن 

الجهة المخت�شة في بلد المن�شاأ اأو ترخي�س ال�شركة ال�شانعة �شادر عن الجهة المخت�شة في 

بلـــد المن�شاأ واإقرارًا منها اأنها تمتثل لممار�شات الت�شنيع الجيدة في �شناعة الم�شتح�شرات 

التجميليـــة. وفي حال احتـــواء الم�شتح�شر التجميلي على مادة من اأ�شـــل حيواني، يجب اأن 

م �شهـــادة معتمدة تبين نوع الحيوان الذي تم اأخذ المـــادة منه، ب�شرط األ يكون محرمًا  ُتقـــدَّ

فـــي ال�شريعـــة الإ�شالميـــة، ومن�َشاأه )من اأيِّ بلـــد(، والوثائق التي توؤكد ُخُلـــو هذه المادة من 

الأمرا�س التي تحددها الإدارة المخت�شة.

بالن�شبـــة للمنظفـــات والمطهرات الم�شتـــوردة، يجب تقديـــم �شهادة بيانـــات �شالمة المواد   -6

)SDS/MSDS(، بالإ�شافة اإلى تقديم �شهادة تثبت اأن المنظفات والمطهرات الم�شتوردة 

تم ت�شنيعها من قبل �شركة حا�شلة على �شهادة اإدارة الجودة )ISO 9001( اأو �شهادة حرية 

بيـــع الم�شتح�شر �شادرة عن الجهـــة المخت�شة في بلد المن�شاأ اأو ترخي�س ال�شركة ال�شانعة 

�شادر عن الجهة المخت�شة في بلد المن�شاأ. 

بعد التاأكد من ا�شتيفاء ال�شرتاطات ال�شحية واملتطلبات املعتَمدة وال�شوابط، مُينح طالب 

ال�شترياد �شهادة بت�شجيل امل�شتح�شر التجميلي اأو املنظف اأو املطهر ت�شدرها الإدارة املخت�شة 

�شاحلة ل�شترياده ملدة خم�س �شنوات. 

وُتقبل عند ال�شترياد �شهادة مطابقة امل�شتح�شر التجميلي اأو املنظف اأو املطهر للموا�شفات 
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القيا�شية واللوائح الفنية املعتَمدة ال�شادرة عن اإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية 

اأو عن اأٍي من املختربات املعتَمدة لدى الوزارة، اأو �شهادة ت�شجيل امل�شتح�شر التجميلي اأو املنظف 

اأو املطهر باإحدى دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. 

مادة�)34(

ُي�شرتط عند �شناعة وتعبئة وت�شدير امل�شتح�شرات التجميلية واملنظفات واملطهرات مراعاة 

ال�شرتاطات ال�شحية واملتطلبات املعتَمدة وال�شوابط الآتية:

- اأن تكون م�شاحة الم�شنع كافية ل�شتيعاب مراحل الت�شنيع وعمليات الإنتاج. 1

توفير مخزن للمواد الأولية منف�شل عن الم�شتح�شرات النهائية.  -2

اأن تكـــون هناك ان�شيابية في خطوط الت�شنيـــع والإنتاج منذ و�شول المواد الخام حتى اإنتاج   -3

الم�شتح�شر النهائي.

اأن تكـــون الم�شتح�شرات التجميلية والمنظفـــات والمطهرات الم�شنعة مطابقة للموا�شفات   -4

القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة. 

اأن تتـــم عمليـــة التعبئة والتغليـــف مع و�شع بطاقـــة البيانـــات الإي�شاحية وفقـــًا للموا�شفات   -5

القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة. 

بالن�شبـــة للم�شتح�شـــرات التجميلية، يجب اأن تكـــون ال�شركة ال�شانعـــة حا�شلة على �شهادة   -6

مـــن اأحـــد المختبـــرات المعتَمدة تثبـــت اأنها تلتـــزم بممار�شـــات الت�شنيع الجيـــدة الخا�شة 

.)ISO 22716( بالم�شتح�شرات التجميلية

المـــواد                                                             �شالمـــة  بيانـــات  �شهـــادة  توفيـــر  يجـــب  والمطهـــرات،  للمنظفـــات  بالن�شبـــة   -7

 .)SDS/MSDS(

واإجراء  وال�شوابط،  املعتَمدة  واملتطلبات  ال�شحية  ال�شرتاطات  ا�شتيفاء  من  التاأكد  بعد 

واللوائح  القيا�شية  للموا�شفات  مطابقة  �شهادة  وا�شت�شدار  الالزمة  والفحو�شات  الختبارات 

الفنية املعتَمدة، ُتنح ال�شركة ال�شانعة �شهادة حرية البيع للم�شتح�شرات التجميلية اأو املنظفات 

اأو املطهرات ت�شدرها الإدارة املخت�شة.

ويجوز لل�شركة ال�شانعة التي ُتنح �شهادة حرية البيع للم�شتح�شر التجميلي اأو املنظف اأو 

املطهر القيام بت�شديره.

مادة�)35(

ي�شرتط لبيع امل�شتح�شرات التجميلية واملنظفات واملطهرات مراعاة ال�شرتاطات ال�شحية 
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واملتطلبات املعتَمدة وال�شوابط الآتية:

اأن تكـــون م�شاحـــة المحـــل كافية لتحقيـــق الغر�س من الن�شـــاط مع اللتـــزام بال�شتراطات   -1

ال�شحيـــة التي ت�شمن �شالمة واأمان الم�شتح�شـــرات المعرو�شة كالتكييف المنا�شب وتوفير 

خزائـــن العر�س للحيلولة دون تلفها والحفاظ على �شالمتهـــا واأمانها عند ال�شتخدام طيلة 

فترة �شالحيتها.

اأن تكـــون الم�شتح�شرات التجميلية والمنظفات والمطهرات المعرو�شة مطابقة للموا�شفات   -2

القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة.

األ يتم ت�شويق الم�شتح�شرات التجميلية والمنظفات والمطهرات بادعاءات طبية اأو م�شللة.  -3

مادة�)36(

ال�شحية  ال�شرتاطات  مراعاة  العطارة  مواد  وت�شدير  وبيع  وتعباأة  ل�شترياد  ي�شرتط 

واملتطلبات املعتَمدة وال�شوابط الآتية:

يحظـــر بيـــع اأو تعبئة مواد العطارة ب�شكل �شيدلني كحبـــوب اأو كب�شولت اأو محاليل �شرب اأو   -1

مراهـــم اأو كريمات اأو تحاميل اأو بودرة وغيرها من الأ�شكال ال�شيدلنية المعدة لال�شتعمال 

الآدمي، اأو تقديم خدمات ت�شخي�س المر�شى وعالجهم اأو ممار�شة الأعمال الطبية.

يحظـــر ذكر اأي ادعـــاءات طبية اأو عالجية لمواد العطارة اأو نفـــي وجود اأي عوار�س جانبية   -2

لها.

يحظر ا�شتيراد وبيع مواد العطارة المنفردة اأو المخلوطة التي تحتوي اأ�شاًل على مواد �شامة   -3

اأو مخدرة اأو غيرها من المواد المحظورة عالميًا اأو ح�شب ما هو معتمد لدى الوزارة.

يحـــق لـــالإدارة المخت�شة طلـــب تحليل اأي من مواد العطـــارة لمعرفة مكوناتهـــا والتاأكد من   -4

جودتها و�شالحيتها.

يجـــب عند ا�شتيـــراد اأو ت�شدير اأو بيع مـــواد العطارة مراعاة جودتهـــا ونظافتها ومطابقتها   -5

للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة وخلوها من ال�شوائب وكافة المواد الكيميائية 

الملوثـــة كالمبيدات الح�شرية والمعـــادن الثقيلة )الر�شا�س والزئبـــق والزرنيخ والكادميوم 

وغيرها( والمواد الم�شعة والم�شرطنة والأحياء المجهرية الممر�شة وغير المجهرية وغيرها 

من الملوثات.

اأن يتـــم تعبئة مـــواد العطارة في عبـــوات ا�شتهالكية نظيفـــة ومنا�شبة ح�شب نـــوع الأع�شاب   -6

والنباتات لتحفظها وتحميها من الغبار والرطوبة والح�شرات والتلوث بجميع اأنواعه، ويجب 

اأن تحفظ وتخـــزن ب�شكل منف�شل عن المواد ال�شامة والخطرة وفي ظروف واأماكن منا�شبة 

توافق عليها الإدارة المخت�شة.
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يحظر عر�س اأو تخزين مواد العطارة مع المواد المعطرة اأو المواد الكيميائية اأو المنظفات   -7

اأو المطهرات اأو المبيدات الح�شرية اأو ال�شموم في مكان واحد.

مادة�)37(

مُينع دخول املواد اأو امل�شتح�شرات اخلا�شعة لأحكام هذا الف�شل اإىل البالد اأو اإنتاجها اأو 

تعبئتها اأو بيعها يف احلالت الآتية:

اإذا ثبـــت احتوائها علـــى مكونات �شارة اأو �شامة اأو اأن ن�شب مكوناتهـــا تتجاوز الن�شب الآمنة   -1

والم�شموح بها اأو عدم �شالحيتها لال�شتعمال الآدمي اأو ظهور عوار�س جانبية خطيرة لها.

اإذا وجد اأنها غير مطابقة للموا�شفات القيا�شية واللوائح الفنية المعتَمدة اأو كانت مغ�شو�شة.  -2

اإذا لم تتوفر الم�شتندات المطلوبة التي ت�شمن �شالمة واأمان ا�شتخدامها.  -3

اإذا تم ا�شتيرادها اأو ت�شنيعها اأو تعبئتها اأو بيعها بطريقة غير قانونية اأو بناء على معلومات   -4

غير �شحيحة اأو م�شلله.

اإذا تـــم ت�شويقهـــا بادعاءات غيـــر �شحيحة اأو م�شلله ولـــم ت�شتجب ال�شركـــة الم�شوقة بعدم   -5

ال�شتمرار بالت�شويق بتلك الدعاءات.

اإذا ثبـــت مخالفتهـــا لال�شتراطـــات ال�شحيـــة والمتطلبـــات المعتَمـــدة وال�شوابـــط الأخرى   -6

المن�شو�س عليها في هذا الف�شل.

وللوزير �شحب تلك املواد اأو امل�شتح�شرات من الأ�شواق واإعدامها على نفقة املالك اأو امل�شتورد.

الف�سل�الرابع�ع�سر

خمتربات�ال�سحة�العامة

مادة�)38(

مرجعية  خمتربات  وتعترب  الوزارة  قبل  من  مبا�شر  لإ�شراف  الوزارة  خمتربات  تخ�شع 

معتمدة لدى جميع اجلهات، وجهة الت�شال الوطنية التن�شيقية مع اجلهات اخلارجية املخت�شة 

بال�شتجابة لالأوبئة والطوارئ البيئية التي تعنى بال�شحة العامة، وعليها القيام بالآتي:

الر�شـــد المخبري لجميع الق�شايا التي تعنى بال�شحة العامة فيما يتعلق بالأمرا�س ال�شارية   -1

وم�شحهـــا وال�شيطرة عليها وفح�س الأغذية والمياه والتاأكـــد من جودتها و�شالمتها وخلوها 

من الأوبئة المعدية وم�شببات الأمرا�س والملوثات الكيميائية والإ�شعاعية.

اأن تكون على اطالع مبا�شر لأحدث التطورات ال�شادرة عن المنظمات الدولية ذات ال�شلة.  -2

�شن وتطويـــر ال�شيا�شات الفنيـــة التنظيمية الخا�شـــة بفح�س الأمرا�ـــس ال�شارية والأغذية   -3
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الملوثـــة بالمواد البيولوجية والكيميائية والم�شعة بالتعـــاون مع الجهات الإدارية المعنية بما 

يتالءم مع متطلبات اللوائح ال�شحية الدولية.

الحر�س على انتقاء مواد الفح�س بدقة طبقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة.  -4

اأن تكـــون تحاليلها مرخ�شـــة وحا�شلة على العترافات الدولية من قبـــل المنظمات الدولية   -5

ومراكـــز مكافحـــة الأمرا�س المعتَمـــدة كتحاليل الح�شبـــة والح�شبة الألمانيـــة والنفلونزا 

والكورونا والزيكا وغيرها.

تطبيق جميع معايير واأنظمة الجودة واأن ت�شارك �شنويًا بجميع خدماتها وفحو�شاتها المقدمة   -6

ببرامـــج الجودة الخارجية والداخلية ال�شادرة عن موؤ�ش�شات دولية معتمدة لتقديم خدمات 

عالية الجودة في جميع وحداتها التخ�ش�شية.

تتبـــع اإجراءات الت�شغيل القيا�شية والمبادئ التوجيهية المعتَمدة واأن ت�شتند اإلى الممار�شات   -7

المخبرية الجيدة المن�شو�س عليها في المبادئ التوجيهية الدولية.

اأن ت�شتند في تقييم نتائجها اإلى الموا�شفات الخليجية المعتَمدة والمعايير العالمية ال�شادرة   -8

عن الهيئات الدولية المعتَمدة كمنظمة ال�شحة العالمية والد�شتور الغذائي )كودك�س(.

ا�شتخـــدام اأحـــدث الأجهـــزة والتقنيات المتطـــورة الحائزة علـــى اأعلى معاييـــر الجودة في   -9

الفحو�شات المخبرية.

مادة�)39(

تقوم خمتربات الوزارة باإجراء الفحو�شات والتحاليل املخربية، وعليها على الأخ�س القيام 

بالآتي:

ا�شتـــالم العينات من الموؤ�ش�شات ال�شحية اأو الموظفين المخولين بعد التاأكد من مطابقتها   -1

لل�شروط المن�شو�س عليهـــا بال�شيا�شات المخبرية، وحفظها بالطـــرق المنا�شبة للمحافظة 

عليها من التلف اأو تغير خ�شائ�شها لحين النتهاء من فح�شها.

اإجـــراء الفحو�شـــات والتحاليـــل المخبرية الالزمة طبقـــًا لما هو وارد بطلبـــات الأطباء في   -2

النظام ال�شحي الإلكترونـــي اأو في الطلبات المرافقة للعينات المر�شلة للمختبر، مع التقيد 

بالموا�شفات الخليجية والعالمية المعتَمدة في الوزارة. 

ر�شد وت�شجيل البيانات الخا�شة بالفحو�شات والتحاليل والنتائج.   -3

تح�شيـــر المحاليل البيولوجية والكيميائية الالزمة لفح�س وتحليل العينات وفقًا لل�شيا�شات   -4

المخبرية المعتَمدة. 

تعقيم الم�شتنبتات الميكروبيـــة والآلت والأدوات قبل ا�شتخدامها لإجراء التحاليل وفح�س   -5
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العينات وفقًا لطرق التعقيم المعتَمدة بالمختبر. 

حفظ العينات والمحاليل بالطرق الفنية ال�شحية، واإعادة فح�شها وفقًا لل�شيا�شة المخبرية   -6

لإعادة فح�س العينات. 

التاأكـــد من نظافة الأجهزة والمعـــدات ومن قدرة الفنيين على ا�شتعمالهـــا بال�شكل ال�شليم،   -7

واإجراء ال�شيانة الدورية لها.

اإبـــالغ المعنيين بـــالإدارة المخت�شة اإذا كانت نتيجة الفح�س ترجـــح اإ�شابة المري�س باأحد   -8

الأمرا�س ال�شارية.

مادة�)40(

تلتزم خمتربات الوزارة باإتباع اإجراءات الأمن وال�شالمة البيولوجية ال�شادرة عن الوزارة، 

وعليها على الأخ�س القيام بالآتي:

التاأكـــد مـــن اأن جميـــع العاملين في المختبـــر قد تم تدريبهـــم على �شئون الأمـــن وال�شالمة   -1

البيولوجية، وتوثيق هذا التدريب في �شجالت التدريب الخا�شة بهم. 

تدريـــب الفنيين والتقنيين العاملين في المختبرات على طرق التحاليل الم�شتحدثة والتاأكد   -2

مـــن قدرتهـــم على القيام بهـــذه التحاليل قبل ال�شمـــاح لهم باإجرائها علـــى العينات الواردة 

للمختبر. 

التاأكد من خ�شوع جميع العاملين في المختبر للتطعيمات التي تحددها الإدارة المخت�شة.  -3

التاأكـــد من خ�شوع جميـــع التمديدات والتو�شيالت الكهربائيـــة لموا�شفات الأمن وال�شالمة   -4

والمعايير التي تقرها الجهات الإدارية المعنية. 

توفير و�شائل الوقاية من الحريق ومعدات مكافحته، على اأن تت�شمن مطفاأة في جميع مرافق   -5

المختبر تكون معباأة ومو�شوعة في مكان ي�شهل الو�شول اإليه.

توفير حمام طوارئ وو�شائل لغ�شل العـين و�شندوق لالإ�شعافات الأولية يو�شع في مكان ي�شهل   -6

الو�شول اإليه.

7-  التاأكـــد من اأن جميع مـخارج المختبر �شالكة وخالية من اأية عوائق قد تعيق حركة الخروج، 

واأن تقود مبا�شرة اإلى طريق اأو �شاحة اأو مكان مك�شوف. 

التاأكد من تخزين ال�شوائل القابلة لال�شتعال والمواد الم�شعة في الأماكن المخ�ش�شة لها.   -8

التخل�ـــس مـــن النفايـــات الكيميائيـــة والإ�شعاعيـــة ح�شب القوانيـــن والأنظمـــة المعمول بها   -9

والإر�شادات العالمية المعتَمدة. 
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مادة�)41(

 على رئي�س املخترب اأن يحتفظ ب�شجل اإلكرتوين خا�س ت�شجل به البيانات التالية لكل فح�س 

خمربي: 

رقم الت�شل�شل.  -1

ال�شم الثالثي ل�شاحب العينة المطلوب فح�شها ولقبه وجن�شيته ورقمه ال�شخ�شي.   -2

ا�شـم الطبيب المعالــج الذي طلب اإجراء الفح�س.   -3

4-  تاريخ بدء الفح�س المخبري وتاريخ انتهاءه. 

تاريـــخ ا�شتـــالم العينة وتاريـــخ اإر�شال نتيجتها اإلـــى الق�شم المخت�س عبـــر النظام ال�شحي   -5

الإلكتروني.

نوع الفح�س الذي تم اإجراءه ونتيجته.   -6

وال�شادرة، ول يجوز  الواردة  والنتائج املخربية  البيانات  ويجب املحافظة على �شرية هذه 

الطالع عليها اإل ملن ُرخ�س له قانونًا بذلك. 

الف�سل�اخلام�ش�ع�سر

اأحكام�عامة

مادة�)42(

ميار�س املوظف املخول ب�شفة ال�شبط الق�شائي اخت�شا�شاته عند �شبط املواد امل�شتبه فيها 

وفقًا للقواعد والإجراءات الآتية:

تحرير مح�شر �شبط بالمواد الم�شتبه بها، ومنا�شبة وكيفية �شبطها.  -1

و�شـــف المـــواد الم�شتبه بها و�شفًا دقيقـــًا نافيًا للجهالة بالحالة التي تـــم �شبطها فيها، واأن   -2

تدون في مح�شر ال�شبط البيانات الآتية:

اأ(. نوع العينة واأو�شافها.

ب(. م�شدر اأو مكان العينة.

ج(. تاريخ �شحب العينة.

د(. اأية بيانات اأخرى تكون �شرورية.

حجز المواد الم�شتبه بها في مكان يتالءم وطبيعة تلك المواد وبالطرق المنا�شبة للمحافظة   -3

عليها من التلف اأو تغير خ�شائ�شها.

منـــع ذوي ال�شاأن من الت�شرف في العينات الم�شبوطة موؤقتًا من خالل اتخاذ كافة الو�شائل   -4

التحفظية الالزمة لذلك. 
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�شحـــب عينة من المواد الم�شتبه بها بالطـــرق المالئمة التي تتنا�شب ونوعية كل مادة بحيث   -5

ُيراعـــى و�شعها في وعاء منا�شب محكم الغلق ويدون على الوعاء اأية بيانات دالة على العينة 

وحالتهـــا ووقـــت �شبطها واأية تحذيرات تتعلق ب�شالمتها، علـــى اأن يتم �شحب العينة بح�شور 

�شاحب ال�شاأن اأو من يمثله.

اإر�شـــال العينـــة اإلى مختبرات الوزارة فـــورًا، خا�شة بالن�شبة للعينـــات القابلة للتلف اأو لتغير   -6

خ�شائ�شها. 

اإ�شـــدار تقرير من مختبـــر الوزارة بنتائج فح�ـــس العينة، واإرفاق هـــذا التقرير مع مح�شر   -7

ال�شبط.
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وزارة��ال�سحة

�قرار�رقم�)24(�ل�سنة��2021

�بتعديل�بع�ش�اأحكام��القرار��رقم�)20(�ل�سنة�2016

ب�ساأن�حتديد�فئات�ر�سوم�املوؤ�س�سات�ال�سحية�اخلا�سة

وزير  ال�شحة:

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

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

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

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019، وعلى الأخ�س املادة )28( منه،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته ،

وعلى القرار رقم )20( ل�شنة 2016 ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى القرار رقم )48( ل�شنة 2020 ب�شاأن الرقابة على َجـودة الأجهزة واملنتجات الطبية، 

وعلى الأخ�س املاده )17( منه،

وبناًء على اقرتاح املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل�

لهذا  املرافق  الطبية(  واملنتجات  الأجهزة  وطلبات  ِخـْدمات  - جدول   3( ُيـ�شاف اجلدول 

املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  الطبية  واملنتجات  الأجهزة  وطلبات  ب�شاأن ِخـْدمات  القرار 

واخِلـْدمات ال�شحية للجداول املن�شو�س عليها باملادة رقم )1( بالقرار رقم )20( ل�شنة 2016 

ب�شاأن حتديد فئات ر�شوم املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.

 

املادة�الثانية�

على الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية تنفيذ هذا القرار، 

وُيـعمل به بعد �شهر من ن�ْشـِره باجلريدةالر�شمية.

وزير��ال�سحة

فائقة�بنت��سعيد�ال�سالح

�شدر بتاريخ: 17 رجـــب  1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 1 مـــــــار�س 2021م
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جداول خدمات وطلبات األجهزة واملنتجات الطبية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن ) 3( 

 ةوالخدمات الصحي

 

 خدمات ترخيص منشئات األجهزة الطبية -أ 

 النوع  الصنف الطلب  

 الرسم  

(دينار 

(mnبحري 

 املعيار

 جديد طلبلكل   50                  رسم تقديم طلب الijخيص 

ترخيص شركة   

 جهزة طبيةأ

 صنف أ
  األول  الijخيص  1,000            األول  الijخيص

 سنوي   700               تجديد الijخيص

 صنف ب
  األول  الijخيص  700                األول  الijخيص

 سنوي   500               تجديد الijخيص

 صنف ج
  األول  الijخيص  500                األول  الijخيص

 سنوي   300               تجديد الijخيص

 صنف د
  األول  الijخيص  300                األول  الijخيص

 سنوي   200               تجديد الijخيص

 ترخيص مستودع أجهزة طبية
  األول  الijخيص  1,000            األول  الijخيص

 سنوي    800               الijخيصتجديد 

 ترخيص مصنع أجهزة طبية 
  األول  الijخيص  5,000            األول  الijخيص

 سنوي   3,000           تجديد الijخيص

 لكل طلب  50                  تحديث بيانات منشئات األجهزة الطبية 

 لكل طلب  50                  اعادة تفتيش ع-ى منشئات األجهزة الطبية
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 خدمات تسجيل الجهاز الطíì -ب 

 

 النوع  الصنف الطلب  

 الرسم  

(دينار 

(mnبحري 

 املعيار

تسجيل الجهاز 

íìالط 

 لكل جهاز 5 طلب تقديم طلب التسجيل 

جهاز 

منخفض 

 الخطورة

 األول  الطلب 150 التسجيل  االول 

 سنوي  100 تجديد التسجيل 

جهاز 

متوسط 

 الخطورة

 األول  الطلب 300 التسجيل  االول 

 سنوي  200 تجديد التسجيل 

جهاز عاöي 

 الخطورة 

 األول  الطلب 1,000 التسجيل  االول 

 سنوي  700 تجديد التسجيل 

تحديث بيانات تسجيل الجهاز 

íìالط 
 جهازلكل  20
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 خدمات استiõاد األجهزة الطبية  -ج 

 

 النوع  الصنف الطلب  

 الرسم  

(دينار 

(mnبحري 

 املعيار

طلب املوافقة 

ع-ى استiõاد 

 الجهاز الواحد

íìجهاز ط 
 لكل صنف 0.5 مسجل 

 لكل صنف 2 غiõ مسجل 

 جهاز طíì مدمج 
 لكل صنف 1 مسجل 

 لكل صنف 3 غiõ مسجل 

 لكل صنف 5 التحقق من فعالية شهادة الجودة 

 املنتجطلب تصنيف 
 لكل صنف 20 عادي

 لكل صنف 40 مستعجل

	لكل	یوم	كل	في 100 التحفظ ع-ى الجهاز لحõن املوافقة
 شحنة

 لكل اصدار 15 اصدار شهادة تصنيف املنتج 

 لكل صنف 5 فحص العينة

 لكل صنف 10 معاينة الشحنة باملنفذ
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 الخدمات االخرى  -د 

 

 النوع  الطلب  

 الرسم  

(دينار 

(mnبحري 

 املعيار

اذن 

 باالستخدام

 جهاز لكل 0.5 تقديم طلب املوافقة ع-ى استخدام جهاز 

 لكل جهاز 50 تقييم صالحية استخدام املنتج

اصدار الشهادات للمنشئات واألجهزة طبية وحرية البيع 

 واإلفادات الورقية األخرى 
 لكل طلب 10

 لكل طلب 25 اإلشراف ع-ى اتالف املنتج
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)41(�ل�سنة�2021

بتحديد�املواقع�ال�سياحية

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )1( منه،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015، املعدَّ

وبناًء على اقرتاح الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

د املواقع الواردة يف اجلدول واخلرائط املرافقة لهذا القرار كمواقع �شياحية يف مملكة  تـُحدَّ

البحرين، ِوْفـقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة.

املادة�الثانية

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س واملعنيني – كل فيما يخ�شه – 

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

وزيـر�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

زايد�بن�را�سد�الزياين

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مـار�س 2021م
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جدول�بتحديد�املواقع�ال�سياحية

املحافظة ـع رقم املجمَّ املوقع الت�شل�شل

العا�شمة 338 ع 338 مبنطقة العدلية جممَّ 1

املحرق ـع 257 الواقعة يف جممَّ جزر اأمواج 2

العا�شمة ـع 346 الواقعة يف جممَّ جزيرة الريف 3

خرائط�املواقع�ال�سياحية
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

�قرار�رقم�)42(�ل�سنة�2021

ـع��338ال�سياحي باإن�ساء�وت�سكيل�جلنة�تنظيم�موقع�جممَّ

وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1986 ب�شاأن تنظيم ال�شياحة، وتعديالته، 

وعلى الأخ�س املادة )7( منه،

لل�شياحة واملعار�س،  البحرين  باإن�شاء وتنظيم هيئة  ل�شنة 2006  القانون رقم )62(  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )31( ل�شنة 2015،  املعدَّ

وعلى القرار رقم )41( ل�شنة 2021 بتحديد املواقع ال�شياحية،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

وبعد موافقة جمل�س اإدارة هيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س،

قرر�الآتي:

املادة�الأوىل

ـع 338 ال�شياحي( تعمل حتت اإ�شراف الرئي�س  ُتـن�شاأ جلنة ت�شمى )جلنة تنظيم موقع جممَّ

التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س، وُيـ�شار اإليها يف هذا القرار بكلمة )اللجنة(.

املادة�الثانية

ـل اللجنة برئا�شة ال�شيد اأحمد نبيل املوؤيد، وع�شوية ُكـلٍّ من: ت�شكَّ

1- ال�شيخ �شلمان بن خالد بن را�شد اآل خليفة.

2- ال�شيد م�شعل اأحمد جار اهلل.

3- ال�شيد يو�شف اأحمد الخاجة.

4- ال�شيد مريد ب�شارة ن�شير.

اك كانو. 5- ال�شيدة بيان البرَّ

6- ال�شيدة �شو�شن علي محمد.

7- ال�شيدة �شوزي ما�شاتي.

ممثاًل عن �شركة البحرين لال�شتثمار العقاري. 8- ال�شيد اأمين اأحمد العريِّ�س  

9- ال�شيد �شنان علي نا�شر   ممثاًل عن هيئة البحرين لل�شياحة والمعار�س.
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10- ال�شيد جميل ح�شن الرويعي   ممثاًل عن محافظة العا�شمة.

11- ال�شيد اأحمد غازي الكوهجي  ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات 

والتخطيط العمراني.       

ممثاًل عن وزارة الأ�شغال و�شئون البلديات  12- ال�شيد محمد اأحمد الكعبي  

                                                        والتخطيط العمراين.

وتختار اللجنة نائبًا للرئي�س من بني اأع�شائها يف اأول اجتماع لها، وتوَكـل اإليه اخت�شا�شات 

الرئي�س يف حالة غيابه.

املادة�الثالثة

تكون مدة الع�شوية باللجنة اأربع �شنوات قابلة للتجديد ملدد مماثلة، ويف حالة خلو مكان اأيِّ 

ع�شو من الأع�شاء لأيِّ �شبب من الأ�شباب يحل حمله ممثل من ذات اجلهة بناًء على تر�شيحها، 

ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

رًا لأعمالها وفريق عمل تابع له يتوىل جميع الإجراءات  وتختار اللجنة يف اأول اجتماع لها مقرِّ

الإدارية والتنفيذية للجنة.

املادة�الرابعة

اأو نائبه كلما دعت احلاجة اإىل ذلك، ويكون  تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئي�س 

اجتماع اللجنة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأْن يكون من بينهم الرئي�س اأو نائبه.

َتـ�شاوي  وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  وتو�شياتها  قراراتها  اللجنة  وُتـ�شِدر 

ـح اجلانب الذي فيه رئي�س الجتماع. الأ�شوات ُيـَرجَّ

املادة�اخلام�سة

تخت�س اللجنة باملهام الآتية:

ـع 338 ال�شياحي. اقتراح ال�شيا�شات والخطط لتطوير موقع مجمَّ  -1

ـع 338 ال�شياحي اأو النتفاع به. اقتراح الموا�شفات والمعايير المتعلقة با�شتغالل موقع مجمَّ  -2

ـع 338 ال�شياحي. ا�شت�شارة الجهات المعنية فيما يتعلق بتطوير وا�شتغالل موقع مجمَّ  -3

ـع 338 ال�شياحي، بما في ذلك  اقتـــراح الخطط والحلول ل�شمـــان ا�شتدامة تطوير موقع مجمَّ  -4

الإ�شراف على تفعيل العقود المخت�شة بال�شيانة والت�شجير وغيرها من الأعمال الالزمة.

زيـــادة فعاليـــة الم�شاركـــة والتن�شيق بين مختلـــف الـــوزارات والهيئات والموؤ�ش�شـــات العامة   -5

ـع 338 ال�شياحي. والخا�شة فيما يتعلق بموقع مجمَّ
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املادة�ال�ساد�سة

يجوز للجنة ال�شتعانة مبن تراه منا�شبًا من ذوي اخلربة والخت�شا�س، واأْن تدعَوهم حل�شور 

اجتماعاتها ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم، اأو لتزويدها باملعلومات التي تراها �شرورية ملبا�شرة 

اخت�شا�شاتها، دون اأْن يكون لأيٍّ منهم حق الت�شويت.

املادة�ال�سابعة

ترفع اللجنة تقريرًا دوريًا اإىل الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س – كل 

والقرتاحات  بالتو�شيات  بيان  على  التقرير  ي�شتمل  اأْن  ويجب  اأعمالها،  – بنتائج  اأ�شهر  ثالثة 

قات اأو م�شاكل ت�شادف عملها، وما تقرتح اتخاذه  ـب اإجنازها، وبيان اأية معوِّ والأعمال التي يتوجَّ

من حلول ملعاجلتها.

كما يجب عليها عْر�س حما�شر اجتماعاتها خالل 10 اأيام من تاريخ الجتماع على الرئي�س 

التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س.

املادة�الثامنة

على الرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�شياحة واملعار�س تنفيذ هذا القرار، وُيـعمل به من 

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

وزيـر�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

زايد�بن�را�سد�الزياين

�شدر بتاريخ: 20 رجب 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 4 مـار�س 2021م
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وزارة�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�قرار�رقم�)54(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�تغيري�ت�سنيف�عقار�يف�منطقة�الرفاع�احلنينية�– جممع�903

وزير الأ�شغال و�شئون البلديات والتخطيط العمراني:

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

وتعديالته، 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

ـُرق العامة، والتطوير، واإ�شغال الطُّ

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

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

وزارة 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 اجلنوبية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر�الآتي:

مادة�)1(

– جممع 903  ـر ت�شنيف العقار رقم 09022628 الكائن يف منطقة الرفاع احلنينية   يغيَّ
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من ت�شنيف مناطق ال�شكن املت�شل ج )RHC( اإىل ت�شنيف مناطق اخِلـْدمات واملرافق العامة 

ـق عليه ال�شرتاطات التنظيمية  )PS( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، وتطبَّ

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�الأ�سغال�و�سئون�البلديات�والتخطيط�العمراين

�ع�سام�بن�عبد�اهلل�خلف

�شدر بتاريخ: 3 رجـــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 15 فبراير 2021م
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جهاز�امل�ساحة�والت�سجيل�العقاري

�قرار�رقم�)5(�ل�سنة�2021

باإن�ساء�ال�سجل�اخلا�ش�للعقارات�امل�سرَتكة�

 رئي�س جهاز الم�شاحة والت�شجيل العقاري:

بعد الطالع على قانون الت�شجيل العقاري، ال�شادر بالقانون رقم )13( ل�شنة 2013، 

وعلى   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  وعلى 

الأخ�س املادة )47( منه،

وعلى املر�شوم رقم )69( ل�شنة 2017 بتنظيم موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

ل�شنة   )10( رقم  بالقرار  ال�شادرة  العقاري،  الت�شجيل  لقانون  التنفيذية  الالئحة  وعلى 

 ،2016

وعلى القرار رقم )7( ل�شنة 2015 ب�شاأن �شجل قْيـد البيع على اخلريطة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 2018 باإن�شاء ال�شجل اخلا�س للعقارات امل�شرَتكة، 

وبالتن�شيق مع موؤ�ش�شة التنظيم العقاري،

وبناًء على عْر�س مدير عام الت�شجيل العقاري،

قرر�الآتي:

مادة�)1(

تعاريف

الواردة  املعاين  ذات  فيه  الواردة  والعبارات  للكلمات  تكون  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

للكلمات  وتكون   ،2017 ل�شنة   )27( رقم  بالقانون  ال�شادر  العقاري،  القطاع  تنظيم  قانون  يف 

والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكـلٍّ منها، ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك. 

ـط موقع العقار لإقامة عقار م�شتَرك. ـمة بمخطَّ قطعة�الأر�ش�الأ�سا�سية: قطعة من الأر�س المق�شَّ

البيـــان�التكميلـــي: اأيُّ بيـــان اأو م�شتند يتعلق بالأجزاء الم�شتَركة اأو بجميـــع الِوْحـدات في العقار 

الم�شتَرك. 

ــــط موقع العقار كِوْحــــدات ملَحـقة يمكن  الِوْحــــدات�الملَحـقـــة: الِوْحــــدات التي تظهر في مخطَّ

ك الِوْحـدات الرئي�شية ول تكون لها وثيقة ِمـْلـكية م�شتقلة.  نْقـُلـها فيما بين ُمـالَّ

ك والتزاماتهم،  ـن حقوق الُمـالَّ نظام�الإدارة�الخا�ش: نظام خا�س لعقار اأو عقارات م�شتَركة يبيِّ

ك، وكل ما يتعلق بنظـــام اإدارة المبنى بكافة ُمـ�شتَمـالته، وذلك  ومهـــام و�شالحيات اتحاد الُمـالَّ
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ِوْفـقًا لقرار ي�شدر عن الموؤ�ش�شة.

نظـــام�اإدارة�المبنـــى: ال�شروط والأحكام المتعلقة باإدارة المبنى والأر�س في حالة تق�شيم المبنى 

دها  ـم كل جزء بالطريقة التي تحدِّ وقطعة الأر�س التي يقع عليها اإلى جزءين اأو اأكثر، بحيث يَقـ�شَّ

ـل جزءًا من المبنى. ـة وي�شكِّ الجهة المخت�شَّ

مادة�)2(

اإن�ساء��سجل�خا�ش�للعقارات�امل�سرَتكة

ُيـن�شاأ باجلهاز �شجل خا�س للعقارات امل�شرَتكة، ويكون عبارة عن �شجلٍّ ورقيٍّ اأو اإلكرتوين، 

ـد فيه ما ياأتي: وتقيَّ

رون، والتي �شتقام عليها العقارات الم�شتَركة.  الأرا�شي التي يملكها المطوِّ  -1

رون، واأ�شماء المالكين لها. الِوْحـدات التي يبيعها المطوِّ  -2

3- الت�شرفات التي ُتـجَرى على الِوْحـدة، كالبيع وعقود الإيجار طويلة الأمد والُمـ�َشـاَطـَحـة وحقوق 

ْهــــن، وغيرها من الت�شرفات القانونية الأخـــرى الُمـن�ِشـئة اأو  النتفـــاع والهبة والو�شية والرَّ

رة اأو الناقلة للحقوق العينية، اأو التي من �شاأنها زوال اأيِّ حقٍّ من هذه الحقوق، وكذلك  المقرِّ

الأحـــكام الق�شائيـــة النهائية المْثـِبـتة ل�شيء من ذلك، والإقـــرارات بالتنازل عن مرتبة قْيـد 

ـَبـعية. الحقوق العينية التَّ

املادة�)3(

ت�سجيل�العقارات�امل�سرَتكة�

ـط موقع العقار في ال�شجل الخا�س  يجـــب على �شاحب ال�شـــاأن اأن ُيـرِفـق بطلب ت�شجيل مخطَّ اأ- 

للعقارات الم�شتَركة الم�شتندات الآتية:

ـ�س له ومعتَمـدة من اإدارة  ـط موقع العقار �شادرة عن مكتب َمـ�َشـاح مرخَّ 1- ن�شخة من مخطَّ

الم�شح العقاري بالجهاز.

الم�شتَركة  للعقارات  ك  الُمـالَّ لتحاد  الأ�شا�شي  والنظام  الرئي�شي  النظام  من  2- ن�شخة 

معتَمـدة من الموؤ�ش�شة.

د جميع الأجزاء الم�شتَركة. ـط فرعي م�شتقل يحدِّ 3- مخطَّ

4- ن�شخة من نظام الإدارة الخا�س بالعقارات الم�شتَركة معتَمـدة من الموؤ�ش�شة والم�شتندات 

ذات العالقة.

5- اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى يرى الجهاز اأنها �شرورية لإتمام عملية الت�شجيل.

ـق من ا�شتيفاء طلب الت�شجيل للم�شتندات الالزمة - بما ياأتي: ـَحـقُّ يقوم الجهاز - بعد التَّ ب- 

الأر�س  قطعة  ُتـْثـِقــل  التي  ـة  ـَبـِعـيَّ التَّ العينية  الحقوق  لت�شجيل  التكميلي  البيان  1- اإعــداد 
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الأ�شا�شية مثل حق الرتفاق.

2- نْقـل اأيِّ حق عيني اأو اتفاق مثَبـت في وثيقة قطعة الأر�س الأ�شا�شية اإلى البيان التكميلي، 

اأو وثيقة ملكية الأجزاء الم�شتَركة للعقار بعد موافقة اأ�شحاب هذه الحقوق.

للِوْحـدات  ِمـْلـكية جديدة  اإ�شدار وثائق  الأ�شا�شية بعد  ِمـْلـكية قطعة الأر�س  3- اإلغاء وثيقة 

ـنة اأية ِوْحـدات ملَحـقة بالِوْحـدة الرئي�شية. الموجودة في العقار الم�شتَرك مت�شمِّ

ر. 4- التاأ�شير باأية حقوق عينية ُتـْثـِقــل ِمـْلـكية الِوْحـدات التي ل تزال مملوكة للمطوِّ

ر تفيد بت�شجيل العقار الم�شتَرك في ال�شجل  5- التن�شيق مع الموؤ�ش�شة لإ�شدار �شهادة للمطوِّ

الخا�س للعقارات الم�شتركة. 

املادة�)4(

�سلحيات�اجلهاز

للجهاز يف �شبيل مبا�شرة �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا القرار ما ياأتي: 

ف فيهـــا ب�شفة م�شتقلة عن  اإ�شـــدار وثيقـــة ِمـْلـكية لالأجـــزاء َ والتاأ�شير عليها بحْظـر الت�شرُّ  -1

الِوْحـدات المتعلقة بها. 

ـطات العقارات الم�شتَركة غير الم�شتوفية لمتطلبات الت�شجيل لمدة )12( �شهرًا  قبول مخطَّ  -2

من تاريخ العمل بهذا القرار، وذلك اإذا راأى رئي�س الجهاز اأن الِوْحـدات والأجزاء الم�شتَركة 

دة تحديدًا كافيًا مانعًا للجهالة. محدَّ

اإ�شدار توجيهات ب�شاأن مخطط موقع العقارات الم�شتركة ونظام اإدارة المبنى.  -3

املادة�)5(

التزامات�اجلهاز

يلتزم اجلهاز عند مبا�شرة �شالحياته املن�شو�س عليها يف هذا القرار مبا ياأتي: 

ـقة من �شاحـــب الحق العيني على قطعة الأر�س الأ�شا�شية  الح�شـــول على موافقة كتابية موثَّ  .1

المقام عليها العقار الم�شتَرك قبل اإتمام عملية الت�شجيل.

عـــدم ت�شجيل اأو نْقـل اأيـــة رهونات تتعلق بقطعة الأر�س الأ�شا�شية فـــي وثيقة ِمـْلـكية الأجزاء   .2

الم�شتَركة اإل بعد موافقة اأ�شحاب ال�شاأن. 

عدم اإ�شدار وثيقة ِمـْلـكية م�شتقلة للِوْحـدات الملَحـقة.   .3

ت�شجيـــل نٌقـل ِمـْلـكيـــة الِوْحـدات الملَحـقة لمالكها الجديد في حالـــة بْيـعها مع التاأ�شير بذلك   .4

فـــي وثيقة ِمـْلـكية الم�شتري باإ�شافة الِوْحـدات الملَحـقـــة الم�شتراة، وفي وثيقة ِمـْلـكية البائع 
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بحذف الِوْحدات الملَحقة المباعة.

ـلة فـــي البيـــان التكميلي اأو في وثيقـــة الأجزاء  تحديـــث جـــدول الِوْحـدات الملَحـقـــة الم�شجَّ  .5

الم�شتَركة.

املادة�)6(

ُيـلغى  للعقارات امل�شرَتكة، كما  ال�شجل اخلا�س  باإن�شاء  القرار رقم )2( ل�شنة 2018  ُيـلغى 

ـدة يف ال�شجل اخلا�س للعقارات  كل حكم يخالف اأحكام هذا القرار، وُتـنَقـل جميع البيانات املقيَّ

الـُمـن�شاأ مبوجب  امل�شرَتكة  للعقارات  ال�شجل اخلا�س  اإىل  اإليه  امل�شار  بالقرار  الـُمـن�شاأ  امل�شرَتكة 

اأحكام هذا القرار.

املادة�)7(

على الإدارات املخت�شة - ُكـلٌّ فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيـعمل به من تاريخ 

ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 

رئي�ش�جهاز�امل�ساحة�والت�سجيل�العقاري

��سلمان�بن�عبداهلل�اآل�خليفة

�شدر بتاريخ: 18 رجـــــــب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 2 مـــــــــار�س 2021م



العدد: 3513 – الخميس 4 مارس 2021

74

�الإعلنات�ال�سادرة�تطبيقاً�للقانون�رقم�)6(�ل�سنة��2006

�ب�ساأن�الر�سوم�والنماذج�ال�سناعية�

اإعلن�رقم�)6(�ل�سنة�2021

يخت�س  فيما  التالية  التفا�شيل  الإعالن  بهذا  نن�شر  اأعاله  املذكور  القانون  اإىل  ا�شتنادًا   

بطلبات الت�شميمات ال�شناعية التي مت اإيداعها.

 و�شي�شتمل الن�شر على البيانات التالية:

1 - الرقم الم�شل�شل للطلب.

2 - ا�شم الطالب وعنوانه.

3 - تاريخ تقديم الطلب.

م طلب الت�شجيل من اأجلها. 4 - و�شف الأداة التي ُقـدِّ

5 - ت�شنيف )لوكارنو( للر�شوم والنماذج ال�شناعية املتعلق بالطلب.

6 - ا�شم وعنوان الوكيل املفوَّ�س لت�شجيل الت�شميم يف مملكة البحرين.

مدير�اإدارة�التجارة�اخلارجية�والـِمـْلـكية�ال�سناعية����
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رقم الطلب: ب ت /  1770

ا�شم الطالب:  �شي�شيدو كومباين، ليميتد

عنوانه: 7-5-5 جينزا، ت�شو-كو، 104-0061 طوكيو، اليابان

تاريخ تقدمي الطلب: 2021/02/25

و�شف طلب الت�شميم: قارورة

 الت�شنيف : 09.01

ا�شم الوكيل املفو�س: ابو غزالة للملكية الفكرية تي ام بي اجنت�س

عنوانه : �شقة 101 مبنى 1002 طريق 5121 جممع

 351 املنامة / ال�شويفية، 990
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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: 

 11645 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

THOMAS COOK OVERSEAS LTD. 
EGYPTIAN 

33,NABIL EL WAKKAD ST., ARD EL COLF, HELIOPOLIS - 11341 CAIRO (P O BOX 
165 - CAIRO) EGYPT 

 سفريات البحرين العالمية/ مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة اسم الوكيل
 محددة المدة  مدة الوكالة

ي  سبب الشطب
ي الميعاد القانون 

 عدم تجديد قيد الوكالة ف 
 25/02/2021 تاري    خ الشطب

 

 10578 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

SAUDI SNACK FOODS CO. LTD 
SAUDI 

p.o box 893, riyadh 11421 SAUDI ARABIA 
كه حسن محمد جواد واوالده  اسم الوكيل  مساهمه مقفلة - شر
 غير محددة المدة مدة الوكالة

 الموكل بناًء عىل طلب مقدم من  سبب الشطب
 20/02/2021 تاري    خ الشطب

 

 4208 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

SEVEN SEAS LTD 
BRITISH 

hedon road , marfleet , hull england hug 5nj 
مارت للتجارة العامة المحدودة ذم م اسم الوكيل كة انير  شر
 غير محددة المدة مدة الوكالة

ي عدم  سبب الشطب
ي الميعاد القانون 

 تجديد قيد الوكالة ف 
 13/02/2021 تاري    خ الشطب

 

 7663 رقم قيد الوكالة

اسم الموكل وجنسيته  
 وعنوانه

EGYPT AIR 
EGYPTIAN 

6-ADLY STREET, CAIRO, EGYPT 
 وكاله السفريات المتحدة والشحن اسم الوكيل
 غير محددة المدة مدة الوكالة

ي عدم تجديد   سبب الشطب
ي الميعاد القانون 

 قيد الوكالة ف 
 09/12/2020 تاري    خ الشطب

 

اإعلنات��سطب�وكالت�جتارية
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وزارة�ال�سناعة�والتجارة�وال�سياحة

اإعلنات�اإدارة�الت�سجيل

اإعلن�رقم�)263(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمود محمد يو�شف 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للخدمات(،  كير  )وي  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  جناحي،  ح�شين 

103581-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)264(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ ح�شة عبداهلل علي 

ماجد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات البروج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48622، طالبة 

تحويل الفرع رقم 12 من الموؤ�ش�شة والم�شمى )ق�شر اإليت للتنظيفات(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة 

بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: هاني عبدالر�شول عبدالح�شين حمد، و

.ABIN DANIEL MATHEWو ،DANIEL THADATHIL MATHAI

اإعلن�رقم�)265(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اأحمد ح�شن  يو�شف  اإليها نجاح  باأنه قد تقدمت  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

محمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مركز بيتو لم�شتح�شرات التجميل(، الم�شجلة بموجب القيد 

محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،2-120698 رقم 
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وبراأ�شمال مقداره 1،000 دينار بحريني، ومعلنة عن تنازلها عن الموؤ�ش�شة لكل من �شادق �شلمان اأحمد �شلمان، و

.HELEN NATANG YONG

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

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

اإعلن�رقم�)266(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

�

اإليه ال�شيد/ ه�شام كامل عبداهلل  باأنه قد تقدم  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 

عبدالعزيز المرزوق، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مخبز برد تو�شت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا   ،72064

مقداره 1،000 دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعلن�رقم�)267(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليه ال�شيدة/ ف�شيلة عبدالر�شول 

عبدالح�شين حمد، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )م�شنع مترو للبال�شتيك(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 52491، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

.JIMMY KANJARAPPILLIL JOSEPH :مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم

اإعلن�رقم�)268(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من��سركه�ذات�م�سئوليه�حمدودة

اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�وبالقيد�نف�سه

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )جرين لند ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 60616-1، طالبين تحويل الفرع 

الرابع من ال�شركة الم�شمى )جرين لند للحام والحدادة(، اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة 

)جرين لند للعقارات ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 46329، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( 

 .REMYA GOKULDEVو ،GOKULDEV VASUDEVAN :دينار بحريني، وي�شجل الفرع با�شم كل من
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اإعلن�رقم�)269(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ عبدالح�شين علي محمد 

رقم 102647،  القيد  بموجب  الم�شجلة  )الوني�س(،  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الدرازي،  متروك 

طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 

بنت  اآمنة  وال�شيخة  الــدرازي،  متروك  محمد  علي  عبدالح�شين  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف( 

.MUHAMMAD ALI PUTHIYATUTHعبداهلل بن محمد بن علي اآل خليفة، و

        

اإعلن�رقم�)270(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

ال�شيد/ عبدالرحمن محمد  اإليها  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

اأحمد حكيم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجوم الديار للمواد الغذائية(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 136192، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

 MIR HOSSANمقداره 500 )خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عبدالرحمن محمد اأحمد حكيم، و

.ABDUL MOTIN

اإعلن�رقم�)271(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ورثة ال�شيد/ م�شعود عبدالح�شين 

غالم ر�شا اأميري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )المحيط لخردة المعادن(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 35909، طالبين تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 500 

)خم�شمائة( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: نورية مح�شن محمد ح�شن، وليلى م�شعود عبدالح�شين غالم 

ر�شا اأميري.

اإعلن�رقم�)272(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإليها ال�شيدة/ رقية ال�شيد علي  باأنه قد تقدمت  اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  تعلن 
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الم�شجلة  المخابز(،  لمنتجات  اإك�شبر�س  تو�شت  )برد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالكة  ح�شين،  اأحمد 

م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبة   ،85016 رقم  القيد  بموجب 

محدودة، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.

 

اإعلن�رقم�)273(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل�فرع�ب�سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�قائمة�

 

ال�شيد/ فهمي عبدالرحمن  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للخياطة(،  اأكبرى  )دار  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  اأكبري،  محمد 

19730-2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة اإلى فرع بال�شركة ذات الم�شئولية المحدودة الم�شماة )محمد 

األف(  القيد رقم 192-1 وبراأ�شمال مقداره 130،000 )مائة وثالثون  الم�شجلة بموجب  واأولده ذ.م.م(  اأكبري 

دينار بحريني.

 

اإعلن�رقم�)274(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اأحمد عبد  ال�شيد/ عبداهلل  اإليها  باأنه قد تقدم  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

 ،37840 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  فون(،  )اأحمد  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  الحرمي،  اهلل 

طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة والم�شمى )بوابة الجنان للمقاولت(، اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

و الحرمي،  عبداهلل  اأحمد  عبداهلل  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األــف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال 

 .JUNEEDH OTTAKANDATHIL PUTHANPEEDIKAKKAL

اإعلن�رقم�)275(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

عي�شى  اإبراهيم  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبداهلل الذوادي، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )مطعم عوا�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 90803، 

الإلكترونية والكهربائية( اإلى �شركة  الموؤ�ش�شة والم�شمى )باور لين لالأجهزة  الفرع الخام�س من   طالبًا تحويل 

با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات 

 NASEED THATTANو  ،RASHID PUTHAN PURAYILو الذوادي،  اإبراهيم عي�شى عبداهلل محمد  كل من: 

    .NASEED THUNDIKANDYو ،KANDIYIL
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��اإعلن�رقم�)276(�ل�سنة�2021

�ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية�

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

ناجي  علي  عي�شى  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  البحرية(،  للماأكولت  )اإبن حميدو  ا�شم  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  الرقيمي، مالك 

رقم93197 ، معلنًا عن تنازله عن ملكيته للموؤ�ش�شة وطالبًا تغيير �شكلها القانوني وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات 

عبداهلل  قثم  ال�شيد/  با�شم  وت�شجيلها  بحريني،  دينار  )خم�شمائة(   500 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية 

اأحمد اإ�شماعيل. 

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

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

اإعلن�رقم�)277(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليه مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )مركز اإنماء للتربية الخا�شة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 138078-1، طالبًا 

جا�شم  عبدالرحمن  ال�شيد/  با�شم  وت�شجل  فردية،  موؤ�ش�شة  اإلى  بتحويلها  وذلك  لل�شركة  القانوني  ال�شكل  تغيير 

محمد غانم الغانم، وتكليف ال�شيد/ محمد �شالم فرج الزبيدي بمبا�شرة متابعة اإجراءات التحويل.

اإعلن�رقم�)278(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

علي  عثمان  ال�شيد/ محمد  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

القيد  بموجب  الم�شجلة  والمرايا(،  للزجاج  لوك  )برايت  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المرباطي، 

رقم 73711-4، طالبًا تحويل الفرع الرابع من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 

التجاري )�شركة برايت لوك للزجاج والمرايا ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

.SHOPIQUL ISLAM SAMED ULLA  :وت�شجل با�شم

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

لالعترا�س خالل مدة اأق�شاها خم�شة ع�شر يوم عمل من تاريخ  ن�شر هذا الإعالن.
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اإعلن�رقم�)279(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ ه�شام محمد ح�شن علي،  

القيد رقم 100511،  الم�شجلة بموجب  للمقاولت(،  العزيزي  ا�شم )ق�شر  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك 

ا�شمها  اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة وبحيث ي�شبح  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  طالبًا 

اآلف( دينار بحريني،  وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة  للمقاولت ذ.م.م(،  العزيزي  التجاري )�شركة ق�شر 

وت�شجل با�شم كل من: اأحمد ر�شاد حافظ على، وه�شام محمد ح�شن علي.

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

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

 

اإعلن�رقم�)280(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة�

اإىل�موؤ�س�سة�فردية�قائمة

 

ذات  ال�شركة  في  ال�شركاء  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

طالبين   ،25815 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  كافيه  )اأوني�شتو  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 

تحويل ال�شركة لت�شبح �شمن الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شماة )كليوبترا ل�شتيراد وت�شدير التبغ(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم  75050، والمملوكة لل�شيد/ �شلمان اإبراهيم علي الناجم، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعلن�رقم�)281(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ت�سامن

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ علي اإبراهيم محمد 

علي اإيراهيم الب�شري، نيابة عن مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برازيل �شتوديو �شالون(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 106338، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 1،000 )الف( دينار بحريني، ووت�شجل با�شم كل من: ISABELA FAKRI GRACA، وعلي اإبراهيم محمد 

علي اإيراهيم الب�شري.  
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اإعلن�رقم�)282(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل��سركة�ال�سخ�ش�الواحد

اإىل�موؤ�س�سة�فردية

 

اأ. دبليو لال�شت�شارات  اإليها مكتب  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

ممثَّال بال�شيد/ علي عبدالعزيز علي ح�شن الوزير، نيابة عن مالكة �شركة ال�شخ�س الواحد التي تحمل ا�شم )ليالي 

الفرات �س.�س.و(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 106192، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى 

موؤ�ش�شة فردية، وت�شجل با�شم ال�شيدة/ عواطف محمد علي يو�شف مزعل، ومبا�شرة ال�شيد/ علي عبدالعزيز علي 

ح�شن الوزير متابعة اإجراءات التحويل .

اإعلن�رقم�)283(�ل�سنة�2021

ب�ساأن�حتويل�فرع�من�موؤ�س�سة�فردية

اإىل��سركة�ذات�م�سئولية�حمدودة

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها ال�شيد/ محمد خالد اإبراهيم 

محمد، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )نجمة البركة للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 94565-

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره  2، طالبًا تحويل الفرع الثاني من الموؤ�ش�شة 

 MOHI UDDINو محمد،  اإبراهيم  خالد  محمد  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )خم�شة   5،000

.MOHAMMED HANIF


