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 اأمر ملكي رقم )12( ل�سنة 2021

 بتكليف ويل العهد نائب القائد الأعلى

القيام مبهام احلكم

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

بعد الطالع على الد�شتور،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ُيـعهد اإىل ويلِّ عهدنا نائب القائد الأعلى �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد بن 

ـا اأثناء مدة غيابنا يف اخلارج. عي�شى اآل خليفة، القيام مبهام احلكم نيابًة عنَّ

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:

بتاريــــخ: 6 �شعــبان 1442هـ

الموافـق: 19 مار�س 2021م
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 مر�سوم رقم )39( ل�سنة 2021

 بتعديل املادة )1( من املر�سوم رقم )1( ل�سنة 2011 

باإن�ساء اللجنة العليا للرثوات الطبيعية والأمن القت�سادي

نحن �سلمان بن حمد اآل خليفة          ملك مملكة البحرين بالنيابة�

بعد الطالع على الد�شتور،

والأمن  الطبيعية  للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة   )1( رقم  املر�شوم  وعلى 

القت�شادي، وتعديالته،

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

املادة الأوىل

للرثوات  العليا  اللجنة  باإن�شاء   2011 ل�شنة  رقم )1(  املر�شوم  من  املادة )1(  اإىل  ُيـ�شاف 

الطبيعية والأمن القت�شادي، بند جديد برقم )2( ويعاد ترقيم باقي البنود تَبـعًا لذلك، ن�شه 

الآتي:

2- �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة – م�شت�شار الأمن الوطني-الأمين العام لمجل�س الدفاع 

الأعلى.

 

املادة الثانية

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – ُكـلٌّ فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيـعمل به من 

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

ملك مملكة البحرين بالنيابة

�سلمان بن حمد اآل خليفة

نائب رئي�س جمل�س الوزراء

حممد بن مبارك اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 9 �شعــبان 1442هـ

الموافق: 22 مار�س 2021م
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املجل�س الأعلى للبيئة

 قرار رقم )3( ل�سنة 2020

ب�ساأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�سحية

رئي�س المجل�س الأعلى للبيئة:

باملر�شوم  ل  املعدَّ البيئة،  ب�شاأن   1996 ل�شنة   )21( رقم  بقانون  املر�شوم  على  الطالع  بعد 

بقانون رقم )8( ل�شنة 1997، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )47( ل�شنة 2012 باإن�شاء وتنظيم املجل�س الأعلى للبيئة،

الطبية  املهن  قانون )نظام( مزاولة  باملوافقة على  ل�شنة 2014  رقم )17(  القانون  وعلى 

البيطرية لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم 

)36( ل�شنة 2020،

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

التنفيذية ال�شادرة  العامة، ولئحته  النظافة  ب�شاأن  ل�شنة 2019  القانون رقم )10(  وعلى 

بالقرار رقم )239( ل�شنة 2019،

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 1998 ب�شاأن التقومي البيئي للم�شروعات، 

ُيـ�شِدرها جهاز �شئون  التي  القرار رقم )10( ل�شنة 1998 ب�شاأن ر�شوم الرتاخي�س  وعلى 

مها، وتعديالته، البيئة واخِلـْدمات التي يقدِّ

وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية،

ل بالقرار رقم )7(  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة، املعدَّ

ل�شنة 2013،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة،

قرر الآتي:

الف�سل الأول

التعريفات

مادة )1(

ـنة قريَن كلٍّ منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ
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ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المجل�س: المجل�س الأعلى للبيئة.  

الُمـن�ساأة: كل موؤ�ش�شة �شحية تنتج عن ن�شاطها مخلَّـفات رعاية �شحية وعلى الأخ�س الم�شت�شفيات 

والمراكز ال�شحية والعيادات وال�شيدليات والمختبرات وُدور النقاهة العامة اأو الخا�شة ووْحـدات 

الرعايـــة ال�شحيـــة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة اأيٍّ مـــن المهن الطبية المعاِونة 

ومراكز الأبحاث الطبية وكليات الطب والتمري�س والمن�شاآت البيطرية.

مها الُمـن�شاأة، وعلى الأخ�س الِخـْدمات المرتبطة بالمهن  الرعاية ال�سحية: الِخـْدمات التي تقدِّ

ال�شحيـــة والمتعلقة بالفْحـ�س اأو الت�شخي�س اأو الك�شـــف على المر�شى اأو العالج اأو التمري�س اأو 

الرعاية ال�شحية اأو الِحـْمـية الغذائية اأو اإقامة المر�شى اأو اإيوائهم اأو النقاهة، اأو توفير الرعاية 

الالزمة للمر�شى من اإ�شعافات اأولية واأدوية وبحوث مختبرية وفحو�شات اإ�شعاعية، اأو القيام باأيِّ 

عمل يت�شل بالمهن الطبية اأو بالعالج اأو التاأهيل. 

مخلَّـفـــات الرعايـــة ال�سحية: المواد ال�شلبـــة اأو ال�شائلة التي تنتج عن اأن�شطة الرعاية ال�شحية 

المختلفة في الُمـن�شاأة ووْحـدات العالج المتنقلة والخدمة التمري�شية في المنازل.

ثة اأو محتَمـل َتـَلـوُّثها  المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية: المخلَّـفات التي تنتج من م�شادر ملوِّ

ـل خطرًا على ال�شحة العامة اأو البيئة  ـة اأو ال�شامة وت�شكِّ بالعوامل المعدية اأو الكيمياوية اأو الم�شعَّ

�س منها،  خـــالل مراحـــل اإنتاجها اأو فْرزها اأو جْمـعهـــا اأو تخزينها اأو نْقـلها اأو معالجتهـــا والتخلُـّ

ـن في الجداول التي ي�شدر بها قرار من وزير ال�شحة بالتن�شيق مع  ودون اإخالل بالتحديد المبيَّ

المجل�س، وت�شمل هذه المخلفات اأيًا مما ياأتي:  

المخلَّـفات الباثولوجية: المخلَّـفات التي تحتوي على الأن�شجة، والأع�شاء الب�شرية، والَمـ�ِشـيمة   -1

ـنـــات الب�شرية في  ـلة، والعيِّ ــــة، ومخلَّـفـــات العمليات مثـــل اأع�شاء الج�شـــم الم�شتاأ�شَ والأِجـنَّ

المعمـــل الباثولوجي، ومخلَّـفات الدم وال�شوائل الناتجة عـــن العمليات، وجثث الحيوانات اأو 

اأجزاء منها.

ـَبـة لالأمرا�س  المخلَّـفات المعدية: المخلَّـفات غير الحادة التي تحتوي على كائنات دقيقة م�شبِّ  -2

لحتوائها على الدم اأو الإفرازات التي تنتج عن المر�شى، وعلى الأخ�س الآتي:

والُفـَوط  العمليات  وُفـَوط  الجراحي  وال�شــا�س  والأربطة  والمن�شــوجة  الورقية  المناديل  اأ( 

ثة بالدم اأو الإفرازات. ال�شحية ومالب�س المر�شى الملوَّ

ب( المنَتـجات والم�شــتلزمات الطبية الم�شــتهَلـكة مثل اأنابيب الختبار )غير الزجاجية(، 

ثــة بالــدم اأو الإفرازات المنَتـجة  والأكيا�س والأكواب والقفــازات والمعدات الطبية الملوَّ

ـدة اأثناء ت�شــخي�س الأمرا�س اأو رعاية وعــالج المر�شــى. اأو المتولِّ

ـدة من ق�شم المختبر. ـنات الدم اأو البول اأو البراز المتولِّ ج( عيِّ

مخلَّـفات بنوك الدم من ِوْحـدات دم مرفو�شة اأو منتهية ال�شالحية. د( 
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هـ( مخلَّـفات اأو بقايا الأم�شال واللقاحات.

تعقيمهــا  اأو  تطهيرهــا  َيـْجـِر  لم  التي  الإفرازات  اأو  بالدم  ثة  الملوَّ والم�شتلزمات  المواد  و( 

بطريقة منا�شبة واآمنة.

المخلَّـفـــات �شديـــدة العـــدوى: مخلَّـفات المـــزارع الجرثوميـــة بمختبرات الأحيـــاء الدقيقة   -3

ثة بدم اأو بقايا اأج�شام اأو اإفرازات المر�شى الم�شابين بجراثيم اأو طفيليات  والأدوات الملوَّ

اأو ِفـطريات �شديدة العدوى. 

ـم  ـ�َشـمُّ ـب ال�شتعـــال اأو التَّ المخلَّـفـــات الكيميائيـــة: مخلَّفات اأية مـــادة �شلبة اأو �شائلة قد ت�شبِّ  -4

ـبة  هة اأو ُمـ�شبِّ اأو التـــاآكل اأو الح�شا�شــيـــة اأو اللتهاب اأو التفاعــل اأو كونهــا ُمـ�شرِطنـــة اأو ُمـ�شوِّ

للطْفــــرات الوراثيـــة، مثـــل الأجهـــزة الطبيـــة التي تحتـــوي على المعـــادن الثقيلـــة كالزئبق 

�س منها، والمخلَّـفات  والبطاريـــات وموازين الحرارة ومقيا�س �شغط الدم التـــي يراد التخلُـّ

المختبرية التي ُتـ�شــتخَدم فــي مختلــف اأنواع التحاليل.

ـب َقـْطـعـــًا اأو وْخـزًا في  المخلَّـفـــات الحـــادة: مخلَّـفـــات الأدوات الطبية الحادة التـــي قد ت�شبِّ  -5

ـْفــــرات والزجاج  ـع الجراحيـــة والمنا�شيـــر وال�شِّ الج�شـــم مثـــل الإبـــر والَمـ�شـــاِرط والمَبـا�شِ

ـم، والعبوات الزجاجية، واأية اأدوات حادة اأخرى.   المه�شَّ

المخلَّـفـــات ال�شيدلنيـــة: مخلَّـفـــات الم�شــتح�شـــرات والمنَتـجـــــات ال�شيدلنيـــة منتهيـــة   -6

ال�شالحية اأو التالفــة، والأدوية الناتجة من تح�شير الم�شتح�شرات ال�شيدلنية اأو المتبقية 

مــن العالج في الِوْحـدات والأق�شام بالمن�شاأة. 

ـة، وعلى الأخ�س حافظات المواد  ثة بالنويدات الم�شعَّ ـة: المنَتـجـــات الملوَّ المخلَّـفات الم�شعَّ  -7

ـة والمواد التي ُتـ�شتخَدم في العالج الإ�شعاعي والبحث  ــــة والمواد الت�شخي�شية الم�شعَّ الم�شعَّ

العلمي واإنتاج العقاقير.

ـَطـاُيـر  مخلَّـفـــات عبـــوات الغازات الم�شغوطـــة: العبوات التي تحتـــوي على غازات عاليـــة التَّ  -8

ـم. ـ�َشـمُّ ـب النفجار اأو ال�شتعال اأو التَّ بمختلــف اأنواعهــا مثل الإيرو�شولت وقــد ت�شــبِّ

مخلَّـفات المواد ال�شامة للجينات والخاليا: مخلَّـفات مواد �شيدلنية خا�شة �شديدة الخطورة   -9

نات الجينات، وعلـــى الأخ�س المواد  لهـــا القـــدرة على قْتـل اأو مْنــــع انق�شام الخاليـــا اأو مكوِّ

الم�شتخَدمـــة في عالج بع�س اأنـــواع ال�شرطان وحالت نْقـل الأع�شـــاء واأية م�شتلزمات طبية 

م�شتخَدمة في تح�شير هذه المواد واإفرازات المري�س الذي يتم عالجه بهذه المواد.

المخلَّـفـــات غيـــر الخطـــرة للرعايـــة ال�سحيـــة: المخلَّـفـــات التي ل ت�شكل اأيَّ خطـــر بيولوجي اأو 

كيميائي اأو اإ�شعاعي اأو مادي خا�س. 

اإدارة المخلَّـفـــات الخطـــرة للرعاية ال�سحية: جميع العمليات التي ترد على المخلَّـفات الخطرة 

�س منها، وتتمثل في فـــْرز وجْمـع وتخزين ونْقـل  للرعايـــة ال�شحية من وقـــت َتـَولُّـدها حتى التخلُـّ



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

10

ومعالجة تلك المخلَّـفات.   

ــــل المخلَّـفـــات الخطرة للرعايـــة ال�شحية  فـــرز المخلَّـفـــات الخطـــرة للرعايـــة ال�سحيـــة: ف�شْ

بمختلف اأنواعها عن المخلَّـفات غير الخطرة في اأماكن َتـَولُّـدها داخل الُمـن�شاأة.

الُمـن�ساأة البيطرية: الم�شت�شفى البيطري اأو العيادة البيطرية اأو المختبر البيطري اأو ال�شيدلية 

البيطريـــة اأو الم�شتـــودع الدوائـــي البيطري اأو المكتـــب العلمي ال�شت�شاري البيطـــري اأو �شركات 

الم�شتح�شـــرات البيطرية وموؤ�ش�شات اإنتاج وتـــداُول الم�شتح�شرات البيطرية اأو مزارع الإنتاج اأو 

ـى اأو ُتـذَبـح اأو تعاَلـج فيها الحيوانات. الأماكن التي ُتـحَفـظ اأو تحَجـز اأو ُتـ�ْشـَتـْوَلـد اأو ترّبَّ

المنِتـج: اأية ُمـن�شاأة يمكن اأْن يوؤدي ن�شاطها اإلى اإنتاج مخلَّـفات خطرة للرعاية ال�شحية. 

د داخل الُمـن�شاأة. التخزين الموؤقت: ِحـْفـظ المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية في موقع محدَّ

موقـــع التخزيـــن الموؤقت: مـــكان يتم تاأمينه فـــي الُمـن�شاأة بغر�س تخزيـــن المخلَّـفات الخطرة 

للرعاية ال�شحية موؤقتًا بعد جْمـِعـها تمهيدًا لنْقـِلـها اإلى وحدة المعالجة داخل الُمن�شاأة اأو خارجها.

المخـــزن الو�سيـــط: موقع يتـــم تخ�شي�شه داخل اأق�شـــام الُمـن�شاأة المختلفـــة لحْفـظ المخلَّـفات 

الخطرة للرعاية ال�شحية ب�شكل موؤقت حتى يتم نْقـُلـها اإلى موقع التخزين الموؤقت.

وحـــدة المعالجـــة: المكان الـــذي تتم فيه عمليات تغييـــر الخا�شية البيولوجيـــة اأو الكيميائية اأو 

الفيزيائية للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بهدف الق�شاء على خطورتها حتى ت�شبح اآمنة 

�شحيًا وبيئيًا.

مخت�ســـو الرعايـــة ال�سحية: الأطباء والممر�شون والفنيون مـــن العاملين بالقطاع ال�شحي في 

الُمـن�شاأة.

ـ�س له نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية  الناقل: ال�شخ�س الطبيعي اأو العتباري المرخَّ

من الُمـن�شاأة اإلى وحدة المعالجة خارجها. 

ة ِمـن ِقـَبـل المجل�س والم�شار  ا�ستمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية: الوثيقة المعدَّ

اإليها في المادة )15( من هذا القرار. 

الجهـــاز الطبـــي: كل اآلـــة اأو اأداة اأو جهـــاز تطبيق طبي اأو جهاز زْرع اأو كوا�شـــف مخبرية اأو مواد 

معاَيـرة مخبرية اأو برامج ومواد ت�شغيل لالأجهزة والم�شتلزمات الطبية اأو اأية اأداة �شبيهة اأو ذات 

ـمت لال�شتخدام الب�شري �شواء وحدها اأو مع اأجهزة اأخرى لتحقيق واحد اأو اأكثر من  مِّ عالقـــة �شُ

الأهداف الآتية:

1-  ت�شخي�س اأو وقاية اأو �شْبـط اأو عالج اأو تخفيف اأو ت�شكين الأمرا�س اأو الإ�شابات اأو التعوي�س 

عن تلك الإ�شابات.

2-  الفْحـ�س اأو الإحالل اأو التعديل اأو الدعم الت�شريحي لوظائف اأع�شاء الج�شم.

3-  دْعـم اأو تمكين الوظائف الحيوية لج�شم الإن�شان.

4-  الم�شاعدة على الحْمـل اأو تنظيمه.
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تعقيم الأجهزة الطبية.  -5

ـنات  6-  اإعطـــاء المعلومات لغر�ـــس طبي اأو ت�شخي�شي عـــن طريق الفحو�شـــات المخبرية للعيِّ

ـِنـعت من اأجله  الماأخـــوذة من ج�شم الإن�شان والتي ل يمكن اأن تحقق الغر�س الفعلي التي �شُ

ـَحـوُّلت الأي�شية  فـــي اأو على ج�شـــم الإن�شان بوا�شطة العقار الدوائي اأو العامل المناعي اأو التَّ

واإنما ت�شاعد في تحقيق مفاعيلها فقط.

الف�سل الثاين

اأهداف القرار ونطاق تطبيقه

مادة )2(

بطريقة  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  اإدارة  عملية  تنظيم  اإىل  القرار  هذا  يهدف 

ومبا  انت�شارها  دون  واحليلولة  املخلَّـفات  هذه  على  ال�شيطرة  بغر�س  وم�شتدامة؛  واآمنة  �شليمة 

ي�شمن املحافظة على ال�شحة العامة والبيئة.

مادة )3(

ـق هذا القرار على كل منِتـج اأو ناقل اأو وحدة معاَلـجة متى كان الن�شاط الذي ميار�شه اأيٌّ  يطبَّ

منهم مرتبطًا اأو متعلقًا كليًا اأو جزئيًا باإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية.   

الف�سل الثالث

التزامات املنِتـج

مادة )4(

هذه  َتـَولُّـد  ل  معدَّ خف�س  على  بالعمل  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجو  يلتزم 

التقنية  ـباع  واتِّ امل�شتخَدمة،  والأدوات  واملعدات  الطبية  الأجهزة  تطوير  خالل  من  املخلَّـفات 

ـع برنامج  النظيفة، واختيار البدائل واملواد الأولية الأقل �شررًا على ال�شحة العامة والبيئة، وو�شْ

هذا  وي�شمل  و�شليمة،  اآمنة  بطريقة  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  لإدارة  متكامل  عمل 

الربنامج على الأخ�س الآتي: 

نظـــام ذو كفاءة عالية لفْرز وجْمـع ونْقـل وتخزيـــن المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بما   -1

يكفل التزام جميع العاملين بالُمـن�شاأة بهذا النظام. 

خطـــة تف�شيلية لإدارة المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية داخـــل الُمـن�شاأة، بما في ذلك   -2

التقنيات الم�شتخَدمة لمعالجة هذه المخلَّـفات.
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توفيـــر برامج التعليم والتدريب الم�شتمر للعاملين الم�شئولين عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية وكيفية التعامل الآمن معها، وتوفير ال�شبل التي تكفل حمايتهم من الأخطار 

التي قد تنُجـم عن التعامل مع هذه المخلَّـفات.   

خطة لإدارة الحالت الطارئة مثل ان�شكابات المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.   -4

ـ�س له لنْقــــل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحيـــة في حالة ما اإذا  التعاُقــــد مـــع ناقل مرخَّ  -5

ـ�شًا لها بالنْقل. ـت معالجة المخلَّـفات خارج الُمـن�شاأة ولم يكن مرخَّ تمَّ

ـ�س لها لمعالجـــة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية  6-  التعاُقـــد مـــع وحدة معاَلـجـــة مرخَّ

فـــي حالة عـــدم وجود وحدة معاَلـجـــة داخل الُمـن�شـــاأة اأو عدم اإمكانية معالجـــة اأيٍّ من تلك 

المخلَّـفات بالتقنية الم�شتخَدمة داخليًا.  

املخلَّـفات  كمية  عن  دوري  تقرير  باإعداد  ال�شحية  الرعاية  خملَّـفات  منِتـجو  يلتزم  كما 

اخلطرة وغري اخلطرة للرعاية ال�شحية.

مادة )5(

يجب على منِتـج املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية تعيني اأحد العاملني لديه ليكون م�شئوًل 

اإدارة هذه املخلَّـفات داخل الـُمـن�شاأة ويعاونه فريق يتكون من عدد منا�شب من الأ�شخا�س  عن 

يعملون حتت اإدارته واإ�شرافه املبا�شر. 

ـن على منِتـجي املخلَّـفات بيان مهام وم�شئوليات القائمني على اإدارة هذه املخلَّـفات،   كما يتعيَّ

وعلى الأخ�س الآتي:

اأوًل: الم�سئول عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية:

الإ�شـــراف العام على اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة والتاأكد من   -1

تطبيق المعايير وال�شتراطات الواردة في هذا القرار. 

الإ�شراف على تنفيذ برنامج العمل الذي ت�شعه الُمـن�شاأة لإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية   -2

ال�شحية. 

التاأكـــد من توافر الم�شتلزمات الأ�شا�شية الالزمة لفـــْرز وجْمـع وتخزين المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية مثل الأكيا�ـــس البال�شتيكية والُعـَلـب والحاويات واأدوات الوقاية ال�شخ�شية 

دة في هذا القرار.  وعربات النْقـل الداخلي ومطابقتها للموا�شفات المحدَّ

التن�شيـــق المبا�شـــر مع الناقل ووحـــدة المعاَلـجة ب�شاأن نْقــــل ومعاَلـجـــة المخلَّـفات الخطرة   -4

للرعاية ال�شحية.

ـد به كمية ونوع المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية الناتجة عن الُمن�شاأة. اإم�شاك �شجل تقيَّ  -5
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ـد به درجات الحرارة والرطوبة ب�شكل يومي داخل موقع التخزين الموؤقت. اإم�شاك �شجل تقيَّ  -6

تحديد م�شارات نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة.   -7

رها  التاأكـــد من قيام عمـــال الجْمـع والنْقـل الداخلـــي والتخزين باأْخـذ التطعيمـــات التي تقرِّ  -8

ـة وتكون لزمة لممار�شة اأعمالهم.  الجهات المخت�شَّ

ثانياً: فريق عمل اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�سحية:

التن�شيـــق مـــع مختلف اأق�شـــام الُمـن�شاأة وعلـــى الأخ�س ق�شـــم مكافحة العـــدوى وال�شيدلية   -1

والمختبر فيما يتعلق باإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.  

ـــي الرعاية ال�شحية وعمـــال الجْمـع والنْقـــل الداخلي والتخزين  مراقبـــة مدى قيام مخت�شِّ  -2

بواجباتهم الواردة في هذا القرار، والتدقيق على الأق�شام المختلفة في الُمـن�شاأة. 

اإعـــداد التقارير اليومية اأو الدورية عن المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية التي قد تكون   -3

مطلوبة ِوْفـقًا لأحكام هذا القرار.

م وت�شليـــم المخلَّـفات الخطرة  الإ�شـــراف على قيـــام عمال الجْمع با�شتخدام �شجـــالت ت�َشـلُـّ  -4

للرعاية ال�شحية داخل الُمـن�شاأة.

التاأكـــد مـــن قْيــــد اأوزان المخلَّـفات الخطـــرة وغير الخطـــرة للرعاية ال�شحيـــة قبل ت�شليم   -5

الخطرة منها اإلى ِوْحـدات المعالجة. 

التاأكـــد من احتواء عربات النْقـل الم�شتخَدمة على غطاء ُمـحَكـم الغْلـق ومل�شق عليها �شعار   -6

المخلَّـفات الحيوية. 

7-  التاأكـــد من ا�شتعمال عمال الجْمـع والنْقـل الداخلـــي والتخزين لالأدوات المتعلقة بال�شالمة 

ال�شخ�شية والمهنية المنا�شبة.

ـو الرعاية ال�سحية: ثالثاً: مخت�سُّ

الفْرز ال�شليم للمخلَّفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية في اأماكن َتـَولُّـِدها بمختلف ت�شنيفاتها   -1

ـ�شة  ـع كل نوع منها داخل الأكيا�س البال�شتيكية والحاويات المخ�شَّ واأنواعها، مع اللتزام بو�شْ

له.

التاأكد من قيام ال�شخ�س الم�شئول في الق�شم بالآتي:  -2

الإ�شراف على التوزيع ال�شحيح لالأكيا�س البال�شتيكية والحاويات التي تو�شع لال�شتخدام  اأ( 

دة في هذا القرار.   ح�شب احتياج الق�شم وِوْفـقًا لأنواعها المحدَّ

ـِعـها لال�شتعمال في الأق�شام  ـق بطاقة البيانات على الأكيا�س البال�شتيكية قبل و�شْ ب( ل�شْ

الإكلينيكية بالُمـن�شاأة.  

ـِعـها ب�شورة �شحيحة  ـق بطاقة البيانات والتاأكد من و�شْ ج( التاأكد من قيام عمال الجْمـع بل�شْ
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وا�شتيفاء البيانات المطلوبة. 

التاأكد من قيام عمال الجْمـع بغْلـق الأكيا�س البال�شتيكية عند امتالء ثلثي اأو ثالثة اأرباع  د( 

الكي�س كحد اأق�شى، مع ا�شتخدام الرباط المنا�شب. 

رابعاً: عمال الجْمـع والنْقـل الداخلي والتخزين:

القيـــام بالتوزيـــع ال�شحيـــح لالأكيا�ـــس البال�شتيكية والحاويـــات الالزمة لجْمـــع المخلَّـفات   -1

الخطـــرة للرعايـــة ال�شحية من الأق�شام المختلفة بالُمـن�شاأة تَبـعـــًا لحتياج كل ق�شم وح�شب 

نوع المخلَّـفات.

غْلـق الأكيا�س البال�شتيكية عند امتالء ثلثي اأو ثالثة اأرباع الكي�س كحد اأق�شى، مع ا�شتخدام   -2

الرباط المنا�شب. 

نْقــــل المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية من اأماكن َتـَولُّـِدهـــا بوا�شطة عربات النْقـل دون   -3

ال�شغـــط علـــى الأكيا�س البال�شتيكيـــة اأو كْبـ�س المخلَّـفـــات بداخلها اأو داخـــل الحاويات قبل 

غْلـقها، مع تجنُّـب مالم�شتها للج�شم اأثناء الحمل.

ـ�شة لذلك داخل الُمـن�شاأة با�شتخدام  تنظيف عربات النْقـل ب�شفة دورية في الأماكن المخ�شَّ  -4

ـرة، مع اإثبات ما يفيد ذلك كتابيًا. المواد المطهِّ

اإبـــالغ ال�شخ�ـــس الم�شئول عن اإدارة المخلَّـفات الخطرة للرعايـــة ال�شحية عن اأية اإ�شابات   -5

تحُدث نتيجة التعامل مع المخلَّـفات مثل الوْخـز بالإبر اأو الجروح.

مادة )6(

على منِتـجي املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية توفري عدد كاٍف من الأكيا�س البال�شتيكية 

َتـَولُّـِدها، مع جتنُّـب  اأماكن  باأنواعها املختلفة من  املخلَّـفات  ـ�شة جلْمـع هذه  واحلاويات املخ�شَّ

البال�شتيكية  الأكيا�س  العمل على تخفي�س كمية  البيئي من خالل  املحيط  ال�شلبية على  اآثارها 

واحلاويات امل�شتخَدمة قْدر الإمكان. 

ـ�شة جلْمـع املخلَّـفات اخلطرة  ويجب اأن تتوافر يف الأكيا�س البال�شتيكية واحلاويات املخ�شَّ

ـنة باجلدول رقم )1( املرافق لهذا القرار.  للرعاية ال�شحية املوا�شفات وال�شرتاطات املبيَّ

مادة )7(

بطريقة  َتـَولُّـِدها  اأماكن  يف  فْرُزها  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  للمخلَّـفات  منِتـج  كل  على 

ـ�شة لها، ويلتزم على الأخ�س  ـِعـها داخل الأكيا�س البال�شتيكية واحلاويات املخ�شَّ �شليمة، وو�شْ

مبراعاة الآتي:

ـُعـها في الأكيا�س البال�شتيكية  عدم اإعادة فْرز مخلَّـفات الرعاية ال�شحية التي تم فْرُزها وو�شْ  -1
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ـ�شة للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية ب�شورة غير �شحيحة، ويتم التعامل معها  المخ�شَّ

على اأنها مخلَّـفات خطرة. 

اعتبار مخلَّـفات الرعاية ال�شحية خطرة كاإجراء احترازي؛ في حالة عدم الدراية اأو تواُفـر   -2

القناعة باأنَّ تلك المخلَّـفات خطرة اأو غير خطرة.

ـدة  التاأكد من تواُفـر حاويات متنقلة لجْمـع ونْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية المتَولِّ  -3

ـي العالج، مع مراعاة الإجراءات ال�شليمة للجْمـع والنْقـل في حالة  داخل غرف العمليات وتلقِّ

عدم تواُفـر حاويات ثابتة.

مادة )8(

التالية  ـباع ال�شرتاطات  باتِّ الـُمـن�شاأة لدى قيامها بجْمـع خملَّـفات الرعاية ال�شحية  تلتزم 

تَبـعًا لنوع املخلَّـفات التي يراد جْمـُعـها:

1-  المخلَّـفات الباثولوجية:

ْفـن في اأكيا�س بال�شتيكية قوية مقاِومة  ـاأة للدَّ اأ( ُتـجمع اأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شرية الُمـهيَّ

ـع عليها �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة، وُتـحفظ  ب، وتكون حمراء اللون، ويو�شَ للت�شرُّ

في ثالجة ِحـْفـظ الموتى. 

ْفـن في اأكيا�س بال�شتيكية قوية  ـاأة للدَّ ب( ُتـجمع الأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شرية غير الُمـهيَّ

ب، وتكون �شفراء اللون، وُتـكَتـب عليها عبارة )مخلَّـفات حيوية خطرة(،  مقاِومة للت�شرُّ

ـق عليها �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة.  وُيـل�شَ

وتكون  ب،  للت�شرُّ مقاِومة  قوية  بال�شتيكية  اأكيا�س  في  الحيوانات  واأن�شجة  جثث  ُتـجمع  ج( 

ـق عليها �شعار  �شفراء اللون، وُتـكَتـب عليها عبارة )مخلَّـفات طبية خطرة معدية(، وُيـل�شَ

المخلفات الحيوية الخطرة.

2- المخلَّـفات الُمـعدية:

ب وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب( ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّـفات خطرة معدية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

3-  المخلَّـفات �سديدة العدوى:

يجب معالجتها مبدئيًا بوا�شطة )الأوتو كليف( داخل الأق�شام والوحدات المنِتـجة له. اأ( 

ب وقابلة للتعقيم، وتكون �شفراء اللون.  ب( ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية قوية مقاِومة للت�شرُّ

ج(  ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّفات خطرة معدية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. د(  ُيـل�شَ
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4- المخلَّـفات الحادة:

دة  ب ومزوَّ ـْقـب والت�شرُّ ـعة من مادة �شميكة مقاِومة للثَّ ـنَّ ُتـجمع في حاويات بال�شتيكية ُمـ�شَ اأ( 

بفتحة ت�شمح باإدخال المخلَّـفات، وتكون �شفراء اللون.

ب( ُتـكَتـب على الحاويات البال�شتيكية عبارة )مخلَّفات حادة(.

ـق على الحاويات البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الحيوية الخطرة. ج( ُيـل�شَ

ـة: 5- المخلَّـفات الُمـ�سعَّ

ُتـجمع في حاويات م�شنوعة من الر�شا�س اأو محاطة بالر�شا�س ُمـحَكـمة الَقـْفـل. اأ( 

ة(. ب( ُتـكَتـب على الحاويات عبارة )مخلَّـفات ُمـ�شعَّ

ـق على هذه احلاويات ال�شعار الدويل لالإ�شعاع. ج( ُيـل�شَ

6- المخلَّـفات الكيميائية ومخلَّـفات عبوات الغازات الم�سغوطة:

ُيـجمع كل نوع من اأنواع المخلَّـفات الكيميائية ب�شكل م�شتقل. اأ( 

ب( ُيـحَظـر خْلـط المخلَّـفات الكيميائية ال�شائلة مع بع�شها البع�س. 

ب،  ج(  ُتـجمع المخلَّـفات الكيميائية ال�شائلة في حاويات ُمـحَكـمة الغْلـق �شميكة مقاِومة للت�شرُّ

وتكون �شفراء اللون.

ُتـجمع المخلَّـفات الكيميائية ال�شلبة في اأكيا�س بال�شتيكية، وتكون �شفراء اللون. د( 

هـ( ُتكَتـب على الحاويات اأو الأكيا�س عبارة )مخلَّـفات كيميائية(.

اأو )قابلة  اأو )قابلة لال�شتعال(  للتاآكل(  العبوات �شعار )قابلة  اأو  ـق على الأكيا�س  ُيـل�شَ و( 

لالنفجار( اأو )�شامة( على ح�شب الأحوال.

7- المخلَّـفات ال�سيدلنية:   

ب، وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في اأكيا�س بال�شتيكية مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب(  ُتـكَتـب على الأكيا�س البال�شتيكية عبارة )مخلَّـفات �شيدلنية(.

ـق على الأكيا�س البال�شتيكية �شعار المخلَّـفات الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

8- المواد ال�سامة للِجـْيـنات والخاليا:

ب، وتكون �شفراء اللون. ُتـجمع في حاويات مقاِومة للت�شرُّ اأ( 

ب( ُتـكَتـب على الحاويات عبارة )بقايا مواد �شامة للخاليا(.

ـق على الحاويات �شعار المخلَّـفات الخطرة. ج(  ُيـل�شَ

9-  المخلَّـفات غير الخطرة للرعاية ال�سحية:

 ُتـجمع يف اأكيا�س بال�شتيكية �شوداء اللون.  
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مادة )9(

احلاويات  على  ل�شقة  بطاقات  بو�شع  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجو  يلتزم 

اأكيا�س مطبوع عليها وبحجم منا�شب وبحرب ثابت ومقاِوم  اأو ا�شتخدام  والأكيا�س البال�شتيكية 

للماء، وذلك قبل نْقـل املخلَّـفات اإىل موقع التخزين املوؤقت اأو وحدة املعاَلـجة، ويجب اأن حتتوي 

البطاقات الال�شقة اأو الطباعة على البيانات الآتية:

ا�شم المنِتـج )الُمـن�شاأة(.  -1

ا�شم الموقع )الق�شم اأو الجناح(.  -2

نوع المخلَّـفات المنَتـجة.  -3

تاريخ ووقت بدء ا�شتخدام الأكيا�س البال�شتيكية اأو الحاويات.  -4

وْزن المخلَّـفات داخل الأكيا�س البال�شتيكية قبل نْقـِلـها اإلى موقع التخزين الموؤقت.  -5

مادة )10(

الـُمـن�شاأة  يف  َتـَولُّـِدها  اأماكن  من  نْقـُلـها  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  منِتـجي  على 

َثـم اإىل موقع التخزين املوؤقت اأو وحدة املعاَلـجة داخل  اإْن ُوِجـد - ومن  اإىل املخزن الو�شيط - 

الـُمـن�شاأة.  على  واملرتددين  واملر�شى  العاملني  �شالمة  ي�شمن  ب�شكل   - ُوِجـدت  اإْن   - الـُمـن�شاأة 

وعليهم مراعاة الأمور التالية لدى القيام بعملية النْقـل:

بة ل�شمان اأق�شـــى درجات ال�شالمة خالل عمليـــات النْقـل مع مراعاة  توفيـــر العمالـــة المدرَّ  -1

توفير اأدوات ال�شالمة ال�شخ�شية الالزمة لهم.

ـــل الحيوي ب�شكل يومي، واأل تتجاوز كميتها ثالثة اأرباع  اأْن يتـــم نْقـل المخلَّـفات القابلة للتحلُـّ  -2

حجم الأكيا�س البال�شتيكية الم�شتخَدمة.

اأن يتـــم نْقـل الحاويات الخا�شة بجْمـع المخلَّـفات الحادة عندما تبلغ المحتويات ثالثة اأرباع   -3

الحاوية اأو مرور ثالثين )30( يومًا من تاريخ فْتـِحـها لال�شتخدام اأيهما اأقرب.   

ْفـن ب�شكل منف�شل  اأْن يتـــم نْقـل المخلَّـفات من اأجزاء وبقايا الأع�شاء الب�شريـــة الُمـهياأة للدَّ  -4

�س منها.  ليتم ِحـْفـُظـها في ثالجة ِحـْفـظ الموتى، حتى يتم التخلُـّ

اأن يتـــم رْبـط الأكيا�ـــس البال�شتيكية باإحكام تمهيـــدًا لنْقـِلـها دون َتـْدِبـْيـ�ِشـهـــا اأو �شْغـِطـها اأو   -5

ـهـــا اإلى الج�شم وعـــدم نْقـِلـها باليد اأو َمـ�ْشـِكـها من الأ�شفل عنـــد حْمـِلـها، حيث يجب اأن  �شمِّ

ُتـم�َشـك من الجزء الأعلى اأثناء نْقـِلـها.

دة في المادة )11( من هذا القرار. ا�شتخدام عربات نْقـل تتوافر بها ال�شتراطات المحدَّ  -6
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ـ�شة لذلك بعيـــدًا عن الأماكن  تنظيـــف وتطهيـــر عربات النْقــــل يوميًا في الأماكـــن المخ�شَّ  -7

العامة.

ب  ـخـــاذ اإجراءات التطهيـــر وال�شالمة حال حـــدوث اأيِّ تَبـْعـُثــــر اأو ت�شرُّ التعامـــل الفـــوري واتِّ  -8

للمخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

دة لها داخـــل الُمـن�شاأة،  نْقــــل المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية ال�شحية عبـــر الم�شارات المحدَّ  -9

وتجنُّـب نْقـِلـها عبر الم�شارات المزدحمة.

10- نْقـل المخلَّـفات الأكثر خطورة من مكان الجْمـع اإلى موقع التخزين الموؤقت مبا�شرة.  

مادة )11(

على املنِتـج توفري عدد كاٍف من العربات ل�شتخدامها يف نْقـل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية 

ال�شحية داخل الـُمـن�شاأة، مع مراعاة اأن تتوافر بها ال�شرتاطات الآتية:

اأن تكون م�شنوعة من مادة مقاِومة لل�شداأ ول تتاأثر بالأحما�س والقلويات.  -1

ـمة بطريقة ت�شمن كفاءتها عند التحميل والتفريغ.   اأن تكون قوية وم�شمَّ  -2

دة بغطاء يمكن اإغالقه باإحكام.  ب ومزوَّ اأن تكون ماِنـعة للت�شرُّ  -3

اأن تكون ذات اأ�شطح وزوايا �شهلة التنظيف والتطهير.   -4

ـدة داخل الُمـن�شاأة  ل المخلَّـفات المتولِّ اأن تكــــون �شهلة الحركة واأن يتنا�شب حجمها مع معـــدَّ  -5

ول تتجاوز طاقتها ال�شتيعابية. 

مادة )12(

اأ- يجـــوز للُمـن�شاأة تخزين المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل موقـــع التخزين الموؤقت 

حتى يتم نْقـُلـها اإلى وحدة المعالجة �شريطة األ تزيد فترة التخزين على المدد الم�شار اإليها 

في الجدول رقم )2( المرافق لهذا القرار.  

يجب اأن تتوافر في موقع التخزين الموؤقت ال�شتراطات الآتية: ب- 

داخل  المنَتـجة  ال�شحية  الخطرة للرعاية  المخلَّـفات  كميــة  مــع  �شــعته  تتنا�شب  1- اأن 

الُمـن�شاأة.

2- اأن يكون مركزيًا داخل حدود الُمـن�شاأة وي�شهل الو�شول اإليه لأغرا�س التخزين والنْقـل.

ب المياه والأمطار وانت�شار الروائح الكريهة ودخول القوار�س  3- اأن يكون مزودًا بما يمنع ت�شرُّ

ـة والحماية من ال�شم�س. والح�شرات والطيور والحيوانات ال�شالَّ
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4- اأن يكون بعيدًا عن اأماكن تخزين الأطعمة والمطابخ واإعداد الطعام، ورعاية المر�شى 

ومرور الزائرين والمراجعين.

ـب اأيَّ تلُوث اأو �شرر على ال�شحة  5- اأن يكون ُمـحَكـم الغْلـق في جميع الأوقات بحيث ل ي�شبِّ

العامة والبيئة.  

ـلة ب�شبكة ال�شرف  6- اأن يكون ذا اأر�شية �شلبة مقاِومة، وتتحمل الغ�شيل والتطهير، ومو�شَّ

ة للبكتيريا والِفـطريات. ال�شحي داخل الُمـن�شاأة، والجدراُن مطلية بمادة م�شادَّ

ال�شالمة  واأدوات  والتعقيم  التطهير  ومــواد  المالئمة  النظافة  ــاأدوات  ب تزويده  يتم  7- اأن 

والحماية �شد الحريق.

للرعاية  خطرة  مخلَّـفات  من  الموقع  عليه  يحتوي  ما  ـن  تبيِّ وا�شحة  عالمات  تو�شع  8- اأن 

ال�شحية. 

9- اأن يتم تزويده بتهوية �شلبية )Exhaust fan( واإ�شاءة تتنا�شب مع حجم الموقع.

ـد درجة الحرارة والرطوبة، واأن تكون درجة الحرارة ما بين  10- اأن تتوافر فيه اأجهزة لر�شْ

) 15-18( درجة �شيليزية، ول يزيد م�شتوى الرطوبة على )%60(. 

من  بذلك  لهم  ح  الم�شرَّ للموظفين  اإل  الموؤقت  التخزين  موقع  بدخول  ال�شماح  11- عدم 

اإدارة الُمـن�شاأة. 

تلتـــزم الُمـن�شاأة بالح�شول على ترخي�ـــس بموقع التخزين الموؤقت من الإدارة العامة للدفاع  ج- 

المدني.

نة داخل الحاويات الخا�شة بها حتى يتم نْقـُلـها اإلى  تلتـــزم الُمـن�شاأة باإبقـــاء المخلَّـفات ُمـَخـزَّ د- 

ب العَر�شية. وحدة المعاَلـجة لمْنـع حوادث الت�شرُّ

ب للمخلَّـفـــات قد يحدث داخل  تلتـــزم الُمـن�شـــاأة بو�شع خطة للطوارىء للتعامـــل مع اأيِّ ت�شرُّ هـ- 

موقع التخزين.

مـــع عدم الإخـــالل بحكم الفقرة )اأ( مـــن هذه المادة، يجـــوز للُمـن�شاأة تخزيـــن المخلَّـفات  و- 

ْفـن داخل ثالجات خا�شة  الُمـعدية و�شديدة العدوى والمخلَّـفات الباثولوجية غير الُمـهياأة للدَّ

ـُعـها في موقع التخزين الموؤقت لمدة ل تزيد على �شبعة )7(  دة بمقيا�س حراري يتم و�شْ مزوَّ

اأيام، �شريطة اأن ت�شمح �شعة الثالجة بدخول الحاويات بها واأل تزيد درجة الحرارة بداخلها 

ـع ا�شتراطات اأخرى  علـــى اأربع )4( درجات �شيليزية. ويجـــوز للجهاز التنفيذي للمجل�س و�شْ

للحالت التي تتطلب ذلك. 

مادة )13(

�س من الأجهزة الطبية واملخلَّـفات  على الـُمـن�شاأة اللتزام بال�شرتاطات التالية عند التخلُـّ
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ـة: امل�شعَّ

ـعة والمعاييـــر العالمية واأْخـذ موافقة  ـنِّ �س منها ِوْفـقـــًا لمعايير ال�شركة الُمـ�شَ اأن يتـــم التخلُـّ  -1

ـة على ذلك.  المجل�س والجهات الرقابية المخت�شَّ

�س منها وتزويد  2-  التاأكـــد مـــن ُخـُلـو الأجهزة الطبية من اأيـــة مخلَّـفات باثولوجية قبـــل التخلُـّ

الجهات الرقابية كتابيًا عند الحاجة بما ُيـثِبـت تعقيمها.

ــــة في غرفة عازلة لالإ�شعاع حتى يتم التاأكد من  3-  اأن يتـــم تخزين حافظات المخلَّـفات الم�شعَّ

ـعة اأو  ـنِّ �س منهـــا ِوْفـقًا لمعايير ال�شركـــة الُمـ�شَ ـة ومـــن َثـم التخلُـّ هـــا مـــن المواد الم�شعَّ ُخـُلـوِّ

دة وذلك بعد اأْخـذ الموافقات الالزمة من الجهات الرقابية.  ت�شديرها اإلى الجهة المورِّ

مادة )14(

اإىل  نْقـِلـها  التالية قبل  ـباع الإجراءات  اتِّ على منِتـجي املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية 

وحدة املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة: 

ـع المل�شقات عليها ب�شورة �شليمة ووا�شحة. و�شْ  -1

ـ�س له بنْقـل تلك المخلَّـفات.  عدم ت�شليمها لناقل غير مرخَّ  -2

عـــدم ت�شليم �شحنة المخلَّـفات اإلى الناقل دون اأْن ترافقها ا�شتمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة   -3

للرعاية ال�شحية.

ـ�شة. عدم ت�شليم �شحنة المخلَّـفات اإلى وحدة معاَلـجة غير مرخَّ  -4

ــــن فيه اأنواع وكميـــات المخلَّـفات التي تم نْقـُلـهـــا وتاريخ النْقـل  الحتفـــاظ ب�شجل خا�س تبيَّ  -5

وا�شم الناقل ووحدة المعاَلـجة التي تم النْقـل اإليها. 

عـــدم خْلــــط مخلَّـفات خطـــرة للرعاية ال�شحيـــة لكل منهـــا موا�شفات نْقــــل مختلفة وذلك   -6

ـٍعـها في حاوية واحدة. بو�شْ

الحتفـــاظ ب�شورة من ا�شتمـــارة نْقـل المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحيـــة الخا�شة بكل   -7

�شحنة بعد توقيعها من الناقل.

مادة )15( 

ومن  منه  ـع  وتوقَّ ال�شحية،  للرعاية  املخلَّـفات اخلطرة  نْقـل  ا�شتمارة  بتحرير  املنِتـج  يلتزم 

وحدة  اإىل  املخلَّـفات  �شحنة  ت�شليم  يتم  حتى  بحْمـِلـها  الناقل  ويلتزم  املعاجَلة،  ووحدة  الناقل 

املعاَلـجة.
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الف�سل الرابع

واجبات الناقل 

مادة )16(

ُيـحَظـر على اأيِّ �شخ�س طبيعي اأو اعتباري القيام بنْقـل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية 

من الـُمـن�شاأة اإىل وحدات املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة بغري ترخي�س من املجل�س.  

مادة )17(

م طلب احل�شول على الرتخي�س من �شاحب ال�شاأن اأو َمـن ينوب عنه قانونًا اإىل املجل�س  يقدَّ

ر. ويجب اأن يكون الطلب م�شفوعًا بالبيانات  �ْشـم املقرَّ على النموذج املعد لذلك، وبعد �شداد الرَّ

دها املجل�س.  وامل�شتندات التي يحدِّ

وتكون مدة الرتخي�س �شنة واحدة قابلة للتجديد، ول يجوز التنازل عن هذا الرتخي�س اإىل 

الغري دون موافقة كتابية م�شبقة من املجل�س. 

مادة )18(

يلتزم الناقل بالآتي:  

1- نْقــــل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية مبا�شـــرًة من الُمـن�شاأة اإلى وحدة المعاَلـجة وعدم 

تخزينها لديه نهائيًا لأيِّ �شبب من الأ�شباب.

ـع خطة للتعامل مع الحالت الطارئة مثل الحوادث والن�شكابات. 2- و�شْ

ـاة بالكامل في عملية النْقـل، وعْزل مق�شورة ال�شائق كليًا عن حاوية  3- ا�شتخدام َمـْركبات مغطَّ

المخلَّـفات.

4- ا�شتخدام َمـْركبات تحتوي على رافعة لرْفـع الحاويات اآليًا، حيث ل ُيـ�شمح بذلك يدويًا.

5- عدم تجاُوز حدود الطاقة ال�شتيعابية للَمْركبة اأثناء نْقـل �شحنة المخلَّـفات.

6- اأن ُتـكَتـــب علـــى جوانب المركبـــة عبارة )مخلَّـفات رعايـــة �شحية خطـــرة( باللغتين العربية 

والإنجليزية، وا�شم الناقل، ورقم الخط ال�شاخن اأو رقم الت�شال.

ب وتحتوي على تهوية منا�شبة. 7- اأن تكون الَمـْركبات ماِنـعة للت�شرُّ

8- اإعداد قائمة باأ�شماء ال�شائقين والعاملين وخبرتهم العملية، و�شهادة ُتـثِبـت لياقتهم ال�شحية 

لمزاولة هذه المهنة، واأْن تكون ُرَخـ�س قيادة ال�شائقين �شارية المفعول.

9- توفيـــر ما ُيـثِبـت ِمـْلـكية الناقل للَمـْركبـــات وا�شتيفاءها جميع متطلبات الجهات ذات العالقة 

بذلك مثل الإدارة العامة للمرور.

ـ�شة لنْقــــل المخلَّـفات باإجراءات  10- اإلمـــام الموظف الم�شئول عن قائـــدي الَمـْركبات المخ�شَّ
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الأمن وال�شالمة.

ـ�س لها بذلك اأو غير  11- عـــدم نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية بَمـْركبـــات غير مرخَّ

مملوكة للناقل.

12- عـــدم نْقـل اأيـــة مخلَّـفات كيميائية ل ترافقها ا�شتمارة بيانـــات ال�شالمة الكيميائية الخا�شة 

بها.

13- �شيانـــة و�شائل النْقـل واأية معدات م�شتخَدمـــة ب�شكل م�شتمر للحدِّ من تاأثيرها على ال�شحة 

العامة والبيئة.

ـعات ال�شكنية  ـَجـمُّ 14- تجنُّـب مرور َمـْركبات نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية داخل التَّ

روة.  وفي منطقة و�َشـط المدينة خالل �شاعات الذِّ

15- يجـــب اللتـــزام بغ�ْشـل وتطهير الَمـْركبات ب�شـــكل دوري، اأو كلما دعت الحاجة اإلى ذلك، مع 

الأْخـذ بعين العتبار الجوانب ال�شحية والمهنية للعمال.

16- توفيـــر و�شائـــل الأمن وال�شالمـــة )اأجهزة اإطفـــاء الحريق واأدوات وم�شتلزمـــات الإ�شعافات 

ـرات الالزمة( ب�شورة دائمة.  الأولية والمطهِّ

17- الحتفـــاظ بال�شجـــالت والوثائـــق الخا�شـــة بنْقــــل المخلَّـفـــات الخطرة للرعايـــة ال�شحية 

ــــة عند الطلب، على اأن يتم تقديمهـــا خالل مدة ل تتجاوز  وتقديمهـــا اإلى الجهات المخت�شَّ

�شبعة )7( اأيام من تاريخ الطلب. 

مادة )19(

ـب منـه اإلغاء ترخي�س النْقـل اأو �َشـْحـِبـه اأو اإيقاف العمل به ملدة  يجـوز للمجلـ�س بقـرار م�شبَّ

ل تزيد على ثالثة اأ�شهر، يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

اإذا �شدر الترخي�س بناًء على بيانات غير �شحيحة.  -1

ـ�ـــس لـــه �شروط الترخي�ـــس اأو اأحكام هـــذا القـــرار اأو ال�شتراطات التي  2-  اإذا خالـــف المرخَّ

ُيـ�شِدرها المجل�س ب�شاأنه.

ـعة عند اإ�شدار الترخي�س اأو نتجت عنها  اإذا نتجت عن عمليات النْقـل اآثار بيئية لم تكن متوقَّ  -3

اأ�شرار بيئية خطيرة.
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الف�سل اخلام�س

وحدة املعاجلة داخل الـُمـن�ساأة

مادة )20(

ـة وموافقة املجل�س  يجوز للُمـن�شاأة بعد احل�شول على الرتاخي�س الالزمة من اجلهة املخت�شَّ

واجلهات ذات العالقة، اإن�شاء وت�شغيل وحدة ملعاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية داخل 

الـُمـن�شاأة، على اأن يلتزم القائمون على ت�شغيل الوحدة بال�شرتاطات الآتية: 

�شيانـــة َمـرافـــق الوحدة والمعـــدات الم�شتخَدمة فـــي معاَلـجة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية   -1

ال�شحية للمحافظة على كفاءة اأداء التقنية الم�شتخَدمة للمعالجة بحيث ل تقل عن %100. 

دة ِمـن ِقـَبـل  �س المحدَّ التخلُّ�س من المخلَّـفات الناتجة من عملية المعاَلـجة في مواقع التخلُـّ  -2

المجل�س. 

ثات في مياه ال�شرف ال�شناعي الناتجة عن عملية  قيا�س تركيز النبعاثات في الهواء والملوِّ  -3

دة في الترخي�س البيئي للوحدة.  المعاَلـجة تحت اإ�شراف المجل�س وخالل المواعيد المحدَّ

الحتفاظ لمدة ثالث �شنوات ب�شجل ت�شغيلي يحتوي على البيانات الآتية:  -4

كمية وو�شف كل �شحنة تتم معالجتها وتاريخ انتهاء المعاَلـجة. اأ( 

ب( نوعية ونتائج تحاليل المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وفحو�شات كفاءة عمل 

الوحدة.

�س منها. ج(  كمية المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وطريقة وموقع التخلُـّ

الحتفاظ باأية �شجالت اأخرى قد ترى الجهات المخت�شة �شرورة الحتفاظ بها.  -5

موافاة المجل�س بما يطلبها من م�شتندات وبيانات اأخرى خالل خم�شة ع�شر )15( يومًا من   -6

تاريخ الطلب. 

وتلتزم وحدات معاجلة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية داخل الـُمـن�شاأة بال�شرتاطات 

دة يف املادة )22( من هذا القرار حال قيامها مبعاجلة خملَّـفات خطرة للرعاية ال�شحية  املحدَّ

واردة من خارج املن�شاأة.

الف�سل ال�ساد�س 

وحدة املعاجلة خارج املن�ساأة

مادة )21(

ل يجوز اإن�شاء اأو ت�شغيل وحدة ملعاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية خارج الـُمـن�شاأة 

لذلك،  املعد  النموذج  على  الرتخي�س  ال�شاأن طلب  م �شاحب  ويقدِّ املجل�س،  ترخي�س من  بغري 
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ر، على اأن يكون م�شحوبًا بامل�شتندات الآتية: �ْشـم املقرَّ وبعد �شداد الرَّ

ـل يو�شح خطة العمل المقترحة.   خطاب مف�شَّ  -1

موافقـــة الجهـــات ذات العالقة مثل �شئـــون البلديات والإدارة العامة للدفـــاع المدني ووزارة   -2

ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.

ـط الداخلي للمبنى الخا�س بها.   ر�شومات هند�شية تو�شح موقع وحدة المعاَلـجة والمخطَّ  -3

ا�شتيفاء بيانات ا�شتمارة تقويم الأثر البيئي ِوْفـقًا للنموذج المعتَمـد من المجل�س.  -4

ب المخلَّـفـــات اأثناء عملية  ـقها وحدة المعاَلـجـــة في حالت ت�شرُّ و�شـــع خطة للطـــوارىء تطبِّ  -5

�س منها م�شتملة على قائمة بمعدات الطوارىء. المعاَلـجة اأو التخلُـّ

اأية بيانات اأو م�شتندات اأخرى يرى المجل�س �شرورة تقديمها.  -6

مادة )22(

يجب على القائمني على ت�شغيل وحدة املعاَلـجة خارج الـُمـن�شاأة اللتزام بال�شرتاطات الآتية:

�شيانـــة مرافق الوحـــدة والمعـــدات الم�شتخَدمة في معاَلـجـــة المخلَّـفات الخطـــرة للرعاية   -1

ال�شحيـــة للمحافظة على كفاءة اأداء التقنية الم�شتخَدمـــة للمعاَلـجة بحيث ل تقل عن ن�شبة 

.)%100(

ِمـهـــا مع البيانات المذكورة في ا�شتمارة  التاأكـــد من مطابقة �شحنة المخلَّـفات التي تم َتـ�َشـلُـّ  -2

نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

دة ِمـن  �ـــس المحدَّ �ـــس مـــن المخلَّـفات الناتجة عن عمليـــة المعاَلـجة في مواقع التخلُـّ التخلُـّ  -3

ِقـَبـل المجل�س.

ثات في مياه ال�شرف ال�شناعي الناتجة عن عملية  قيا�س تركيز النبعاثات في الهواء والملوِّ  -4

دة في الترخي�س البيئي للوحدة.  المعاَلـجة تحت اإ�شراف المجل�س وخالل المواعيد المحدَّ

اإخطـــار المجل�س بكل تغيير فـــي ِمـْلـكية واإدارة وت�شغيل وحـــدة المعاَلـجة خالل خم�شة ع�شر   -5

)15( يومًا من حدوث التغيير.

تقديـــم تقرير دوري عـــن ن�شاط وحدة المعاَلـجـــة اإلى المجل�س كل اثني ع�شـــر )12( �شهرًا   -6

دها. ويجب  اعتبارًا من بدء ت�شغيل الوحدة، وكلما طلب المجل�س ذلك خالل المدة التي يحدِّ

اأن ي�شتمـــل التقريـــر على كمية المخلَّـفـــات التي ت�َشـلَّـمتها الوحدة عن كل يـــوم وا�شم المنِتـج 

والناقل لهذه المخلَّـفات. 

المتناع عن قبول �شحنة المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية في اأيٍّ من الحالت الآتية:  -7

اأو كانت  ال�شحية  للرعاية  الخطرة  المخلَّـفات  نْقـل  با�شتمارة  اإذا كانت غير م�شحوبة  اأ( 
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ـعة ِمـن ِقـَبـل المنِتـج والناقل. ال�شتمارة غير م�شتوفاة اأو غير موقَّ

الخطرة  المخلَّـفات  نْقـل  ا�شتمارة  في  نة  المدوَّ للبيانات  مطابقة  ال�شحنة  تكن  لم  اإذا  ب( 

للرعاية ال�شحية.

ـ�س له بذلك ِمـن ِقـَبـل المجل�س.   ج( اإذا تم نْقـُلـها بوا�شطة ناقل غير مرخَّ

ـحة  ـع المل�شقات المو�شَّ اإذا كانت غير م�شحوبة بالبيانات المذكورة في ا�شتراطات و�شْ د( 

في هذا القرار.

هـ( اإذا لم يكن في الإمكان معالجتها بموجب التقنية الم�شتخَدمة للمعاَلـجة في الوحدة، 

ِوْفـقًا ل�شتراطات الترخي�س البيئي لتلك الوحدة.

اإذا كانت مخلَّـفات كيميائية ل ترافقها ا�شتمارة بيانات ال�شالمة الكيميائية الخا�شة بها.  و( 

8- الحتفاظ لمدة ثالث �شنوات ب�شجل ت�شغيلي يحتوي على البيانات الآتية:

م وتاريخ انتهاء  ـ�َشـلُـّ مها وا�شم المنِتـج والناقل وتاريخ التَّ كمية وو�شف كل �شحنة تم َتـ�َشـلُـّ اأ( 

المعاَلجة.

ب( نوعية ونتائج تحاليل المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وفحو�شات كفاءة عمل 

الوحدة.

ج( ن�شخة من ا�شتمارة نْقـل المخلَّـفات الخطرة للرعاية ال�شحية.

�س منها. كمية المخلَّـفات الناتجة عن عملية المعاَلـجة وطريقة وموقع التخلُـّ د( 

ة �شرورة الحتفاظ بها. هـ( الحتفاظ باأية �شجالت اأخرى قد ترى اأيٌّ من الجهات المخت�شَّ

موافاة المجل�س بما يطلبها من م�شتندات اأو بيانات خالل خم�شة ع�شر )15( يومًا من  و( 

تاريخ الطلب. 

مادة )23(

ـب منه اإلغاء ترخي�س وحدة املعاجَلة خارج الـُمـن�شاأة اأو �شْحـِبـه  يجوز للمجل�س وبقرار م�شبَّ

اأو اإيقاف العمل به ملدة ل تزيد على ثالثة اأ�شهر، وذلك يف اأيٍّ من احلالت الآتية:

اإذا �شدر الترخي�س بناًء على بيانات غير �شحيحة.   -1

اإذا خالفـــت وحـــدة المعاَلـجة اأحـــكام هذا القـــرار اأو ال�شتراطات التـــي ُيـ�شِدرها المجل�س   -2

تنفيذًا له. 

3-  اإذا ظهـــرت اأية موؤ�شرات تنبىء عن الإ�شرار بالنُّـُظـم البيئية المحيطة بوحدة المعاَلـجة اأو 

بال�شحة العامة حولها.

اإذا اأظهرت الفحو�شات اأو القيا�شات عدم جدوى اأو عدم مالءمة اأو عدم كفاية التقنية التي   -4
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على اأ�شا�شها �شدر الترخي�س اأو تلك التي �شبق للمجل�س الموافقة عليها.

مادة )24(

ُتـ�شاأل وحدة املعاَلـجة عن الأ�شرار التي ترتتب على خمالفة الأحكام املن�شو�س عليها يف 

هذا القرار اأو الإخالل ب�شروط الرتخي�س اأو التي تكون قد نتجت عن اأعمال املخاَلـفة.    

الف�سل ال�سابع

ا�سترياد وت�سدير املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�سحية 

مادة )25(

ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّـفات  ا�شترياد  معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�س  اأيِّ  على  ُيـحَظـر 

�س منها داخل مملكة البحرين. ملعاَلـجتها اأو التخلُـّ

من  لأيِّ غر�س  اململكة  اأرا�شي  مرورها يف  اأو  املخلَّـفات  بدخول هذه  ال�شماح  ُيـحَظـر   كما 

اإليها  ـة  املن�شمَّ والإقليمية  الدولية  التفاقيات  باأحكام  الإخالل  عدم  مع  كله  وذلك  الأغرا�س، 

مملكة البحرين.

مادة )26(

ال�شماح  املجل�س،  مع  التن�شيق  بعد  ـة  املخت�شَّ الإدارية  اجلهة  من  ترخي�س  بغري  يجوز  ل 

مبرور ال�شفن التي حتمل املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية يف البحر الإقليمي ململكة البحرين 

واملنطقة املتاخمه له. وعلى هذه اجلهة اإخطار املجل�س بتاريخ دخول ومغادرة هذه ال�شفن و ما 

يكون قد نتجت عن مرورها من اإ�شرار بال�شحة العامة اأو البيئة.

مادة )27(

بغري  ال�شحية  للرعاية  املخلَّـفات اخلطرة  ت�شدير  معنوي  اأو  �شخ�س طبيعي  لأيِّ  يجوز  ل 

ترخي�س من املجل�س. 

مادة )28(

م طلب احل�شول على الرتخي�س بالت�شدير من �شاحب ال�شاأن اأو َمـن ينوب عنه قانونًا  يقدَّ

ر، ويجب اأن يكون الطلب م�شفوعًا  �ْشـم املقرَّ اإىل املجل�س على النموذج املعد لذلك وبعد �شداد الرَّ

بالبيانات وامل�شتندات الآتية:

ر  ـدَّ بيـــان نوع المخلَّـفـــات الخطرة للرعاية ال�شحية المرغوب فـــي ت�شديرها والجهة الُمـ�شَ  -1

اإليها.
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ر اإليها علـــى َتـ�شـلُّم �شحنه المخلَّـفات  ـدَّ مـــا ُيـثِبـت موافقـــة وحدة المعاَلـجة في الدولة الُمـ�شَ  -2

المطلوب ت�شديرها.

ــــة بت�شدير  الوثائـــق والم�شتنـــدات المطلوب ا�شتيفاوؤهـــا ح�شب التفاقيـــات الدولية المعنيَّ  -3

المخلَّـفات الخطرة. 

مادة )29(

ِوْفـقًا  البحرين  مملكة  حدود  عرب  ال�شحية  للرعاية  اخلطرة  املخلَّفات  نْقـل  عمليات  تتم 

للقوانني والتفاقيات الدولية والإقليمية املعمول بها يف �شاأن نْقـل النفايات اخلطرة.  

 

الف�سل الثامن

العقوبات

مادة )30( 

املن�شو�س  بالعقوبات  باأحكامه  املخاَطـبني  القرار من  اأحكام هذا  يخالف  َمـن  كل  ُيـعاَقـب 

عليها يف القانون رقم )21( ل�شنة 1996 ب�شاأن البيئة.

الف�سل التا�سع

اأحكام متفرقة

مادة )31(

املخلَّـفات  معاجلة  عن  الناجتة  املخلَّـفات  من  �س  التخلُـّ على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شري  ل 

اخلطرة للرعاية ال�شحية. 

 مادة )32(

مع مراعاة التطور يف تقنيات معاَلـجة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية، يجوز للجهاز 

دة للمعاجلة داخل الـُمـن�شاأة اأو خارجها بعد اإخ�شاع هذه  التنفيذي للمجل�س اعتماد تقنيات حمدَّ

التقنيات لعملية تقومي الأثر البيئي.

مادة )33(

الق�شائي  ـْبـط  ال�شَّ ماأموري  متكني  القرار  هذا  لأحكام  اخلا�شعني  الأ�شخا�س  على  يجب   

الذين يندبهم رئي�س املجل�س من بني موظفي املجل�س اأو ممن يتم تفوي�شهم من اأيٍّ من اجلهات 

ـق من تطبيق اأحكام هذا القرار، وتزويدهم بجميع  ـَحـقُّ الر�شمية من القيام باأعمال التفتي�س للتَّ

امل�شتندات وال�شجالت والبيانات واملعلومات ال�شحيحة الالزمة لأداء مهامهم.
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مادة )34(

ْفـن  للدَّ ـاأة  املهيَّ الب�شرية  اأع�شائه  وبقايا  اأجزاء  على  احل�شول  يف  احلقُّ  وذويه  للمري�س 

للت�شرف فيها ِوْفـقًا لأحكام ال�شرائع الدينية اخلا�شة به، وذلك خالل مدة ل جتاِوز ثالثة اأيام 

من تاريخ ِحـْفـظها يف ثالجة ِحـْفـظ املوتى.    

مادة )35(

ُيـلغى القرار رقم )1( ل�شنة 2001 ب�شاأن اإدارة املخلَّـفات اخلطرة للرعاية ال�شحية. 

مادة )36(

ـيِّ   على الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل به بعد ُمـ�شِ

�شتة اأ�شهر من تاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

رئي�س املجل�س الأعلى للبيئة

عبداهلل بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 16 جمادى الأولى 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 31 دي�شمـــــــــــــــبر 2020م
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 ( 1الجدول رقم )
 مواصفات األكياس البالستيكية والحاويات 

يجب أن تتوافر في األكياس البالستيكية والحاويات المستخدمة لجمع المخلفات الخطرة 
 للرعاية الصحية المواصفات اآلتية:  

 األكياس البالستيكية:  أواًل:
ميكرون أو ما يتناسب مع معايير المنظمة الدولية للتعريف  (  70)  هاسمكأن يكون   -أ

 . (ISOاأليزو ) القياسي
مائة  -ب على  سعتها  تزيد  أال  البالستيكية    -لتر   ( 100)  يجب  األكياس  باستثناء 

  بإحكام  لغلقهامزودة بأربطة  أن تكون  و   -المخصصة لجثث الحيوانات الكبيرة الحجم
 .قبل نقلها إلى موقع التخزين المؤقت أو وحدة المعالجة

  .خداماالست عند  بداخلهاالتي توضع  اتمع مقاسات الحاوي حجمها تناسب أن ي  -ج
 لمخلفات التي توضع داخلها.  باستخدامه بحسب نوع ا المقررتتطابق مع اللون أن  -د

 تتأثر. مصنوعة من مادة بالستيكية تتحمل الحرارة العالية دون أن أن تكون  -ه
تتطلب  التي  لمخلفات شديدة العدوى  ا  البالستيكية المخصصة لوضع  أن تكون األكياس  - و 

أولية   تصنيعها  باألوتوكليمعالجة  تم  قد  م  ف،  )من   – Polyethyleneركب 
polyamide composite)  . 

 .  PVC))هلجنة  على اللدائن البالستيكية الم  أال تحتوي  -ز
 ثانيًا: الحاويات:  

يجب أن تتوافر في الحاويات المستخدمة لجمع مخلفات الرعاية الصحية المواصفات  
 اآلتية:  

 .مزودة بغطاء محكم يفتح بواسطة القدمأن تكون  -أ
 .صنعة من مادة قابلة للتطهيرسهلة التنظيف وم  أن تكون  -ب
   .لة الحمل و سهل مزودة بمقابض أن تكون  -ج
 .عبارة "مخلفات طبية خطرة " جوانب وغطاء الحاوياتي كتب على  -د
 حركتها.    أن تكون مزودة بعجالت تساهم في تسهيل -ه
 . PVC))على اللدائن البالستيكية المهلجنة  أال تحتوي  - و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

30

 (  2) الجدول رقم
 في موقع التخزين المؤقت مدد تخزين المخلفات الخطرة للرعاية الصحية 

 مدة التخزين النوع   الرقم
 ساعة 24    المخلفات شديدة العدوى       1
 ساعة     24    المخلفات الباثولوجية         2
3      

 عدية المخلفات الم           
                             ساعة  48

 )شتاًء( 
                     ساعة  24

 )صيفًا( 
 يومًا   30    المخلفات الحادة         4
و   5 الكيميائية  المواد  الصيدالنية مخلفات    المخلفات 

 عبوات الغازات المضغوطة مخلفات و 
 يوماً  30   

للجينات   6 السامة  المواد  ومخلفات  الم شعة  المخلفات 
 والخاليا

 ساعة 24    
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وزارة العدل وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

 قرار رقم )24( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين

يف اخلدمات املتعلقة باأطراف الدعوى اجلنائية

وزير العدل وال�شئون الإ�شالمية والأوقاف:

بعد الطالع على قانون املرافعات املدنية والتجارية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )12( 

ل�شنة 1971، وتعديالته،

وعلى قانون املحاماة ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )26( ل�شنة 1980، وتعديالته،

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

وتعديالته،

وعلى قانون اخلطابات واملعامالت الإلكرتونية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )54( ل�شنة 

،2018

باإر�شال وت�شلُّم  الفنية اخلا�شة  ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات  القرار رقم )36(  وعلى 

وحتديث ال�شجالت والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة،

وعلى القرار رقم )127( ل�شنة 2019 ب�شاأن قبول ونطاق التعامل الإلكرتوين،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى للق�شاء،

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

  

قرر الآتي:

املادة الأوىل

الواردة يف  املعاين  به ذات  الواردة  والعبارات  للكلمات  القرار يكون  اأحكام هذا  يف تطبيق 

بقانون رقم )54(  باملر�شوم  ال�شادر  الإلكرتونية  واملعامالت  املادة )1( من قانون اخلطابات 

ل�شنة 2018.

املادة الثانية

وجه  على  وتقبل  التعامل الإلكرتوين،  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  وزارة  تعتمد 

وذلك  الإلكرتونية،  بالو�شائل  والتوقيع  ال�شجالت،  وتخزين  وت�شلُّم  واإر�شال  اإن�شاء  اخل�شو�س 

�شمن النطاق وبال�شروط املحددة يف هذا القرار.
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 املادة الثالثة

مببا�شرة  املتعلقة  والأوراق  املحا�شر  كافة  على  الإلكرتوين  بالتوقيع  التعامل  قبول  ُيعتمد 

جميع اإجراءات الدعوى اجلنائية، مبا يف ذلك اإ�شدار الأوامر والقرارات والأحكام والإعالنات 

وامل�شتندات والأوراق املقدمة فيها والتعامل عليها بني اأطرافها، وكافة اخلدمات املتعلقة باأطراف 

ُتن�شاأ بيانات التوقيع الإلكرتوين وفق  اأن  الدعوى اجلنائية، واخلدمات املتعلقة باملحامني، على 

اإحدى الطريقتني الآتيتني: 

1- التوقيع الإلكتروني با�شتخدام الرموز الرقمية.

2- التوقيع الإلكتروني با�شتخدام الو�شائل البيومترية.

املادة الرابعة

القرار  املذكورة يف  الفنية  بال�شرتاطات  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شئون  العدل  تلتزم وزارة 

رقم )36( ل�شنة 2018 بتنظيم ال�شرتاطات الفنية اخلا�شة باإر�شال وت�شلُّم وحتديث ال�شجالت 

والتوقيعات الإلكرتونية للجهات العامة، يف تعامالتها الإلكرتونية الوارد ذكرها يف املادة الثالثة 

من هذا القرار.

املادة اخلام�سة

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

التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير العدل 

وال�سئون الإ�سالمية والأوقاف

خالد بن علي بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1442هــ

المــــوافــــــــق: 25 مـــار�س 2021م
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وزارة الرتبية والتعليم

 قرار رقم )34/م ع ن/2021( ل�سنة 2021

ـَقـنية )بوليتكنك البحرين( بتنظيم كلية البحرين التِّ

وزير التربية والتعليم:

ـَقـنية )بوليتكنك  بعد الطالع على القانون رقم )26( ل�شنة 2018 ب�شاأن كلية البحرين التِّ

البحرين(،

)بوليتكنك  ـَقـنية  التِّ البحرين  كلية  وتنظيم  باإن�شاء  ل�شنة 2008  رقم )65(  املر�شوم  وعلى 

البحرين(،

ـَقـنية )بوليتكنك البحرين(، وبناًء على تو�شية جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ـَقـنية )بوليتكنك البحرين( وذلك على النحو الآتي: ـم كلية البحرين التِّ تنظَّ

ـَقـنية )بوليتكنك البحرين(، ويتبعه: جمل�س اأمناء كلية البحرين التِّ

ـَقـنية )بوليتكنك البحرين(، ويتبعه: الرئي�س التنفيذي لكلية البحرين التِّ

اأوًل: نائب الرئي�س التنفيذي لل�سئون الأكاديمية، وتتبعه:

اإدارة القبول والت�شجيل.  -1

اإدارة �شئون الطلبة.  -2

اإدارة التطوير الأكاديمي والمبادرات التجارية والمجتمعية.  -3

ثانياً: نائب الرئي�س التنفيذي للموارد والجودة، وتتبعه:

اإدارة الموارد الب�شرية والمالية.  -1

اإدارة تقنية المعلومات.  -2

اإدارة الجودة والمقايي�س.  -3

املادة الثانية

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

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

وزير الرتبية والتعليم

الدكتور ماجد بن علي النعيمي

�شدر بتاريخ: 3 �شعـــبان 1442هـ

الـمـــــوافـــــق: 16 مار�س 2021م
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وزارة العمل والتنمية  الجتماعية

 قرار رقم )15( ل�سنة 2021

 ب�ساأن نْقـل تبعية نادي الطريان وال�سفر

لإ�سراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته، 

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1990 يف �شاأن تنظيم �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية 

والثقافية لإ�شراف وزارة العمل وال�شئون الجتماعية،

الأ�شا�شية  الأنظمة  وملخ�شات  قيد  اأرقام  ن�شر  ب�شاأن   1990 ل�شنة   )2( رقم  القرار  وعلى 

لبع�س الأندية التي اأعيد ت�شجيلها باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

وعلى القرار رقم )2( ل�شنة 1994 ب�شاأن ن�ْشـر رقم قيد وملخ�س النظام الأ�شا�شي لنادي 

الطريان وال�شفر الذي مت ت�شجيله باملوؤ�ش�شة العامة لل�شباب والريا�شة،

والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  الأ�شا�شي  للنظام  النموذجية  الالئحة  وعلى 

اخلا�شعة لإ�شراف وزارة التنمية الجتماعية ال�شادرة بالقرار رقم )4( ل�شنة 2007،

اأبريل   13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شته  ال�شادر  رقم )2553-06(  الوزراء  قرار جمل�س  وعلى 

2020 ب�شاأن نْقـل تبعية كل من نادي العروبة ونادي اخلريجني ونادي الطريان وال�شفر من وزارة 

�شئون ال�شباب والريا�شة اإىل وزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

ِوْفـقًا للقرار رقم )4( ل�شنة 2007  ل  وعلى النظام الأ�شا�شي لنادى الطريان وال�شفر املعدَّ

وزارة  لأ�شراف  اخلا�شعة  والثقافية  الجتماعية  والأندية  للجمعيات  النموذجية  الالئحة  ب�شاأن 

التنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

مادة - 1 -

ـل  تكون تبعية نادي الطريان وال�شفر حتت اإ�شراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وي�شجَّ

يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية حتت قيد رقم )3/ ن/اأج.ث/2021( 

كناٍد اجتماعي ثقايف. 
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مادة - 2 -

ُيـن�َشـر هذا القرار وملخ�س النظام الأ�شا�شي املرافق لنادي الطريان وال�شفر يف اجلريدة 

ـ�ْشـر. الر�شمية، وُيـعمل بهما من تاريخ النَّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 1 �شعبــان 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 14 مار�س 2021م 
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ملخ�س النظام الأ�سا�سي

لنادي الطريان وال�سفر

البحرين لأول  تاأ�ش�س مبملكة  اأن النادي قد  الأ�شا�شي على  النظام  الأوىل من  املادة  تن�س 

مرة �شنة 1994 وذلك طبقًا لأحكام قانون اجلمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات 

بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  واملوؤ�ش�شات اخلا�شة،  والريا�شة  ال�شباب  العاملة يف ميدان  اخلا�شة 

رقم )21( ل�شنة 1989. 

وتن�س املادة الثانية من النظام الأ�شا�شي على اأن تكون تبعية نادي الطريان وال�شفر حتت 

ـل يف �شجل قيد اجلمعيات والأندية الجتماعية  اإ�شراف وزارة العمل والتنمية الجتماعية، وي�شجَّ

والثقافية حتت قيد رقم )3/ ن/اأج.ث/2021( كناٍد اجتماعي ثقايف.

مقر النادي ومركز اإدارته هو مملكة البحرين.

اأن  له  يجوز  ل  كما  مالية،  م�شاربات  يف  الدخول  اأو  بال�شيا�شة  ال�شتغال  للنادي  يجوز  ول 

ينت�شب اأو ي�شرتك اأو ين�شم اإىل جمعية اأو هيئة اأو ناٍد اأو احتاد مقره خارج مملكة البحرين بدون 

اإذن م�شبق من وزارة العمل والتنمية الجتماعية بذلك.

  ويقوم النادي وِفْـقاً للقوانني املعمول بها يف مملكة البحرين وبعد اأْخـذ املوافقات الر�شمية 

من وزارة العمل والتنمية الجتماعية ومن اجلهات الر�شمية ذات العالقة بالعمل على حتقيق 

الأهداف التالية:

1-  تربية الن�سء وال�شباب تربية متزنة متكاملة من النواحي الج�شمانية والروحية.

2-  الإ�شهام في تنمية المجتمع وتطوره.

وي�شعى النادي لتحقيق اأهدافه يف حدود القوانني املعمول بها مبملكة البحرين وذلك بعد 

ذات  الر�شمية  اجلهات  ومن  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من  الر�شمية  املوافقات  اأْخـذ 

العالقة، وبالو�شائل التالية:

1(   اإقامـــة الفعاليات والموؤتمرات ذات العالقـــة بن�شاط النادي بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

الجهات الحكومية المخت�شة.

2(   عْقـــد ندوات ودورات وور�س عمـــل تدريبية في نف�س المجال بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

ـة. الجهات الحكومية المخت�شَّ

3(   اإ�شـــدار ن�شرات ومطبوعات ِوْفق اأهداف النادي المر�شومة بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من 

ـة. الجهات الحكومية المخت�شَّ

4(   اإن�شـــاء موقـــع اإلكتروني للنادي على �شبكة الإنترنت بعد اأْخـذ الموافقة الم�شبقة من الجهات 

الحكومية المخت�شة.
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وي�شتهدف النادي القيام بالأن�شطة التالية:

1 – الثقافية.           2- الجتماعية.

ـن النظام الأ�شا�شي �شروط الع�شوية يف النادي وهي على النحو التايل: وقد بيَّ

اأن يكون بحريني الجن�شية واأل يقل عمر الع�شو عن واحد وع�شرين عامًا.  )1

2(  اأن يكون مقيمًا في مملكة البحرين.

3(  اأن يكـــون ح�شـــن ال�شمعة وال�شلوك، واأن ل يكون قد ُحـِكــــم عليه في جريمة مخلَّـة بال�شرف اأو 

الأمانة اإل اإذا ُردَّ اإليه اعتباره.

ـم النظام الأ�شا�شي الع�شوية اإىل: كما ق�شَّ

 1- الع�شوية العاملة.           2- الع�شوية المنت�شبة.               3- الع�شوية الفخرية.

ـن النظام الأ�شا�شي حقوق الأع�شاء وواجباتهم وطريقة الن�شمام والن�شحاب والف�شل  وبيَّ

م من قرار  ـَظـلُـّ ـنت املادة )17( من النظام حق الع�شو يف التَّ واإ�شقاط الع�شوية من النادي، كما بيَّ

ـِلـه اأمام اجلمعية العمومية العادية وغري العادية، واعتبار قرار اجلمعية العمومية نهائيًا يف  ف�شْ

هذا ال�شاأن.

ـن النظام الأ�شا�شي بيان الهيئات املختلفة للنادي، فقد اعترب اأن اجلمعية العمومية  وقد ت�شمَّ

جميع  على  قراراتها  وت�شري  تطبيقها،  ومراقبة  النادي  �شيا�شة  ر�ْشـم  يف  العليا  ال�شلطة  هي 

العادية  العمومية  انعقاد اجلمعية  كيفية  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ واأع�شائها.  اأجهزتها وجلانها 

ـباعها عند عقدها، والن�شاب القانوين الواجب توافره  منها وغري العادية وال�شروط الواجب اتِّ

لذلك، وكيفية الت�شويت على قراراتها والدعوة اإليها.

د النظام الأ�شا�شي اخت�شا�شات كل من اجلمعية العمومية العادية وغري العادية. كما حدَّ

ـن النظام الأ�شا�شي اأن جمل�س الإدارة يتكون من ت�شعة اأع�شاء تنتخبهم اجلمعية العمومية  وبيَّ

من بني اأع�شائها ملدة �شنة  قابلة للتجديد مدة اأو مددًا اأخرى، ويتم انتخابهم بالقرتاع ال�شري 

املبا�شر.

بتنفيذ  ويقوم  للنادي،  التنفيذية  ال�شلطة  هو  الإدارة  جمل�س  اأن  الأ�شا�شي  النظام  واعترب 

ال�شيا�شة التي تر�شمها اجلمعية العمومية والقرارات التي ُتـ�شِدرها حتقيقًا لالأغرا�س امل�شروعة 

ت�شكيل  يف  وحقه  فيه  الع�شوية  و�شروط  املجل�س  اخت�شا�شات  الأ�شا�شي  النظام  ـن  وبيَّ للنادي. 

د النظام الأ�شا�شي طريقة الت�شويت  اللجان املختلفة، واأن اجتماعاته ُتعَقد مرة كل �شهر، كما حدَّ

وكيفية حل املجل�س.

ـن النظام الأ�شا�شي اأن موارد النادي تتكون من:  وحول مالية النادي بيَّ

1( ر�ْشـم الن�شمام الذي يدفعه الع�شو عقب قيده اأو اإعادة قيده بع�شويته.
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2( ا�شتراكات الأع�شاء.

3( الهبـــات والتبرعـــات والو�شايـــا النقديـــة والعينية التـــي تح�شل عليها الجمعيـــة من الأوقاف 

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية  الخيرية اأو من الجهات الر�شمية وغير الر�شمية و التي ت�شرِّ

الجتماعية.

4( اإيـــرادات الأن�شطـــة و الحفـــالت والمعار�س والأ�شـــواق الخيرية التي يقيمهـــا اأو ي�شترك فيها 

ـة.  النادي بعد اأْخـذ موافقة  الجهات المخت�شَّ

5( َريـــع الم�شروعـــات التي ي�شـــرف اأو ي�شارك فيهـــا النادي بعـــد موافقة وزارة العمـــل والتنمية 

الجتماعية.

ح بقبولها وزارة العمل والتنمية الجتماعية .  6( اأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة وت�شرِّ

لت�شيري  الالزمة  والدفاتر  بال�شجالت  النادي  احتفاظ  �شرورة  الأ�شا�شي  النظام  ـن  بيَّ كما 

اأول يناير  اأن تبداأ ال�شنة املالية للنادي من  اإيداعها، على  اأعماله واأوجه �شرف الأموال وطرق 

وتنتهي يف 31 دي�شمرب من كل عام، وُتـ�شتثَنـى ال�شنة الأوىل بالن�شبة لبدء ال�شنة املالية، بحيث 

تبداأ من تاريخ ن�ْشـر ت�شجيلها يف اجلريدة الر�شمية اإْن مل يكن يف �شهر يناير، �شريطة اأن يكون 

ال�شرف طبقًا لالئحة املالية للجمعية، وعلى �شرورة اأن يقوم جمل�س الإدارة بعْر�س احل�شاب 

اخلتامي على اجلمعية العمومية لإقراره.

لإيرادات  اخلتامية  احل�شابات  وتدقيق  املالية  املراقبة  طرق  الأ�شا�شي  النظام  د  حدَّ كما 

وم�شروفات النادي.

اأو تق�شيمه وقواعد حلِّـه  اإدماج النادي  ـن النظام الأ�شا�شي كيفية تعديله وكيفية  بيَّ واأخريًا 

اختياريًا اأو اإجباريًا، واجلهة التي توؤول اإليها اأمواله عند احلل.

وبعد اإمتام عملية الت�شفية يقوم امل�شفي بتوزيع الأموال الباقية على اجلمعيات التي تعمل 

يف ميدان عمل النادي.  

د وزارة العمل والتنمية الجتماعية الهيئات  واإذا اأ�شبحت طريقة التوزيع غري ممكنة حتدِّ

الجتماعية التي ترى توجيه اأموال النادي اإليها.
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وزارة العمل والتنمية  الجتماعية

 قرار رقم  )19( ل�سنة 2021

ب�ساأن تعيني جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية )ُروؤى(

وزير العمل والتنمية  الجتماعية:

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

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

1989، وتعديالته،

وعلى القرار رقم )22( ل�شنة 2015 ب�شاأن الرتخي�س بت�شجيل جمعية )ُروؤى(، 

وعلى النظام الأ�شا�شي جلمعية )ُروؤى(، 

فيها  والثابتة  املوؤرخة يف  2021/3/7  الأهلية  املنظمات  دعم  اإدارة  مذكرة  اإىل  واإ�شتنادًا 

خمالفات وجتاوزات اجلمعية للمواد )32، 33، 38، 39، 46( من املر�شوم بقانون رقم )21( 

ل�شنة 1989، وعدم عْقـد اجتماع اجلمعية العمومية وجمل�س الإدارة، وعدم انتخاب جمل�س اإدارة 

جديد للجمعية،

وعماًل بن�س املادة )23( من املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 امل�شار اإليه،

و�شمانًا حُلـ�ْشـن �شري العمل بجمعية )ُروؤى(، 

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد لتنمية املجتمع،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـن جمل�س اإدارة موؤقت جلمعية )ُروؤى( ملدة ثمانية اأ�شهر برئا�شة ال�شيد/  حممد �شامي  ُيـعيَّ

فوده اأحمد فوده، و ع�شوية كلٍّ من:

- محمد عادل رم�شان الأبيوكي.

- رقية محمد ح�شن الحمراني.

- عبا�س فا�شل �شالح محمد مهدي الليث.

- �شريفة نا�شر �شلمان يو�شف الع�شفور.

- مريم جواد ميرزا جعفر محمد �شالح.

- وليد محمد باز عبدالرحمن اأبوزيد.
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مادة )2(

رة ملجل�س الإدارة ِوْفـقًا لأحكام قانون اجلمعيات  تكون للمجل�س املوؤقت الخت�شا�شات املقرَّ

والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات اخلا�شة العاملة يف ميدان ال�شباب والريا�شة واملوؤ�ش�شات 

اخلا�شة، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 1989 والنظام الأ�شا�شي للجمعية.

مادة )3(

اأموال  جميع  املوؤقت  الإدارة  جمل�س  بت�شليم  يبادروا  اأن  اجلمعية  يف  بالعمل  القائمني  على 

اجلمعية و�شجالتها ودفاترها وم�شتنداتها.

مادة )4(

م لوزارة العمل و التنمية الجتماعية ب�شاأن  ـاًل يقدَّ ُيـِعـدُّ جمل�س الإدارة املوؤقت تقريرًا مف�شَّ

ـنًا اأمورها املالية خالل العامني املا�شيني، ومقرتحاته لإ�شالحها وتطوير  اأو�شاع اجلمعية ، مت�شمِّ

وتنظيم العمل بها ِوْفـقًا لأحكام القانون والنظام الأ�شا�شي امل�شار اإليهما، وذلك خالل �شتة اأ�شهر 

من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة )5(

دة  يدعو جمل�س الإدارة املوؤقت اجلمعية العمومية اإىل اجتماع ُيـعَقـد قبل انتهاء املدة املحدَّ

باملادة رقم )1( من هذا القرار ب�شهر على الأقل وبعد موافقة الوزارة، ويعر�س عليها تقريرًا 

ـاًل عن حالة اجلمعية. وتنتخب اجلمعية العمومية جمل�س الإدارة اجلديد يف اجلل�شة ذاتها  مف�شَّ

والنظام  القانون  ِوْفـقًا لأحكام  الإدارة  اأع�شاء جمل�س  الإجراءات اخلا�شة برت�شيح  اتخاذ  بعد 

الأ�شا�شي امل�شار اإليهما.

مادة )6(

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

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 25 رجب 1442هـ

الـمـــوافـــــــق: 9 مـار�س 2021م
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وزارة العمل والتنمية  الجتماعية

 قرار رقم )21( ل�سنة 2021

ـل املتكامل للرتبية اخلا�سة ب�ساأن الرتخي�س باإن�ساء وت�سغيل مركز التَّـَدخُّ

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، 

وتعديالته،

وت�شغيل  باإن�شاء  الرتخي�س  واإجراءات  �شروط  ب�شاأن   2010 ل�شنة   )64( رقم  القرار  وعلى 

ل  مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة، املعدَّ

بالقرار رقم )83( ل�شنة 2017،

وعلى قرار جلنة البتِّ يف طلبات تراخي�س مراكز ومعاهد التاأهيل وُدور الرعاية والإيواء 

والِوَر�س اخلا�شة بالأ�شخا�س ذوي الإعاقة رقم 2021/10 املوؤرخ يف 2021/3/15 باملوافقة على 

مْنـح الرتخي�س،

وبناًء على عْر�س الوكيل امل�شاعد للرعاية والتاأهيل الجتماعي،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـل  ـَدخُّ التَّ مركز  وت�شغيل  اإن�شاء  يف  ذ.م.م  واملنا�شبات  للموؤمترات  فريجو  ل�شركة  ـ�س  ُيـرخَّ

قْيـد  ـد حتت  ويقيَّ للرتبية اخلا�شة ملدة �شنتني حتت �شجل جتاري رقم )86785-2(،  املتكامل 

رقم )5/م ت خ/2020(.

مادة )2(

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

الر�شمية.

 وزير العمل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 8 �شعبــان 1442هـ 

الـمــــوافــــــق: 21 مار�س 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )22( ل�سنة 2021

ب�ساأن مراحل تطبيق نظام حماية الأجور

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

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

وتعديالته، 

املادة  الأخ�س  وعلى  الأجور،  حماية  نظام  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )68( رقم  القرار  وعلى 

اخلام�شة منه، 

وبناًء على عر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي

املادة الأوىل

الدفع املقدمة من قبل  باأي من و�شائل  العاملني لدية  اأجور  يلتزم كل �شاحب عمل ب�شداد 

املرخ�س لهم من م�شرف البحرين املركزي، وذلك وفقًا للمراحل الآتية:

المرحلة الأولى: ت�شمل اأ�شحاب الأعمال الذين يعمل لديهم )500( عاماًل فاأكثر، ويبداأ تطبيق 

هذه المرحلة في اأول مايو 2021. 

المرحلة الثانية: ت�شمل اأ�شحاب الأعمال الذين يعمل لديهم )50 – 499( عاماًل، ويبداأ تطبيق 

هذه المرحلة في اأول �شبتمبر 2021.

المرحلـــة الثالثـــة: ت�شمل اأ�شحاب الأعمال الذين يعمل لديهـــم )1 - 49( عاماًل، ويبداأ تطبيق 

هذه المرحلة في اأول يناير 2022.

ومينح اأ�شحاب الأعمال يف كل مرحلة فرتة �شماح مدتها �شتة اأ�شهر تبداأ من بداية تطبيقها 

واجهوا  متى  عليهم  القرار  هذا  اأحكام  تطبيق  ب�شاأن  خمالفات  اأية  ر�شد  بعدم  وذلك  عليهم، 

�شعوبات عملية حتول دون ت�شجيلهم يف نظام حماية الأجور يف املواعيد املقررة لذلك.

املادة الثانية

يجوز ل�شاحب العمل �شداد اأجور العمالة باأي من و�شائل الدفع املقدمة من قبل املرخ�س لهم 

من م�شرف البحرين املركزي فور تطبيق هذا النظام دون انتظار حلول موعد تطبيق املرحلة 

التي ت�شمله، وذلك وفقًا للمواعيد املحددة يف املادة الأوىل من هذا القرار.
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املادة الثالثة

على وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية والرئي�س التنفيذي لهيئة تنظيم �شوق العمل - 

كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القرار ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة 

الر�شمية. 

وزيـر العمــل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1442هــ

المــــوافــــــــق: 25 مـــار�س 2021م
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وزارة العمل والتنمية الجتماعية

 قرار رقم )23( ل�سنة 2021 

 باإ�سافة فقرة جديدة اإىل املادة الثانية من القرار رقم )68( ل�سنة 2019 

ب�ساأن نظام حماية الأجور

وزير العمل والتنمية الجتماعية:

بعد الطالع على القرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية الأجور، 

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة العمل والتنمية الجتماعية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُت�شاف فقرة جديدة اإىل املادة الثانية من القرار رقم )68( ل�شنة 2019 ب�شاأن نظام حماية 

الأجور ن�شها، الآتي:

» ويكون �شداد اأجور خدم املنازل ومن يف حكمهم عن طريق نظام حماية الأجور اختياريًا 

اإىل حني �شدور قرار من الوزير بتحديد املرحلة اخلا�شة بهم.«

املادة الثانية

تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كل   - املعنية  واجلهات  الجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  وكيل  على 

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشِره يف اجلريدة الر�شمية.

وزيـر العمــل والتنمية الجتماعية

جميل بن حممد علي حميدان

�شدر بتاريخ: 12 �شعبان 1442هــ

المــــوافــــــــق: 25 مـــار�س 2021م
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املجل�س الأعلى لل�سحة

 قرار رقم )5( ل�سنة 2021

 ب�ساأن قواعد عمل جمال�س الأمناء 

وحدود م�سئوليتها عن اإدارة �سئون املوؤ�س�سة ال�سحية احلكومية

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة:

بعد الطالع على قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، 

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

وعلى املر�شوم رقم )44( ل�شنة 2019 بت�شكيل جمل�َشي اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية ومراكز 

الرعاية ال�شحية الأولية،

وعلى القرار رقم )43( ل�شنة 2019 بتحديد امل�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية 

التي ي�شري عليها قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018،

وبناًء على عْر�س الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�شحة،

قرر الآتي:

مادة )1(

ـنة قرين كل منها،  يف تطبيق اأحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبيَّ

ما مل يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

القانون: قانون ال�شمان ال�شحي ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018.

المجل�ـــس الأعلـــى لل�سحـــة: المجل�س الأعلى لل�شحة الُمـن�شاأ بموجـــب المر�شوم رقم )5( ل�شنة 

.2013

ل طبقًا لأحكام  مجل�س الأمناء اأو المجل�س: مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية الُمـ�َشـكَّ

المادة )64( من القانون. 

الرئي�س: رئي�س مجل�س الأمناء.

الموؤ�س�سة ال�سحية الحكومية اأو الموؤ�س�سة: الم�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية التي 

�شـــدر بتحديدها القرار رقم )43( ل�شنة 2019 بتحديد الم�شت�شفيات ومراكز الرعاية ال�شحية 

الأولية التي ي�شري عليها قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018. 

الرئي�س التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية.

الطواقـــم الطبيـــة والفنية والتمري�سيـــة والإدارية العليا: روؤ�شـــاء الأطباء والتمري�س ونوابهم 

للمهن الطبية والفنية والتمري�شية وروؤ�شاء الأق�شام ومن في م�شتواهم الوظيفي بالموؤ�ش�شة.
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مادة )2(

لل�شحة  الوطنية  ال�شيا�شة  يت�شق مع  املوؤ�ش�شة ال�شحية احلكومية مبا  يتوىل املجل�س �شئون 

ونظام متويل ال�شمان ال�شحي، ويكفل ال�شتغالل الأمثل للموارد املالية، واملحافظة عليها وتقليل 

املوؤ�ش�شة على  �شئون  اإدارة  م�شئوليته عن  د  امل�شتفيدين، وحتدَّ ر�شا  املحافظة على  التكلفة، مع 

النحو الآتي:

ر�شم ال�شيا�شة العامة للموؤ�ش�شة طبقًا ل�شوابط اإدارة الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية الواردة   -1

بن�س المادة )67( من القانون.

الإ�شـــراف على تطبيق ال�شيا�شات العامة فـــي الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية بما يكفل تحقيق   -2

اأغرا�شهـــا بكفـــاءة عاليـــة، و�شمان جـــودة الِخْدمـــات ال�شحية ح�شـــب موؤ�شـــرات القيا�س 

رة. المعتَمـدة، وذلك في حدود العتمادات المالية المقرَّ

الموافقـــة على تعيين الطواقم الطبيـــة والفنية والتمري�شية والإداريـــة العليا في الموؤ�ش�شة،   -3

وذلك طبقًا لأحكام لئحة �شئون العاملين بالموؤ�ش�شة. 

الموافقـــة على اإبرام العقود المرفوعـــة من الرئي�س التنفيذي واإجـــراء الت�شرفات الالزمة   -4

لتوفيـــر الترتيبات ال�شحية والتجهيزات الفنية والأجهـــزة والمعدات الطبية الالزمة ح�شب 

اأحكام اللوائح المالية للموؤ�ش�شة.

دي التغطية التاأمينية  5-  الموافقـــة على اإبرام العقود المرفوعة من الرئي�ـــس التنفيذي مع مزوِّ

لتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيدين ح�شب اأحكام القانون.

متابعة رْفـع كفاءة الموؤ�ش�شة بتح�شين التعامل مع الحالت المَر�شية والحد من فترات انتظار   -6

المر�شى بناًء على التقارير المرفوعة من ِقـَبـل الرئي�س التنفيذي.

ه على المجل�س الأعلى  اإعـــداد تقرير �شنوي عن ن�شاط الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الحكومية وعْر�شُ  -7

لل�شحـــة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، م�شفوعًا بن�شخة من 

ح�شابات الموؤ�ش�شة عن ال�شنة المالية ذاتها، وكافة الم�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من 

المجل�س الأعلى لل�شحة.

اقتـــراح تعديـــل الهيكل التنظيمـــي للموؤ�ش�شـــة ال�شحية الحكوميـــة ورْفـُعــــه للمجل�س الأعلى   -8

لل�شحة.

اتخـــاذ التدابيـــر الكفيلة باللتزام باأحـــكام القانون واللوائـــح والقرارات ال�شـــادرة تنفيذًا   -9

لأحكامه.

10-   القيـــام بكافة المهـــام الإ�شرافية والرقابية التي ترد بقـــرارات مجل�س الوزراء اأو المجل�س 

الأعلى لل�شحة اأو اللوائح المالية والإدارية للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.
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11-   الإ�شراف على عمل الرئي�س التنفيذي ب�شورة مبا�شرة، ويقوم بدرا�شة التقارير المرفوعة 

منه، واإيجاد الحلـــول المنا�شبة لمعوقات �شير العمل بالموؤ�ش�شة من خالل التعاون والتن�شيق 

الالزم بما ي�شمن قيام الرئي�س التنفيذي بمهامه التنفيذية على اأكمل وجه.

12-   يمثـــل الرئي�ـــس مجل�س الأمناء في �شلتـــه بالغير ويتولى الإ�شراف علـــى ت�شيير كافة �شئون 

المجل�ـــس الفنيـــة والإداريـــة والماليـــة، طبقـــًا ِلـمـــا ُيـ�شِدرها مـــن قـــرارات، وتعر�س عليه 

ـَخـذ ب�شاأنها اأو عْر�شها على المجل�س. المو�شوعات من ِقبل الرئي�س التنفيذي ليقرر ما ُيـتَّ

13-   يمثل الرئي�س الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية اأمام المجل�س الأعلى لل�شحة.

14-   يمثـــل الرئي�ـــس الموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الحكومية اأو مـــن ينوب عنه فـــي اجتماعات الجهات 

الأخرى.

15-   اأيـــة مهام و�شالحيات اأخرى ي�شدر بتحديدها قـــرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح 

من المجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة )3(

يجتمع املجل�س بدعوه من الرئي�س اأو نائبه اجتماعًا عاديًا اأربع مرات �شنويًا على الأقل، ويجوز 

باملوؤ�ش�شة،  الجتماع  وُيـعَقـد  ذلك.  اقت�شت احلاجة  متى  وقت  اأيِّ  لالجتماع يف  دعوته  للرئي�س 

ده الرئي�س. ويجوز اأن يتم يف مكان اآخر يحدِّ

مادة )4(

ل يكون اجتماع املجل�س �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأن يكون من بينهم الرئي�س 

ـح  اأو نائبه، وت�شدر قرارات املجل�س باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند َتـ�شاوي الأ�شوات ُيـرجَّ

اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع.

ول جتوز الإنابة يف ح�شور اجلل�شات اأو الت�شويت على القرارات، وُتـ�شُدر قرارات املجل�س 

ـبة. م�شبَّ

مادة )5(

دها اللوائح  يح�شر الرئي�س التنفيذي كافة اجتماعات املجل�س با�شتثناء احلالت التي حتدِّ

والقرارات ال�شادرة عن املجل�س، وللمجل�س اأن يدعو حل�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم 

من اأهل اخلربة اأو ذوي ال�شاأن ملناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ 

منهم �شوت معدود.
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مادة )6(

رًا للمجل�س يتوىل اإعداد جداول اأعمال اجتماعات املجل�س وتدوين حما�شر  ـن الرئي�س مقرِّ يعيِّ

اجتماعاته وِحـْفـظ امل�شتندات وال�شجالت اخلا�شة به، والقيام مبا يكلِّفه بها املجل�س من مهام 

اأخرى يف جمال عمل املجل�س.

مادة )7(

يجب يف جميع الأحوال اأن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيانًا باملو�شوعات التي 

يعر�س  اأن  للرئي�س  ويجوز  الجتماع،  اأعمال هذا  به جدول  ُيـرَفـق  واأن  املجل�س،  على  �شُتـعَر�س 

املو�شوعات ذات الأهمية اخلا�شة لأول مرة يف اجتماع املجل�س.

مادة )8(

اأ�شماء  بتالوة  لديه، اجلل�شة  مانع  قيام  اأو  الرئي�س  نائبه يف حالة غياب  اأو  الرئي�س  يفتتح 

يريد  الكالم ملن  ويعطى  ال�شابق،  الجتماع  وملخ�س حم�شر  املعتذرين عن احل�شور  الأع�شاء 

بعد  الرئي�س  يح�شمه  املح�شر  مو�شوعات  اأحد  حول  خالف  وقع  فاإذا  املح�شر،  على  التعليق 

املناق�شة، ويتم ذكر الت�شحيح اإْن ُوِجـد يف حم�شر اجتماع هذه اجلل�شة. وي�شُرع املجل�س يف بحث 

ر املجل�س تعديله، حيث ُيـبِدي الرئي�س راأيه  املو�شوعات ِوْفـق ترتيبها يف جدول الأعمال ما مل يقرِّ

يف املو�شوع، ثم يعطي الكالم لالأع�شاء الراغبني يف اإبداء الراأي ح�شب الرتتيب، وبعد النتهاء 

من املناق�شة ُيـجَرى الت�شويت عليه.

 وللمجل�س اإرجاء بحث بع�س املو�شوعات املدرجة على جدول الأعمال وا�شتكمال بحثها يف 

جل�شة لحقة.

مادة )9(

م القرتاح كتابة اإىل  يجوز تقدمي اقرتاح باإقفال باب املناق�شة يف املو�شوع املعرو�س، ويقدَّ

الرئي�س من ع�شوين على الأقل فيطرحه للت�شويت، وللمجل�س حق اإقرار هذا القرتاح اأو رف�شه 

ُيـقَفـل باب املناق�شة يف املو�شوع املطروح ويتم الت�شويت عليه لتخاذ القرار الالزم  ه  اأقرَّ فاإذا 

ب�شاأنه، واإذا ُرِفـ�س القرتاح ُتـ�شتاأَنف املناق�شة يف املو�شوع اإىل حني النتهاء منه.

مادة )10(

ر املجل�س قبل  للع�شو احلق يف تقدمي ما ي�شاء من القرتاحات والدرا�شات خطيًا اإىل مقرِّ

ـها على الرئي�س للنظر  ر املجل�س عْر�شُ انعقاد اجلل�شة باأربع وع�شرين �شاعة على الأقل، وعلى مقرِّ
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يف توزيعها على الأع�شاء يف اأول اجتماع يعقد اأو يف الجتماع التايل. ويف حالة ظهور مو�شوعات 

جديدة ت�شتوجب عْر�شًا عاجاًل على املجل�س خالل الفرتة ما بني الدعوة اإىل الجتماع وعقده 

ـها باأربع وع�شرين �شاعة على  ع على الأع�شاء قبل موعد عْر�شِ ت�شاف اإىل جدول الأعمال وتوزَّ

ع عند بدء اجلل�شة. ر ذلك توزَّ الأقل، واإْن تَعـذَّ

التمرير، وتعر�س  ُتـعَر�س بع�س املو�شوعات على املجل�س بطريق  اأن  ويجوز عند ال�شرورة 

على املجل�س يف اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مادة )11(

على طلب  بناًء  وذلك  املجل�س،  على  ـه  عْر�شُ �شبق  مو�شوع  اأيِّ  ثانية يف  مرة  املداولة  جتوز 

ـب من ثالثة من اأع�شاء املجل�س.  م�شبَّ

م الطلب يف الجتماع التايل لالجتماع الذي ُعـِر�س فيه املو�شوع املطلوب اإعادة املداولة  ويقدَّ

ب�شاأنه.

وُيـدَرج املو�شوع املطلوب اإعادة املداولة ب�شاأنه يف جدول اأعمال اأول اجتماع تاٍل لتاريخ تقدمي 

الطلب.

مادة )12(

ُيـعَر�س على رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة لالإحاطة والعلم ما ت�شُدر عن املجل�س من قرارات 

وتو�شيات بناًء على مهامه و�شالحياته املن�شو�س عليها يف املادة رقم )65( من القانون. 

قرارات  واأية  العقود  اإبرام  على  واملوافقة  العليا  الطبية  الطواقم  تعيني  قرارات  تكون  ول 

ي�شتلزم القانون اأو الالئحة املالية اأو لئحة �شئون العاملني باملوؤ�ش�شات ال�شحية احلكومية وجوب 

َعـْر�شها على املجل�س الأعلى لل�شحة نافذة اإل بعد اعتمادها من رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة.

مادة )13( 

ودون  و�شفافية  وفاعلية  وكفاءة  بنزاهة  و�شالحياته  مهامه  ممار�شة  الأمناء  جمل�س  على 

عمل  جمال  يخ�س  فيما  لل�شحة  الوطنية  ال�شيا�شة  مع  يت�شق  ومبا  منا�شب،  نحو  وعلى  متييز، 

املجل�س.

مادة )14(

يلتـــزم رئي�س واأع�شـــاء المجل�س في اأول اجتماع لـــه بالإف�شاح كتابًة عن وجـــود اأيِّ َتـعاُر�س  اأ- 

م�شالـــح ب�شفة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة من عدمه مع اخت�شا�شات ومهام المجل�س للعر�س 

على رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة.
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علـــى ع�شـــو مجل�س الأمناء لدى نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع يكون لهـــذا الع�شو فيه م�شلحة  ب- 

ـح عن ذلك  �شخ�شيـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شـــرة تتعار�س مع مقت�شيات ع�شويتـــه، اأْن ُيـْفـ�شِ

كتابـــًة حال علمه بعْزم المجل�س نظر هذا المو�شوع، ول يجوز لهذا الع�شو ح�شور مناق�شات 

ـم هذه  المجل�ـــس ب�شاأن ذلك المو�شوع اأو الت�شويت عليه، وف�شـــاًل عن اأية قواعد اأخرى تنظِّ

الم�شاألة فاإنه يترتب في حالة َتـعاُر�س الم�شالح ولم يتم الك�شف عنها بطالن القرار المتََّخـذ 

في هذا ال�شدد.

ُيحَظـــر اأْن يكـــون للرئي�ـــس اأو لأيٍّ مـــن اأع�شـــاء المجل�س م�شلحـــة مبا�شرة اأو غيـــر مبا�شرة  ج- 

م�شتَجــــدة في مجال عمل المجل�س تتعار�س مـــع مقت�شيات الوظيفة، وعلى كل منهم الإبالغ 

كتابة فورًا عن اأية م�شلحة تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل فترة �شْغل ع�شويته لدى المجل�س.

ين�شـــئ المجل�س �شجـــاًل ي�شمى )�شجـــل الم�شالح المتعاِر�شـــة( تقيَّد فيه اأيـــة م�شلحة من  د- 

الم�شالـــح الم�شار اإليها في الفقـــرات )اأ( و)ب( و)ج( من هذه المـــادة، وذلك ببيان ا�شم 

ال�شخ�ـــس المعِنـــي ومن�شبـــه اأو وظيفته وتفا�شيل تلـــك الم�شلحة، وما يكـــون قد �شدر عن 

المجل�س من قرارات اأو اتَّخذها من اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.

ويكون لكل ذي �شاأن حق الطالع على �شجل امل�شالح املتعاِر�شة واحل�شول على م�شتخرجات 

منه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معنيَّ فيه.

مادة )15( 

ُيـحَظـر على اأع�شاء املجل�س، اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق ب�شئون املجل�س اأو املتعاملني 

معه تكون قد و�شلت اإليهم ب�شبب اأدائهم ملهام ع�شويتهم.

وُتـ�شتثَنـى من ذلك الأحوال التي ت�شتلزم قيامهم باأعباء وظائفهم واأداء واجباتهم باملجل�س 

ح فيها القوانني بذلك.  اأو بتكليف منه، اأو �شدور اأمر من املحكمة املخت�شة، اأو الأحوال التي ت�شرِّ

مادة )16(

للمجل�س اأن ي�شكل جلانًا فرعية من بني اأع�شائه اأو من غريهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س 

للم�شاعدة يف اإجناز مهامه و�شالحياته طبقًا للقانون لدرا�شة مو�شوع معني وتقدمي تقرير عنه يف 

ده املجل�س، وي�شُدر بت�شكيل تلك اللجان وبيان اخت�شا�شاتها وحدود اأعمالها ومدتها  موعد يحدِّ

قرار من الرئي�س، على اأن ترفع تو�شياتها وتقاريرها للعْر�س على املجل�س.

مادة )17(

للجان التي ي�شكلها املجل�س من بني اأع�شائه اأو من غريهم يف �شبيل مبا�شرتها لخت�شا�شاتها 
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اأن ت�شتدعي َمـن ترى �شرورة ا�شتدعائهم من موظفي احلكومة اأو غريهم من اخلرباء املخت�شني 

والفنيني لتقدمي املعلومات الالزمة والإدلء باآرائهم الفنية، دون اأن يكون لأيٍّ منهم �شوت معدود 

يف الت�شويت على قرارات اللجنة.

مادة )18(

تنتهي ع�شوية املجل�س يف احلالت الآتية:

اإذا انتهـــت خدمـــة ع�شـــو المجل�س بجهة عمله الأ�شليـــة لأيِّ �شبب من الأ�شبـــاب - بالن�شبة   -1

للع�شويـــات الوظيفية - على اأن ي�شتكمل من يحـــل محله بجهة عمله الأ�شلية المدة المتبقية 

من ع�شوية المجل�س.

2-  اإذا اأخلَّ الع�شو بواجباته اإخالًل ج�شيمًا.

3-  اإذا اأ�شبح الع�شو غير قادر على اأداء مهام الع�شوية لأيِّ �شبب من الأ�شباب.

4-  اإذا تخلَّــــف الع�شو عن ح�شور ثالثة اجتماعـــات متتالية دون موافقة المجل�س اأو دون تقديم 

عذر مقبول.

م الع�شو با�شتقالته بموجب طلب كتابي. اإذا تقدَّ  -5

ـن َمـن يحل  واإذا خال مكان ع�شو املجل�س لأيِّ �شبب ُيـرفع الأمر للمجل�س الأعلى لل�شحة ويعيَّ

حمله بذات اأداة تعيني اأع�شاء املجل�س، ويكمل الع�شو اجلديد مدة �شلفه.

مادة )19(

على روؤ�شاء جمال�س الأمناء واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار وُيـعمل به 

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

     

 رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة

 الفريق طبيب حممد بن عبد اهلل اآل خليفة                 

�شدر بتاريخ: 10 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 23 مـار�س 2021م
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هيئة الت�سريع والراأي القانوين

 قرار رقم )13( ل�سنة 2021

بتعيني ع�سو يف جمل�س الراأي والت�سريع بهيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوني، رئي�س مجل�س الهيئة:

بعد الطالع على القانون رقم )60( ل�شنة 2006 ب�شاأن اإعادة تنظيم هيئة الت�شريع والراأي 

القانوين، وتعديالته، وعلى الأخ�س املواد )التا�شعة، العا�شرة، احلادية ع�شرة( منه،

 )2( رقم  بالقرار  ال�شادرة  والت�شريع،  الفتوى  جلنة  عمل  لنظام  الداخلية  الالئحة  وعلى 

ل�شنة 2007، 

الت�شريع  بهيئة  والت�شريع  الراأي  ت�شكيل جمل�س  باإعادة  ل�شنة 2020  القرار رقم )9(  وعلى 

والراأي القانوين،

وبناًء على عْر�س نائب رئي�س هيئة الت�شريع والراأي القانوين،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

بهيئة  والت�شريع  الراأي  جمل�س  يف  ع�شوًا  ال�شباغ  حممد  يو�شف  امل�شاعد  امل�شت�شار  ـن  يعيَّ

الت�شريع والراأي القانوين.

املادة الثانية

تاريخ  من  به  وُيـعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  القانوين  والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�س  نائب  على 

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

رئي�س هيئة الت�سريع والراأي القانوين

رئي�س جمل�س الهيئة

امل�ست�سار نواف عبداهلل حمزة

�شدر بتاريخ: 10 �شعبان 1442هـ

الـمــــوافــــــق: 23 مــار�س 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 قرار رقم )69( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة ال�سهلة ال�سمالية - جممع 441

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 املحافظة ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

ال�شمالية - جممع 441  ال�شهلة  الكائن يف منطقة  العقار رقم 04033866  ـف حدود  ت�شنَّ
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القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا   )S( اخلدمية  املناطق  ت�شنيف  �شمن 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافــــــق: 14 مار�س 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )72( ل�سنة 2021

ب�ساأن تغيري ت�سنيف عقارين يف منطقة الرفاع الغربي- جممع 910

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(

الرفاع  منطقة  يف  09029792الكائنني  ورقم   09040129 رقم  العقارين  ت�شنيف  ـر  يغيَّ
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الغربي - جممع 910 من ت�شنيف املناطق الرتفيهية )REC( وت�شنيف مناطق م�شاريع وزارة 

الإ�شكان )MOH( اإىل ت�شنيف مناطق امل�شاريع ذات الطبيعة اخلا�شة )SP( كرو�شة اأطفال 

التنظيمية  ال�شرتاطات  عليهما  وتطبَّق  القرار،  لهذا  املرافقة  اخلارطة  يف  وارد  هو  ِلـما  ِوْفـقًا 

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 عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافــــــق: 14 مار�س 2021م
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وزارة الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

قرار رقم )73( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سنيف حدود عقار يف منطقة الهملة- جممع 1010

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 ال�شمالية، 

وبعد موافقة اللجنة العليا للتخطيط العمراين،

وبناًء على الدرا�شات الجتماعية والعمرانية والتخطيطية للمنطقة،

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

قرر الآتي:

مادة )1(

�شمن   1010 جممع   - الهملة  منطقة  يف  الكائن   10037236 رقم  العقار  حدود  ـف  ت�شنَّ
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ت�شنيف مناطق ال�شكن اخلا�س ب )RB( ِوْفـقًا ِلـما هو وارد يف اخلارطة املرافقة لهذا القرار، 

وتطبَّق عليه ال�شرتاطات التنظيمية للتعمري الواردة يف قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )28( 

ل�شنة 2009.

مادة )2(

ُيـلغى كل ن�س يتعار�س مع هذا القرار.

مادة )3(

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

 وزير الأ�سغال و�سئون البلديات والتخطيط العمراين

 ع�سام بن عبداهلل خلف

�شدر بتاريخ: 1 �شعبان 1442هـ

الـمـــوافــــــق: 14 مار�س 2021م
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اخلطة الوطنية للقطاع العقاري

اأعدت موؤ�ش�شة التنظيم العقاري هذه اخلطة الوطنية للقطاع العقاري متما�شيًة مع برنامج 

عمل احلكومة وروؤية مملكة البحرين القت�شادية 2030 يف ظل العهد الزاهر ل�شاحب اجلاللة 

اقت�شاد  اإىل  النفطية  الرثوة  اقت�شاد قائم على  النتقال من  التي تطمح يف  حفظة اهلل ورعاه 

متنوع قادر على املناف�شة عامليا.

اأول: روؤية الخطة الوطنية للقطاع العقاري

دميومة اإ�شهام القطاع العقاري يف النمو القت�شادي والزدهار للجميع.

ثانيا: ر�شالة الخطة الوطنية للقطاع العقاري.

التنظيمية احلكومية والإجراءات واخلدمات املعنية بالقطاع العقاري ب�شكل  تطوير الأطر 

م�شتمر بحيث يكون حمورها جميع اأ�شحاب امل�شلحة، خللق قطاع عقاري متما�شك واآمن و�شفاف 

وم�شتدام ي�شجع على جذب ال�شتثمارات وعلى تطوير امل�شاريع العقارية املبتكرة ويعزز الكفاءة 

املهنية ملمار�شي املهن العقارية وي�شعى للحفاظ على حقوق جميع اأ�شحاب امل�شلحة يف ظل هذه 

التغيريات والتحديات الراهنة.

ثالثاً: المبادئ التوجيهية للخطة الوطنية للقطاع العقاري.

تطوير الكفاءة المهنية للعاملين بالقطاع العقاري.  -1

تح�شين وتطوير الخدمات لكافة المعنيين بالقطاع العقاري.  -2

التعاون والتكامل بين جميع الموؤ�ش�شات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري.  -3

ال�شفافية والم�شوؤولية.  -4

توافر معلومات عقارية محدثة وموثوقة للعامة.  -5

رابعاً: ركائز الخطة الوطنية للقطاع العقاري

الركيزة الأولى- الريادة في ابتكار الخدمات:

واحللول  الو�شائل  تبني  خالل  من  العقاري  القطاع  يف  املمار�شات  وفعالية  كفاءة  حت�شني 

املبتكرة مبا يف ذلك ا�شتخدام التكنولوجيا العقارية PROPTECH واآليات التحول الرقمي.

 اأولويات العمل:

ا�شتقطـــاب الخبرات العالمية في مجال التكنولوجيا العقاريةPROPTECH وتطبيقاتها في   .1

المجـــالت المختلفـــة، والإن�شاءات الذكيـــة     CONTECH  وجعل البحريـــن مركزًا اإقليميا 

لالبتكار العقاري.

و�شـــع �شوابط من �شاأنها ت�شجيع ا�شتخدام و�شائل التكنولوجيا الحديثة في القطاع العقاري   .2
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مع �شمان الحماية جميع المتعاملين في القطاع العقاري.

ابتـــكار اأنظمـــة اإلكترونية حديثة مـــن �شاأنها ت�شهيل الإجراءات علـــى اأ�شحاب الم�شلحة في   .3

الم�شاريع العقارية وتعزيز القدرة الإ�شرافية والتنظيمية.

تعزيز كفاءة العاملين بالقطاع العقاري وخلق فر�س عمل عالية الدخل للمواطنين من خالل   .4

ال�شتثمار في فر�س البتكار والتكنولوجيا الرائدة.

التعـــاون مـــع الموؤ�ش�شات التعليمية والمعاهـــد التدريبية لمواكبة احتياجـــات �شوق العمل في   .5

القطاع العقاري مع المناهج التعليمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري ب�شكل عام والتكنولوجيا 

العقارية ب�شكل خا�س.

الركيـــزة الثانية- دعـــم وتمكين م�ساريع التطوير العقاري واإطالق حزم تحفيزية للمطورين 

العقاريين:

الروافد  اأحد  باعتباره  البحرين  مملكة  يف  العقاري  القطاع  لتطوير  البيئي  النظام  تعزيز 

املوافقات  على  احل�شول  اإجراءات  وتب�شيط  وتعزيز  موائمة  خالل  من  الوطني  القت�شادية 

احلكومية من قبل جهة مركزية واحدة وا�شتحداث حزمة حتفيزية للمطورين العقاريني واحلر�س 

على تنظيم القطاع وتنميته وحت�شني اآليات الإ�شراف عليه، ورفع كفاءته وت�شجيع ال�شتثمار فيه، 

ومتكينه من زيادة م�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل.

اأولويات العمل: 

الم�شاهمة في ت�شجيع ال�شتثمار العقاري في مملكة البحرين من خالل ت�شكيل لجنة مركزية   .1

واحدة تعد نقطة التوا�شل ما بين الم�شتثمرين ال�شتراتيجيين في القطاع العقاري والجهات 

الحكومية.

اإطـــالق حزمة مبـــادرات تحفيزية من �شاأنها اإنعا�س ال�شوق العقـــاري، وت�شجيع الم�شتثمرين   .2

والمطوريـــن العقاريين على ال�شتثمار فـــي مملكة البحرين بحيث يرتبط التحفيز بالخطط 

والأولويات الحكومية وتوافر البنية التحتية ودرا�شة خيار اإن�شاء المطورين لم�شاريع رئي�شية 

كبرى يتملك المطور ويدير بها الأجزاء الم�شتركة.

تعزيـــز �شمان حقوق الم�شتثمرين في م�شاريع التطويـــر العقاري المباعة على الخريطة من   .3

خـــالل تحديد الن�شبة المئوية من القيمـــة التقديرية لم�شروعات البيع على الخريطة التي ل 

يجوز للمطور تجاوزها للح�شول على التمويل من المبالغ المتح�شلة من الم�شترين. )المادة 

22 ب من قانون التنظيم العقاري(.

الركيزة الثالثة- توفير معلومات دقيقة ومحدثة وموثوقة:

ت�شجيع ال�شتثمار يف القطاع العقاري يف مملكة البحرين من خالل تعزيز جودة املعلومات 

املتاحة للم�شتثمرين و�شهولة احل�شول عليها وا�شتخدامها وذلك عن طريق اإن�شاء قاعدة للبيانات 
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العقارية من قبل موؤ�ش�شة التنظيم العقاري. 

اأولويات العمل:

اأ�شحاب امل�شلحة على املعلومات  العقارية ل�شمان ح�شول جميع  للبيانات  اإن�شاء قاعدة    

العقارية الالزمة وال�شاملة والتي متكنهم من اتخاذ القرارات ال�شتثمارية ال�شليمة.

الركيزة الرابعة- تحقيق ال�ستدامة: 

الت�شجيع على تطبيق املمار�شات امل�شتدامة يف القطاع العقاري يف مملكة البحرين واحلث 

بهدف  احلديثة  التطوير  اأ�شاليب  با�شتخدام  للبيئة  ذكية و�شديقة  عقارية  م�شاريع  اإن�شاء  على 

تقليل ا�شتنزاف املوارد الطبيعية وحمايتها وا�شتدامتها.

اأولويات العمل:

1. زيـــادة الوعي فيما يتعلق بمنافع التطويـــر العقاري الذكي والم�شتدام من خالل كافة الو�شائل 

الإعالمية المتاحة.

 Transit-oriented« 2. ت�شجيـــع التطوير العقاري الذكـــي والم�شتدام من خالل ترويج م�شاريـــع

developments”  والتـــي تعتبـــر من اأنـــواع التنميـــة العمرانية الحديثـــة المتكاملة والتي 
ت�شمل الم�شاكن والمرافق التجارية والخدمات وفر�س العمل والم�شاحات الخ�شراء وو�شائل 

النقـــل المختلفة. حيث يقلل هذا النوع مـــن الم�شاريع العتماد على ال�شيارات وبالتالي تعزز 

حماية البيئة.

3. ت�شجيـــع اإن�شـــاء وتحديد �شوارع عامـــة ترفيهية خالية من ال�شيارات فـــي �شبيل تعزيز مفاهيم 

حماية البيئة.

الركيزة الخام�سة- تعزيز الإف�ساح وال�سفافية:

حماية م�شلحة امل�شتثمرين يف القطاع العقاري من خالل التاأكد من ح�شولهم على املعلومات 

الكاملة والدقيقة املتعلقة بجميع احلقوق واللتزامات والقيود املرتبطة بالعقارات قبل ال�شتثمار 

بها.

اأولويات العمل:

الف�شـــاح التام عـــن كافة الحقوق واللتزامات والقيود الخا�شـــة بالعقارات في جميع عقود   .1

البيع الجديدة.

اإ�شافـــة فئـــة م�شتقلة لـــوكالء اليجـــارات الذين يتوجـــب ح�شولهم على ترخي�ـــس من قبل   .2

الموؤ�ش�شـــة وذلك في �شبيل تعزيـــز وحرفنه وتنظيم ممار�شات مزاولي هذه المهنة، ولحماية 

حقوق المالك والم�شتاأجرين وتقليل النزاعات اليجارية.
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وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة

اإعالنات اإدارة الت�سجيل

اإعالن رقم )328( 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 فاندمنتال لال�شت�شارات، نيابة 

عن ورثة  مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )دوبي بيت المالب�س(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 43767، 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 5،000 

اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جمعة ح�شين يو�شف نا�شر، وح�شن جمعة ح�شين يو�شف  )خم�شة 

نا�شر، وح�شين جمعة ح�شين يو�شف نا�شر.        

اإعالن رقم )329( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

علي محمد،  اأحمد  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )وردة �شند�س بوتيك(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 21689، طالبًا تغيير 

دينار   5،000 مقداره  وبراأ�شمال  محدودة،  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  بتحويلها  وذلك  للموؤ�ش�شة  القانوني  ال�شكل 

و  ،NAEEM EBRAHIM EIRATHو  ،SAYEDA AHMED ALI MOHAMED با�شم كل من:  وت�شجل  بحريني، 

.SUBAIR MEMANNIL MEETHAL

اإعالن رقم )330( 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/ علي فخرالدين محمد 

بموجب  الم�شجلة  الرجالية(،  للخياطة  الفخامة  )ركن  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  العلوي،  جليل 



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

67

القيد رقم95345-2 ، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالك نف�شه.

اإعالن رقم )331( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

 

عبداهلل  هيام  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

الم�شجلة بموجب  البناء(،  لمقاولت  ا�شم )اأبو �شهيب  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  العليان، مالكة  �شالم علي 

القيد رقم 60968، طالبة تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة والم�شمى )الإ�شراق لالأدوات والأجهزة الكهربائية 

ذ.م.م(،  لل�شحن  األتير  )�شركة  التجاري  ا�شمها  بذاتها  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  والإلكترونية( اإلى 

وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم المالكة نف�شها.   

اإعالن رقم )332( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن 

 

اإليها ال�شيد/ يحيى خليفة محمد  باأنه قد تقدم  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  الأ�شطورة(،  )ملحمة  ا�شم  تحمل  التي  الفردية  الموؤ�ش�شة  مالك  المهيزع،  حمد 

58468، طالبًا تحويل الفرع رقم 14  من  الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم بنك الطعام ال�شحي( اإلى �شركة ت�شامن 

قائمة بذاتها، وبراأ�شمال مقداره 1،000 )األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: يحيى خليفة محمد حمد 

       .NAZMUL ALAM MAJUMDER KHORSHED ALAM MAJUMDERالمهيزع، و

اإعالن رقم )333( 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/ اإبراهيم ع�شكر ح�شين 

القيد  الم�شجلة بموجب  الديكور(،  ا�شم )مختبر واحد لمقاولت  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  اإبراهيم، مالك 

رقم 24646، طالبًا تحويل الفرع الثالث من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، وبراأ�شمال 

اإبراهيم، وريان  اإبراهيم ع�شكر ح�شين  األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من:  مقداره 20،000 )ع�شرون 

اإبراهيم ع�شكر ح�شين. 
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اإعالن رقم )334( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

محمد  اإيمان  ال�شيدة/  اإليها  تقدمت  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بــوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبدالرحمن محمد اإت�س اأفروز، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شالون يا�شمين لل�شيدات(، الم�شجلة 

بموجب القيد رقم 23119، طالبة تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال 

مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: اإح�شان محمود محمد الحاج محمود، ويو�شف 

محمد اإبراهيم اأحمد ال�شكران.

اإعالن رقم )335( 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/ طارق عبدالكريم اأحمد 

عبدالرحمن بوجيري، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )الت�شاهل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد 

رقم 6298، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال 

عبدالرحمن  اأحمد  عبدالكريم  طارق  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ع�شرة   10،000 مقداره 

اأحمد  اأحمد عبدالرحمن بوجيري، وهند عبدالكريم  اأحمد عبداهلل، ومروان عبدالكريم  بوجيري، و�شفية علي 

عبدالرحمن.

اإعالن رقم )336( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإىل �سركة ت�سامن 

 

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها مالك ال�شركة ذات الم�شئولية 

 ،1-98538 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  �شيرفي�شز  كون�شوليداتد  )اإبنزر  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

طالبًا تغيير ال�شكل القانوني لل�شركة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ت�شامن، وبراأ�شمال مقداره 3،000 )ثالثة اآلف( 

.SHAJI SUKUMARANو ،MARY VARUGHESE :دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من

اإعالن رقم )337( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

اإيدو  كمال  جمالي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 
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ح�شن قا�شم، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )ربط الم�شتقبل للمقاولت(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 

اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال  للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها  القانوني  ال�شكل  تغيير  133229، طالبًا 

 SHABBIRمقداره 3،000 )ثالثة اآلف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: جمالي كمال اإيدو ح�شن قا�شم، و

.AHMAD

       

اإعالن رقم )338( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرعني 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، مالكة الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )برادات البروج(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 48622، طالبة 

تحويل الفرعين رقم 14 ورقم 18 من الموؤ�ش�شة الفردية اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها ا�شمها 

التجاري )�شركة بروج الفجر �شوبر ماركت ذ.م.م(، وبراأ�شمال مقداره 5،000 )خم�شة اآلف( دينار بحريني، 

.MANSOOR AHAMMED VADAKKE CHALILوت�شجل با�شم كل من: هاني عبدالر�شول عبدالح�شين حمد، و

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.

اإعالن رقم )339( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل فرع من موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ت�سامن

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدمت اإليها ال�شيدة/ هاجرة عابد ح�شين 

الم�شجلة  المباني(،  لت�شييد  المنامة  ا�شم )هاجرة  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  �شاه، مالكة  �شاه مداد ح�شين 

بموجب القيد رقم 81070، طالبة تحويل الفرع رقم 29  من الموؤ�ش�شة والم�شمى )مطعم ال�شفا والمروة( اإلى 

هاجرة  من:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  )األف(   1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  ت�شامن  �شركة 

 MONJURUL ALAM IDRISو ،MD AYUB KHAN ABDUR RAHMANعابد ح�شين �شاه مداد ح�شين �شاه، و

 .MIAH

اإعالن رقم )340( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

اإىل فرع من موؤ�س�سة فردية قائمة 

اإليها ال�شركاء في ال�شركة ذات  باأنه قد تقدمت  الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة  اإدارة  تعلن 

طالبين   ،3-38894 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  للتجارة(،  )لكجوري  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة  الم�شئولية 



العدد: 3516 – الخميس 25 مارس 2021

70

تحويل ال�شركة اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شجلة بموجب القيد رقم 75335-1، والمملوكة لل�شيخ 

علي بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة، ومبا�شرته متابعة اإجراءات التحويل.

اإعالن رقم )341( 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 مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي 

تحمل ا�شم )بلو ووتر لتاأجير اليخوت والقوارب(، الم�شجلة بموجب القيد رقم  3-81432، طالبًا تغيير ال�شكل 

القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، وبراأ�شمال مقداره 25،000 )خم�شة وع�شرون 

األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم كل من: عادل اإبراهيم ح�شن عو�س اهلل بخ�س، واأحمد جم�شير فيروز غلوم 

فيروز.   

اإعالن رقم )342( 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/ اآ�شيا اأنجم غالم 

الم�شجلة بموجب  ا�شم )�شاجي�س كوتور(،  التي تحمل  الفردية  الموؤ�ش�شة  ح�شين عبدالر�شيد فيروز دين، مالكة 

القيد رقم 66096، طالبة تحويل الفرع الخام�س من الموؤ�ش�شة اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة قائمة بذاتها، 

 IMRAN MOHAMMED مــن:  كل  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثالثة   3،000 مقداره  وبراأ�شمال 

MOHAMED RAFI، وSAJIDA SHAHEEN SHAHABUDDIN، واآ�شيا اأنجم غالم ح�شين عبدالر�شيد فيروز 

دين.   

اإعالن رقم )343( ل�سنة 2021

ب�ساأن ت�سفية ونقل ملكية �سركة

اإىل موؤ�س�سة فردية   

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب ال�شركة ذات الم�شئولية 

المحدودة التي تحمل ا�شم )العهد الجديد لل�شفر وال�شياحة ذ.م.م(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 97256، طالبين 

ت�شفية ال�شركة وحلها، ونقل ملكيتها وتحويلها اإلى فرع من الموؤ�ش�شة الفردية القائمة الم�شماة )العهد الجديد 

للدعاية والعالقات العامة(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 73292.

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

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

الم�شفي جميع دائني ال�شركة اإلى تقديم مطالباتهم اإليه، مدعومة بالم�شتندات الالزمة، خالل 15 يومًا من تاريخ 
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ن�شر هذا الإعالن بالجريدة الر�شمية، وذلك على العنوان التالي:

عنوان الم�شفي:

اأحمد يو�شف اأحمد اأحمد البناء

gmail.com aalbanna58@

39608626 

اإعالن رقم )344( ل�سنة 2021

ب�ساأن حتويل موؤ�س�سة فردية

اإىل �سركة ذات م�سئولية حمدودة

ح�شن  محمد  علي  ال�شيد/  اإليها  تقدم  قد  باأنه  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  بوزارة  الت�شجيل  اإدارة  تعلن 

عبداهلل اأحمد الحمران، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )اأبراج الح�شين للمقاولت(، الم�شجلة بموجب 

القيد رقم 54060-1، طالبًا تغيير ال�شكل القانوني للموؤ�ش�شة وذلك بتحويلها اإلى �شركة ذات م�شئولية محدودة، 

و للمقاولت،  الح�شين  اأبراج  كل من:  با�شم  وت�شجل  بحريني،  دينار  اآلف(  )ثمانية  مقداره 8،000  وبراأ�شمال 

 .ARIF RASHID MIAH

اإعالن رقم )345( ل�سنة 2021

ب�ساأن �سم وحل �سركة )داداباي للت�سميم الداخلي ذ�م�م(

واندماجهما مع �سركة )داداباي مل�ساريع البنية التحتية ذ�م�م(

تعلن اإدارة الت�شجيل بوزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة باأنه قد تقدم اإليها اأ�شحاب  ال�شركة ذات الم�شئولية 

 ،1-129704 رقم  القيد  بموجب  الم�شجلة  ذ.م.م(،  الداخلي  للت�شميم  )دادابــاي  ا�شم  تحمل  التي  المحدودة 

التحتية  البنية  لم�شاريع  )داداباي  الم�شماة  المحدودة  الم�شئولية  ذات  بال�شركة  واإدماجها  ال�شركة  حل  طالبين 

ذ.م.م( الم�شجلة بموجب القيد رقم 128213-1 وبانتقال كافة الحقوق واللتزامات التي على ال�شركة المطلوب 

حلها واإدماجها اإلى ال�شركة المندَمج فيها. 

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.

اإعالن رقم )346( 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/ علي عبدالرحمن علي 

بوح�شين، مالك الموؤ�ش�شة الفردية التي تحمل ا�شم )�شوليدير كافيه(، الم�شجلة بموجب القيد رقم 39762، طالبًا 

 1،000 مقداره  وبراأ�شمال  بذاتها،  قائمة  محدودة  م�شئولية  ذات  �شركة  اإلى  الموؤ�ش�شة  من  الرابع  الفرع  تحويل 

)األف( دينار بحريني، وت�شجل با�شم: لينا محمد عبداهلل جناحي. 


