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وزارة ال�شحة

 قرار رقم )6( ل�شنة  2020

 باإعادة ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية 

لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية

وزير ال�شحة:

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

ل بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019، املعدَّ

وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2016 ب�شاأن نظام عمل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم 

ل بالقرار رقم )25( ل�شنة 2017، املهن واخِلـْدمات ال�شحية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )16( ل�شنة 2016 بت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخِلـْدمات ال�شحية،

وعلى القرار رقم )34( ل�شنة 2017 باإ�شافة الأع�شاء الحتياطيني اإىل ت�شكيل جلنة امل�شاءلة 

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية،

ـْدب ال�شادر من املجل�س الأعلى للق�شاء،  وعلى قرار النَّ

وبناًء على تر�شيحات اجلهات املعنية،

قرر الآتي:

املادة الأوىل

ُيـعاد ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية، وذلك على 

النحو الآتي:

1- القا�شي خليفة را�شد مجيران )رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية(       

                                                                                                  رئي�شًا اأ�شليًا.

2- القا�شي علي خليفة اأحمد الظهراني )رئي�س محكمة ال�شتئناف العليا المدنية(  

                                                                                                  رئي�شًا احتياطيًا.

3- الدكتورة لينا محمد القا�شم )ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية(  

                                                                                                    ع�شوًا اأ�شليًا.

4- الدكتورة مها علي الكواري )ممثل عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية(   

                                                                                                  ع�شوًا احتياطيًا.
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5- الدكتور �شلمان بن محمد اآل خليفة )ممثل عن جمعية الأطباء(  ع�شوًا اأ�شليًا.

6- الدكتورة اأمل علي الغانم )ممثل عن جمعية الأطباء(                  ع�شوًا احتياطيًا.

ويف حالة غياب اأو قيام مانع لدى الرئي�س اأو الع�شو الأ�شلي يِحـل الرئي�س اأو الع�شو الحتياطي 

- بح�شب الأحوال - حملَّـه يف ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة اأو امل�شاركة يف اأعمالها.

املادة الثانية 

تكون مدة الع�شوية باللجنة ثالث �شنوات.

املادة الثالثة

ُيـلغى القرار رقم )16( ل�شنة 2016 بت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

ُيـلغى القرار رقم )34( ل�شنة 2017 باإ�شافة الأع�شاء الحتياطيني  واخِلـْدمات ال�شحية، كما 

اإىل ت�شكيل جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلـْدمات ال�شحية.

املادة الرابعة

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

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

وزير ال�شحة 

فائقة بنت �شعيد ال�شالح

�شدر بتاريخ: 14جمادى الأولى 1441هـ 

الـمـــوافـــــــق: 9 يـنــــايــــــــــــــــــــر 2020م


