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 اأمر ملكي رقم )35( ل�صنة 2019

 ب�صاأن تنظيم عالقة قوة دفاع البحرين

مع املجل�س الأعلى لل�صحة و�صندوق ال�صمان ال�صحي

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

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى قانون قوة دفاع البحرين، ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2002،

وعلى قانون ال�شمان ال�شحي، ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، وبالأخ�س املادة 

)2( منه،

وعلى الأمر امللكي رقم )31( ل�شنة 2010 باإن�شاء م�شت�شفى امللك حمد،

اأمرنا بالآتي:

املادة الأوىل

ال�شحي  ال�شمان  لقانون  اخلا�شعة  احلكومية  ال�شحية  واملراكز  املوؤ�ش�شات  كافة  تلتزم 

ال�شادر بالقانون رقم )23( ل�شنة 2018، بتقدمي اخِلـْدمات ال�شحية ملنت�شبي قوة دفاع البحرين 

�َشرهم على نفقة الدولة، وعلى نحو ما هو مقرر يف ذلك القانون.
ُ
واأفراد اأ

املوؤ�ش�شات  تلك  يف  �َشرهم 
ُ
اأ واأفراد  الدفاع  قوة  منت�شبي  عالج  اإجراءات  بتنظيم  وي�شدر 

واملراكز ال�شحية قرار من املجل�س الأعلى لل�شحة بناًء على موافقة اللجنة الطبية العليا يف قوة 

دفاع البحرين، على اأْن يراعى يف جميع الأحوال عدم َتعاُر�س ذلك مع القوانني والأنظمة املعمول 

ب مراعاتها ب�شاأنها. ية املتوجَّ رِّ بها يف قوة الدفاع وال�شِّ

املادة الثانية 

يتم تنظيم عالج منت�شبي وزارة الداخلية واحلر�س الوطني وجهاز الأمن الوطني واملدنيني 

)امل�شت�شفى  البحرين  دفاع  لقوة  التابعة  الع�شكرية  امل�شت�شفيات  يف  واملقيمني  املواطنني  من 

الع�شكري، م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي( ِوْفقًا لقرار ي�شدر من اللجنة الطبية العليا يف قوة 

الدفاع وبالتن�شيق مع املجل�س الأعلى لل�شحة، على اأْن يلتزم �شندوق ال�شمان ال�شحي و�شركات 

ال�شحي  ال�شمان  قانون  يف  مقرر  هو  ما  ح�شب  وذلك  العالج،  تكاليف  بدفع  املعنية  التاأمني 

مع  يتعار�س  ل  ومبا  ال�شادرة مبقت�شاه،  والقرارات   2018 ل�شنة  رقم )23(  بالقانون  ال�شادر 

قوانني واأنظمة قوة دفاع البحرين.
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املادة الثالثة 

على رئي�س جمل�س الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء - كل فيما يخ�شه - 

تنفيذ اأمرنا هذا، وُيعمل به من تاريخ 2020/1/1، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية. 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�صى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 27 �شوال 1440هـ

الموافق: 30 يـونيــو 2019م


