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 مر�سوم رقم )35( ل�سنة 2019

 بتعديل  بع�ض �أحكام �ملر�سوم رقم )5( ل�ضنة 2013 

باإن�ساء �ملجل�ض �لأعلى لل�سحة

نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة              ملك مملكة �لبحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة للمهن 

الطبية املعاِونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

واملراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  يف   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  املر�شوم  وعلى 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، املعدنَّ

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

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

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

باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

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

بالقانون رقم )1( ل�شنة 2019،

وعلى 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،

واللجان  املجال�س  واأع�شاء  روؤ�شاء  مكافاآت  ب�شاأن   2014 ل�شنة   )19( رقم  املر�شوم  وعلى 

احلكومية،

وبناًء على عْر�س رئي�س جمل�س الوزراء،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي:

�ملادة �لأوىل 

ُي�شتبَدل بن�س املادة )2( من املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، 

الن�س الآتي:

"مادة )2(
اآل خليفة،  ال�شيخ حممد بن عبداهلل  الفريق طبيب  ل املجل�س الأعلى لل�شحة برئا�شة  ُي�شكنَّ
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وع�شوية ُكـلٍّ من:

نائبًا للرئي�س. 1- وزير ال�شحة                                                 

ع�شوًا. 2- وزير �شئون ال�شباب والريا�شة                                 

ع�شوًا. 3- قائد الِخْدمات الطبية الملكية بقوة دفاع البحرين                              

ع�شوًا. 4- قائد م�شت�شفى الملك حمد الجامعي                                          

ع�شوًا. 5- وكيل وزارة الداخلية                                                     

ع�شوًا. 6- رئي�س مجل�س اأمناء الم�شت�شفيات الحكومية                               

ع�شوًا. �شي للقلب          7- مدير مركز ال�شيخ محمد بن خليفة اآل خليفة التخ�شُّ

ع�شوًا. 8- رئي�س مجل�س اأمناء مراكز الرعاية ال�شحية الأولية                     

ع�شوًا. 9- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية         

ع�شوًا. 10- الرئي�س التنفيذي ل�شندوق ال�شمان ال�شحي                         

ع�شوًا. 11- الرئي�س التنفيذي للمجل�س الأعلى للبيئة                                    

ع�شوًا. 12- ممثل عن كليات الطب بالمملكة                                  

ع�شوًا. 13- ممثل عن قطاع التمري�س                                               

ع�شوًا. دي الأدوية                                    14- ممثل عن ال�شيدليات ومورِّ

ع�شوًا. 15- ممثل عن �شركات التاأمين                                           

ع�شوًا. 16- ممثل عن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة                                    

رًا. مقرِّ 17- الأمين العام للمجل�س الأعلى لل�شحة                                     

مدة  وتكون  املعنية،  للجهات  ـلي  املمثِّ الأع�شاء  املجل�س بت�شمية  رئي�س  من  قرار  وَي�شُدر 

ع�شويتهم يف املجل�س اأربع �شنوات تبداأ من تاريخ �شدور القرار بت�شميتهم، وتكون قابلة للتجديد 

ملدد اأخرى مماثلة.

وُيعَقد املجل�س بح�شور الرئي�س، اأو نائبه يف حالة غيابه اأو قيام مانع لديه.

ـلي لأيِّ �شبب، يعينَّ َمن يحل حمله بذات الأداة، ويكمل  واإذا خال حمل اأحد الأع�شاء املمثِّ

ـل اجلديد مدة �شلفه. الع�شو املمثِّ

وللمجل�س اأْن يدعو حل�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 

دون اأْن يكون لهم �شوت معدود فيما ُي�شِدرها من قرارات وتو�شيات."
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�ملادة �لثانية

ُت�شاف للمادة رقم )5( من املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، 

ون�شو�شها  لذلك،  تَبعًا  البنود  باقي  ترتيب  ويعاد  و)17(.  و)16(   )15( باأرقام  جديدة  بنود 

الآتية:

"15( مراقبة الإنفاق ال�شـــحي والعمل على �شْبِطه على مختلف الم�شتويات في القطاع ال�شحي 
العام والخا�س.

16(  درا�شـــة احتياجات المملكة من جميع الم�شـــاريع ال�شـــحية، وعلى الأخ�س الإن�شـــائية منها 

ومتابعة تنفيذها. 

17( و�شـــع �شيا�شـــات توريد وتخزيـــن و�شـــرف واإدارة الأدوية الم�شـــتخَدمة في نظام ال�شـــمان 

ال�شحي."

�ملادة �لثالثة

واأع�شاء  روؤ�شاء  ب�شاأن مكافاآت   2014 ل�شنة  باأحكام املر�شوم رقم )19(  مع عدم الإخالل 

ِوْفقًا  واأع�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة مكافاآت مالية  املجال�س واللجان احلكومية، ُينح رئي�س 

للمعايري والقواعد الواردة بالقرار رقم )25( ل�شنة 2015 ب�شاأن املعايري والقواعد اخلا�شة مبْنح 

مكافاآت لروؤ�شاء واأع�شاء املجال�س واللجان احلكومية وم�شئوليات اجلهات احلكومية املخت�شة 

واإجراءات التنفيذ.

�ملادة �لر�بعة

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

تاريخ �شدوره، وُين�َشر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

  رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريــــخ: 4 �شعبان 1440هـ

الموافق: 9 اأبريــــل 2019م


