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مر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة   2015 
بتعديل بع�ض �أحكام �لقانون رقم )38( ل�شنة 2009 

باإن�شاء �لهيئة �لوطنية لتنظيم �لمهن و�لخدمات �ل�شحية 

نحن حمد بن عي�شى �آل خليفة            ملك مملكة �لبحرين.
بعد الطالع على الد�شتور، وعلى الأخ�س املادة )38( منه،

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، وتعديالته،

وبناًء على عر�س رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�شمنا بالقانون �لآتي:
�ملادة �لأولى

يبا�شر املجل�س الأعلى لل�شحة املُن�شاأ باملر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 اخت�شا�شات جمل�س 
اإدارة الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية املن�شو�س عليها يف القانون رقم )38( 
ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية اإلى جانب اخت�شا�شاته 

املن�شو�س عليها يف مر�شوم اإن�شائه.
وي�شدر مر�شوم بتحديد الوزير امل�شئول عن اأعمال الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات 

ال�شحية اأمام جمل�س الوزراء وال�شلطة الت�شريعية.

�ملادة �لثانية
القانون رقم )38(  باملادة )1( من  الوارد  اأو املجل�س(  الإدارة  ُي�شتبدل بتعريف )جمل�س 

ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية التعريف التايل:
املجل�س الأعلى لل�شحة اأو املجل�س: املجل�س الأعلى لل�شحة املن�شاأ باملر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 

باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة.

�ملادة �لثالثة
ُي�شتبدل بن�شو�س املواد )2( و)6( فقرة )اأ( بند )1( و)9( من القانون رقم )38( ل�شنة 

2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، الن�شو�س الآتية:
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مادة )2(:
ُتن�شاأ هيئة عامة م�شتقلة ت�شمى »الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية« وتكون لها 

ال�شخ�شية العتبارية.
مادة )6( فقرة )�أ( بند )1(:

1-  و�شع �شيا�شة تطوير نظم اخلدمات والرعاية ال�شحية باململكة.
مادة )9(:

املجل�س  رئي�س  ويتولى  بالغري،  �شالتها  ويف  الق�شاء  اأمام  الهيئة  التنفيذي  الرئي�س  ميثل 
الإ�شراف املبا�شر على الرئي�س التنفيذي.

�ملادة �لر�بعة
ُت�شتبدل عبارة »املجل�س الأعلى لل�شحة« بعبارة »جمل�س الإدارة« اأينما وردت يف القانون رقم 
)38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، وعبارة »الوزير بعد 
موافقة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة« بكلمة »الوزير« الواردة باملادة )16( فقرة )ب( من ذات 

القانون.
�ملادة �خلام�شة

ُتلغى املادتان )5( و)15( من القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم 
املهن واخلدمات ال�شحية، كما ُيلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القانون.

�ملادة �ل�شاد�شة
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القانون، وُيعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية.
            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�شى �آل خليفة
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء

خليفة بن �شلمان �آل خليفة
�شدر يف ق�شر الرفاع:

بتاريـخ : 23 ذي احلجة 1436هـ
املوافق: 7 اأكـــتـــوبــــــــــــر 2015م


