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املجل�ض الأعلى لل�شحة
 قرار رقم )33( ل�شنة 2016 

  باإ�شدار لئحة تنظيم مزاولة مجالت الطب البديل والتكميلي
وال�شتراطات الفنية والمهنية للترخي�ض لموؤ�ش�شاته الخا�شة

رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987يف �شاأن مزاولة غي الأطباء وال�شيادلة للمهن الطبية 
املعاونة،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى القانون رقم )62( ل�شنة 2014 ب�شاأن مكافحة الِغ�س التجاري،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،

وعلى قرار رئي�س جمل�س الوزراء رقم )24( ل�شنة 2016 باإ�شدار قائمة املهن الطبية املعاونة،
وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية،

وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة باجتماعه رقم )5( املنعقد بتاريخ 2016/4/28، 

ر الآتي:  قَرّ
املادة الأولى

ُيعمل باأحكام لئحة تنظيم مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي وال�شرتاطات الفنية واملهنية 
للرتخي�س ملوؤ�ش�شاته اخلا�شة املرافقة لهذا القرار.
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املادة الثانية
القرار،   هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�شمية . 

 رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة  
الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 30 �شفر 1438هــ
الـمـــــوافـــــق:30 نوفمرب 2016م
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لئحة تنظيم مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي 
وال�شرتاطات الفنية واملهنية للرتخي�ض ملوؤ�ش�شاته اخلا�شة  

تعريفات 
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية
املجل�ض: املجل�س الأعلى لل�شحة.

اجلهة املخت�شة: مكتب تنظيم املهن ال�شحية 
والوقائية  والعالجية  الت�شخي�شية  ال�شحية  الرعاية  وممار�شات  اأنظمة  والتكميلي:  البديل  الطب 
وا�شتخداٍم  خمتلفة،  وو�شائل  اأ�شاليب  خالل  من  ووقايتها  ورعايتها  ال�شحة  حلفظ  والتاأهيلية، 
الطب  اأو غي ذلك، مما ل يدخل يف  اأو معدنية  اأو حيوانية  نباتية  كانت  �شواء  متنوعة  ملنتجات 
احلديث، وذلك مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم 

مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.
جمالت الطب البديل والتكميلي: الأعمال والتخ�ش�شات املبينة يف  املالحق املرفقة بهذا القرار. 

�س لها مبزاولة وتقدمي اخلدمات ال�شحية املتعلقة  املوؤ�ش�شة ال�شحية: كل من�شاأة غي حكومية مرخَّ
ر امل�شت�شفيات واملراكز  بالطب البديل والتكميلي، وتخ�شع لإ�شراف ورقابة الهيئة، وت�شمل دون ح�شْ

والعيادات، وغيها من وحدات الطب البديل والتكميلي.  
�س له مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي . املزاول: املرخَّ

اأو  الت�شخي�س  اأو  الفح�س  د  بق�شْ مبا�شرة  ب�شورة  املري�س  يالم�س  منَتج طبي  اأي  الطبي:  امل�شتلزم 
عالج املري�س. مبا ل يخالف اأحكام القوانني املعمول بها يف اململكة، وبوجه خا�س املر�شوم بقانون 
واملر�شوم  املعاونة،  الطبية  للمهن  وال�شيادلة  الأطباء  غي  مزاولة  ب�شاأن   1987 ل�شنة   )2( رقم 
بقانون رقم )7( ل�شنة  1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، واملر�شوم بقانون 

رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية.

مادة )2(
ت�شريح مزاولة الأطباء جمالت الطب البديل والتكميلي

�س لهم مبزاولة مهنة الطب ممار�شة اأي جمال من جمالت الطب البديل  ل يجوز لالأطباء املرخَّ
اإل بعد احل�شول على ت�شريح كتابي من الهيئة بذلك، ويكون الت�شريح ملدة مماثلة ملدة  والتكميلي 
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هذا  لأحكام  ِوْفقًا  رة  املقرَّ لال�شرتاطات  ا�شتيفائه  بعد  للتجديد  قابلة  الطب،  مهنة  مزاولة  ترخي�س 
د باملادة )4( من هذا القرار، وطبقًا لتخ�ش�شات الطب  القرار، وقيده بال�شجل ِوْفقًا للت�شنيف املحدَّ

البديل والتكميلي املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )2( املرفق بهذا القرار. 
 

مادة )3(
اإجراءات الت�شريح

يكون تقدمي الطلبات وفح�شها والتَظلُّم من القرارات ال�شادرة ب�شاأنها ِوْفقًا لالإجراءات واملواعيد 
املن�شو�س عليها يف املواد )11، 12، 13( من هذه الالئحة.

مادة )4(
ت�شنيف الأطباء مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي

يكون ت�شنيف الأطباء الب�شريني يف جمالت الطب البديل والتكميلي على النحو الآتي:
�س يف الطب البديل والتكميلي. 1- طبيب متخ�شرِّ

2- طبيب ممار�س للطب البديل والتكميلي.
 

مادة )5(
ال�شالحيات الفنية لالأطباء

�شني مزاولة الأنظمة واملمار�شات املتعلقة مبجالت الطب البديل  يكون  لالأطباء الب�شريني املتخ�شرِّ
والت�شخي�س  الفح�س  اأعمال  وكافة  املري�س،  الطبية، وعيادة  امل�شورة  اإبداء  وي�شمل ذلك  والتكميلي، 
املمار�شات،  اأو  الأنظمة  العمليات اجلراحية، وغي ذلك من  اإجراء  وكذا  العالج،  اأو  الأدوية  وو�شف 

وذلك مبوجب ت�شريح ر�شمي من الهيئة ملزاولتها ِوْفقًا لالأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة )6(
�شون يف جمالت الطب البديل والتكميلي يف مزاولة اأعمالهم  يخ�شع الأطباء الب�شريون املتخ�شرِّ
لأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، ف�شاًل 

عن الأحكام الواردة بهذا القرار.
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مادة )7(
ترخي�ض مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي

مع ُمراعاة اأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطـب الب�شري وطب 
الأ�شنان، واملر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل يجوز لغي الأطباء مزاولة اأي عمل من الأعمال الفنية املعاونة يف جماٍل من جمالت الطب البديل 
وِوْفقًا  الأطباء،  لغي  بالن�شبة  الهيئة  من  بذلك  ي�شدر  ترخي�س  على  احل�شول  بعد  اإل  والتكميلي، 

لالإجراءات وبال�شروط واالأحكام الواردة بهذا القرار.

مادة )8(
�ص له �شروط املرخَّ

مع مراعاة ال�شرتاطات الالزمة للرتخي�س املن�شو�س عليها يف املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 
�ص له مبزاولة  جماالت  1987 يف �شاأن مزاولة غري االأطباء للمهن الطبية املعاونة، ُي�شرَتط يف َمن ُيرخَّ

الطب البديل والتكميلي توافر ال�شروط العامة االآتية: 
�س بالطب البديل والتكميلي من اإحدى اجلامعات اأو الكليات  ل متخ�شرِّ 1. اأْن يكون حا�شاًل على موؤهَّ
اأو املعاهد املُعرَتف بها اأو املُ�شجلة يف الهيئات الطبية اأو ال�شحية املنظمة التابعة للدولة التي متت 

قًا عليه من اجلهات الر�شمية املخت�شة. ل اإل اإذا كان ُمعتَمدًا وم�شدَّ الدرا�شة بها. ول يثبت املوؤهَّ
2. التمتع باللياقة ال�شحية املنا�شبة ملزاولة املهنة.

3. األ يكون قد �شبق احلكم عليه يف جرمية خِملَّة بال�شرف اأو الأمانة، ما مل يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره، اأو 
�شدر عنه عفو بقرار من ال�شلطات املخت�شة.
4. اأْن يكون حا�شاًل على دورة الإ�شعافات الأولية.

 وي�شرَتط يف مزاويل جماالت الطب البديل والتكميلي غري البحرينيني احل�شول على خربة 
ل. ل تقل عن �شنتني بعد املوؤهَّ

مادة )9(
ت�شنيف تراخي�ض مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي

ل احلا�شل عليه طالب  ت�شنَّف تراخي�س مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي، بح�شب املوؤهَّ
الرتخي�س اإلى الفئات الآتية:

1. ممار�س الطب البديل والتكميلي.
2. فني الطب البديل والتكميلي.
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مادة )10(
مدة الرتخي�ض

يكون مْنح ترخي�س مزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي بح�شب الفئات املن�شو�س عليها يف 
املادة )9( من هذا القرار ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة، وذلك طبقًا لتخ�ش�شات 

الطب البديل اأو التكميلي املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )3( املرفق بهذا القرار .

مادة )11(
طلب الرتخي�ض وم�شتنداته

لكل من يرغب يف احل�شول على ترخي�س مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي تقدمي طلب 
اإلى اجلهة املخت�شة بالهيئة، ُمرِفقًا به املُ�شتندات الآتية:

قًا عليها من اجلهات الر�شمية املخت�شة قانونًا. 1- ال�شهادات العلمية احلا�شل عليها ُم�شدَّ
2- ال�شهادات والوثائق الر�شمية التي تدل على ق�شاء فرتة التدريب العملي بعد التخرج، مو�شٌح بها 

ا�شم وعنوان املوؤ�ش�شة التي مت التدريب بها، وبح�شب الإجراءات املتبعة بالهيئة.
3- �شهادة دورة الإ�شعافات الأولية جارية ال�شالحية.

4- �شورة �شوئية من جواز ال�شفر وبطاقة الهوية.
5- �شورتان �شخ�شيتان حديثتان قيا�س x 4 6 �شم.

6- �شهادة تفيد اللياقة ال�شحية �شادرة من اللجنة الطبية املخت�شة.
رة لإ�شدار الرتخي�س. 7- اإي�شال �شداد الر�شوم املقرَّ

مادة )12(
 فْح�ض طلبات الرتخي�ض

ُتن�شاأ جلنة ا�شت�شارية ت�شم عنا�شر فنية متخ�ش�شة للنظر يف طلبات تراخي�س مزاولة جمالت 
الطب البديل والتكميلي املحالة اإليها من الرئي�ص التنفيذي،  للبحث يف مدى توافر ال�شروط املطلوبة 
من  والتاأكد  وتقييمها،  العلمية  ال�شهادات  �شحة  من  التثبُّت  ذلك  �شبيل  يف  لها  ويكون  ملنحه.  قانونًا 
الكفاية املهنية لطالب الرتخي�س با�شتيفائه ملتطلبات التقييم الفني. وي�شدر بت�شكيل اللجنة وحتديد 

مواعيد انعقادها، وكذلك اإجراءات عملها قرار من الرئي�س  التنفيذي بعد موافقة املجل�س.
وعلى اللجنة اأْن تف�شل يف طلب الرتخي�س واأْن ُت�شِدر قرارها ب�شاأنه خالل ثالثني يوًما من تاريخ 
بًا. وتقوم اجلهة املخت�شة باإخطار طالب  تقدمي الطلب، فاإذا كان القرار بالرف�س وَجب اأْن يكون م�شبَّ

الرتخي�س بقرار اللجنة.
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مادة )13(
التظلُّم من القرارات

  لكل من ُرِف�س طلبه اأن يتظلَّم من هذا القرار اإداريًا اإلى الهيئة يف ميعاد ل يجاوز ثالثني يومًا 
ْف�س اإليه، ويكون قرار الهيئة يف �شاأن التظلُّم نهائيًا. من تاريخ و�شول اإخطار قرار الرَّ

مادة )14(
�ض لهم �شجل قْيد املرخَّ

�س لهم مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي،  ُين�شاأ باجلهة املخت�شة بالهيئة �شجل لقْيد املُرخَّ
ن فيه جميع البيانات املن�شو�س عليها يف هذا القرار، وكذلك للتاأ�شي بكل تغيي  كل فئة على حدة، تدوَّ
�س لهم،  اأو تعديل قد يطراأ عليه. ويجب اأْن ي�شتمل القيد على كافة البيانات واملعلومات اخلا�شة باملرخَّ

وبوجٍه خا�س البيانات الآتية: 
1. رقم القْيد بال�شجل .

2. ال�شم واللقب وال�شن واجلن�شية، ورقم الهوية، وو�شائل الت�شال باملزاِول.
3. املُوؤهالت العلمية وتاريخ احل�شول عليها وتعبئة ال�شتمارة اخلا�شة باملوؤهالت اجلامعية. 

4. البيانات اخلا�شة باخلربات ال�شابقة، وتعبئة ا�شتمارة مرجع الفئة املهنية التي ينتمى اإليها.
5. مكان العمل وحمل اإقامته.

6. رقم وتاريخ مْنح الرتخي�س.
ق من رخ�شة املزاولة . 7. رقم وتاريخ مْنح الرتخي�س ال�شابق، مع تعبئة ا�شتمارة الّت�شَحقُّ

دها املجل�س الأعلى لل�شحة. 8. اأية بيانات اأخرى يحدرِّ
 

مادة )15(
�ض له مبزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي واجبات املرخَّ

�س له اللتزام بالآتي : يجب على املرخَّ
1- التعاون مع زمالئه يف اأداء واجباته املهنية، مبا من �شاأنه حتقيق ال�شفاء للمر�شى اأو التخفيف من 

اآلمهم.
2- اأْن يو�شح يف جميع مرا�شالته اأو دفاتره اأو اأية ورقة تخ�س موؤ�ش�شته اأو الدعاية لها اأو لنف�شه، فئة 

الرتخي�س احلا�شل عليه ونوع تخ�ش�شه. 
3- اإخطار الهيئة بكل تغيي قد يطراأ على حمل اإقامته، اأو املكان الذي يزاِول فيه تخ�ش�شه، لتجري 

�شئونها فيه، ِوْفقًا لالأحكام الواردة بهذا القرار.
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4- اإعداد �شجل خا�س باملرتددين ِوْفقًا لال�شرتاطات.
والفحو�شات  ي،  الـَمَر�شِ وتاريخه  ال�شخ�شية،  بياناته  يت�شمن  مرتدد  لكل  خا�س  ملف  اإعداد   -5
ن هذه البيانات  والتحاليل املختربية التي اأجراها، وت�شخي�س حالته، والعالج املو�شوف له، وتدوَّ

بوا�شطة املعالج عند كل زيارة م�شحوبة بتوقيعه، وب�شمة خْتمه اخلا�س.

مادة )16( 
�س له اأْن يحافظ على كرامة ِمهنته طبقًا للعرف املهني العام ال�شائد يف اململكة،  يجب على املرخَّ
كرامة  اأو  كرامته  من  يحطُّ  ل  ومبا  ملهنته،  الواجب  والحرتام  يتفق  َم�شلكًا  ت�شرفاته  يف  ي�شلك  واأْن 

مهنته، وُيحَظر عليه بوجٍه خا�س اإتيان اأيٍّ من الأعمال الآتية:
1- عدم الرد على اأية مرا�شالت توجه اإليه من الهيئة، وُيعترَب يف حْكم عدم الرد تاأخي الرد عليها دون 

عذر مقبول.
امللفات  الأ�شل من  نْزع هذا  اأو  باملر�شى،  الأوراق اخلا�شة  اأية ورقة من  باأ�شل  لنف�شه  2- الحتفاظ 

املخ�ش�شة حلفظه؛ بغر�س البتزاز اأو امل�شاومة .
3- اجلْمع بني مهنته، وبني اأي عمل اآخر يوؤديه بالذات اأو بالوا�شطة، متى كان من �شاأن ذلك الإ�شرار 

بالوفاء بواجباته املهنية، اأو كان غي متِفٍق مع مقت�شياتها .
4- اأْن يجمع بالذات اأو بالوا�شطة نقودًا لأي فرد اأو لأية هيئة، اأو اأْن يوزع من�شورات، اأو يجمع توقيعات؛ 

لأغرا�س غي م�شروعة.
5- تغيي فئة الرتخي�س اأو اإ�شافة بيان اإليه، باأية �شورة كانت اإل بعد احل�شول على موافقة الهيئة. 

تاأثيات  بعدم وجود  الدعاء  اأو  النبات،  اأو  للع�شب  اأو عالجية �شريحة  ادعاءات  طبية  اأية  ذْكر   -6
جانبية له، ما مل يتوفر الدليل العلمي على ذلك.

اأو  الهرمونية،  الع�شبية  املواد  اأو  النباتية،  الأدوية  اأو  الطبية  النباتات  بيع  اأو  ت�شدير  اأو  ا�شتياد   -7
اأو  اأو غيها من الأنواع ذات الفاعلية الطبية والعالجية، وكذلك ا�شتياد  طات اجلن�شية،  املن�شرِّ
ر اأو حتتوى على عنا�شر خمدرة، وغي هذا من املواد  بيع  الأع�شاب اأو النباتات ذات التاأثي املخدرِّ

الأخرى املمنوعة واملحظورة عامليًا اأو حمليًا بح�شب ما هو معتَمد لدي الهيئة.
8- الرتويج اأو الإعالن اأو الدعاية ل�شخ�شه اأو ملن�شاأته اأو ملنَتج من منَتجات الطب البديل والتكميلي  

باأية و�شيلة من و�شائل الإعالن اإل بت�شريح من الهيئة بناًء على القواعد التي ي�شعها املجل�س.

مادة )17(
يخ�شع مزاولو جمالت الطب البديل والتكميلي يف حال الإخالل بواجباتهم والتزاماتهم املهنية 
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قة على  اإلى اللجان التاأديبية الـُمن�شاأة بالهيئة كل ح�شب فئته، وتنطبق عليهم ذات الإجراءات  املطبَّ
كافة مزاويل املهنة.

مادة )18(
ال�شوابط العامة ملمار�شة جمالت الطب البديل والتكميلي

وطبقًا  به،  �س  املرخَّ �س  التخ�شَّ حدود  يف  والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  ممار�شة  تكون 
اأو الرتخي�س ال�شادر لهم، وذلك من خالل  لل�شوابط وال�شالحيات املن�شو�س عليها يف الت�شريح 

اإحدى املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شعة لأحكام هذا القرار.

مادة )19(
املوؤ�ش�شة املزَمع ممار�شة  الهيئة بعنوان  باإخطار  البديل والتكميلي  يلتزم مزاولو جمالت الطب 
ل يوجهه املزاِولون  الن�شاط فيها، قبل البدء يف ممار�شة م�شئولياتهم املهنية، وذلك مبوجب كتاب م�شجَّ

اإلى الهيئة، ويجب عليهم ُمراعاة ذلك قبل تغيي مكان العمل.

مادة )20(  
لة لالأطباء ِوْفقًا لأحكام املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989  دون الإخالل بال�شالحيات املخوَّ
ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان، يحَظر على املخاطبني باأحكام هذا القرار القيام 

باأيٍّ من ال�شالحيات الآتية:
ف و�شْرف الأدوية واملُ�شتح�شرات ال�شيدلنية، اأو احُلَقن التي ل ُت�شَرف اإل بو�شفة طبية. 1. و�شْ

2. اإجراء عمليات جراحية.
�س لهم باملعاجلة باحلجامة، وبالقْدر الذى ي�شمح  3. �شْحب الدم اأو اإ�شالته، وُي�شتثَنى من ذلك املرخَّ
لهم بالقيام بها، �شريطة اتخاذ كافة الحتياطات وتوفي كل الو�شائل املعتَمدة طبيًا ملْنع انتقال 

ث اأو م�شتقاته م�شدرًا حمتماًل لنتقالها. العدوى بني املرتددين التي يكون الدم امللوَّ
فة طبية �شادرة من طبيب. �س بالتعديل اأو بالإ�شافة لو�شْ 4. التعرُّ

5. معاجلة املر�شى امل�شابني بحالت َمَر�شية حادة اأو خطرة، اأو احلالت الطارئة التي تتطلَّب نْقلها 
اإلى اأق�شام الطوارئ بامل�شت�شفيات، كما ُيحَظر كليًا ُمعاجلة الأمرا�س املعدية.

6. خْلط اأو تعبئة اأو بيع الأع�شاب اأو النباتات الطبية يف اأية �شورة �شيدلية كاحلبوب اأو الكب�شولت، اأو 
ة لال�شتهالك. يف �شورة حماليل �شراب، وما �شابه من ال�شور الدوائية املعدَّ
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مادة )21( 
ال�شوابط الفنية ملمار�شة الأطباء جمالت الطب البديل والتكميلي

بالن�شبة لالأطباء امل�شنَّفني يف املادة )4( من هذا القرار، ومع مراعاة اأحكام املر�شوم بالقانون 
رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان ، ومبا ل يتعار�س مع ال�شالحيات 
لة لالأطباء الب�شريني املن�شو�س عليها يف القانون امل�شار اإليه، يجب على الطبيب اأن يزاول اأعمال  املخوَّ
املهنية الالزمة، طبقًا لل�شالحيات  والأمانة  بالدقة  بنف�شه،  بها  له  والتكميلي امل�شرح  البديل  الطب 

الواردة بالت�شريح ال�شادر له، وِوْفقًا لل�شوابط الآتية:
ي، وطبقًا لالأعرا�س ال�شريرية من  1- تقييم وت�شخي�س حالة املري�س بالعتماد على تاريخه الـَمَر�شِ
اإجراء  �شه. واإذا ا�شتدعى الأمر فله احلق يف طلب  اإلى تخ�شُّ منظور الطب احلديث، وا�شتنادًا 

بع�س الفحو�شات اأو التحاليل املنا�شبة لذلك.
�شات املختلفة  �شه وح�شب علم ومبادىء التخ�شُّ ية كل �شمن نطاق تخ�شُّ 2- ت�شخي�س احلالت الـَمَر�شِ

للطب البديل والتكميلي. 
3- حتويل املر�شى للم�شت�شفيات اأو العيادات متى دعت احلاجة اإلى ذلك.

�شة  ف الأدوية وامل�شتح�شرات ال�شيدلنية اخلا�شة بالطب البديل  والتكميلي، امل�شجلة واملرخَّ 4- و�شْ
من ِقَبل الهيئة.

�شه، كلما دعت احلاجة لذلك. 5- طلب اإجراء الفحو�شات املختربية وال�شور الإ�شعاعية، ح�شب تخ�شُّ

مادة )22(
ال�شوابط الفنية لغري الأطباء من مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي

�س له اأعماله، ِوْفقًا لل�شوابط الآتية: ميار�س املرخَّ
�شه يف نطاق وحدود الرتخي�س ال�شادر له. 1. مزاولة تخ�شُّ

هم للخطر. 2. المتناع عن اأية ممار�شات من �شاأنها تهديد حياة املر�شى، اأو تعري�شُ
3. حتويل املر�شى للم�شت�شفيات اأو العيادات ُكلما دعت احلاجة  اإلى ذلك.

فة  و�شْ غي  من  ُت�شَرف  التي  والتكميلي  البديل  بالطب  اخلا�شة  الطبية  املنتجات  ف  بو�شْ التقيُّد   .4
طبية، وامل�شجلة واملرخ�شة من ِقَبل الهيئة.

مادة )23(
ـ�س لـه مبـر�ٍس اأو عاهٍة نتج عن اأيهما فْقُده اللياقَة ال�شحية الالزمة للنهو�س  اإذا اأ�شيب املرخَّ
بها،  التخ�ش�س  ُيزاول  التي  املوؤ�ش�شة  وعلى  عليه  يتعنيَّ  كليًا،  اأو  جزئيًا  �شه  تخ�شُّ متطلبات  باأعباء 
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�شه حتى ُيَبتَّ يف �شاأن حالته. مت�شامَننْي، اإخطار الهيئة بذلك، وميتنع عليه مزاولة تخ�شُّ
ا حتديد الأعمال التي يجوز له ُمزاولتها، اأو مْنُعه موؤقتًا   وللهيئة - بح�شب الأحوال - اأْن تقرر اإمَّ
نه من  ء منه. فاإذا كانت حالته ل مَتكرِّ من املزاولة  متى كان العار�س الذى اأملَّ  به موؤقتًا اأو ُيرجى الرُبْ
�شه كليًا اأو الوفاء باحلد الأدنى من الكفاية املهنية املطلوبة تعنيَّ �شْطب ا�شمه من  القيام باأعباء تخ�شُّ

�شجالت الرتاخي�س، بعد اإلغاء رخ�شته.
 

مادة )24(
اإجراءات ترخي�ض املوؤ�ش�شات ال�شحية

ُيحَظر اإن�شاء اأو اإدارة موؤ�ش�شة �شحية ملزاولة جمالت الطب البديل والتكميلي اإل برتخي�س من 
لأحكام  تخ�شع  كما  القرار،  هذا  يف  عليها  املن�شو�س  لال�شرتاطات  املوؤ�ش�شات  هذه  وتخ�شع  الهيئة. 
املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، وجميع القرارات ال�شادرة 

لتنفيذه.

مادة )25(
تقدمي الطلب وم�شتنداته

م طلب الرتخي�س اإلى مكتب تنظيم املرافق ال�شحية بالهيئة على الأمنوذج الذى ُيَعدُّ لذلك  يقدَّ
م�شفوعًا به امل�شتندات الآتية :

1- اإي�شال �شداد الر�شم املقرر.
ح فيه ُم�شمى  2- ر�ْشم تخطيطي ملوقع املوؤ�ش�شة، واآخر هند�شي لهيكلها من مكتب هند�شي معتَمد مو�شَّ

الغرف والقيا�شات.
3- قائمة بامل�شتلزمات الطبية املراد ا�شتخدامها.

ف موجز ملوؤهالتهم العلمية  اأع�شاء الكادر الطبي والفني والإداري للموؤ�ش�شة، مع و�شْ 4- بيان بعدد 
وخرباتهم الفنية. 

والتكميلي  البديل  الطب  جمالت  اأو  جمال  وحتديد  بها،  الرتخي�س  املطلوب  املوؤ�ش�شة  نوع  بيان   -5
املطلوب ممار�شتها فيها. 

6- حتديد املدير الإداري امل�شئول عن اإدارة املوؤ�ش�شة.
7- حتديد املدير الفني يف املوؤ�ش�شة.

مادة )26(
مدة الرتخي�ض

م طلب جتديد الرتخي�س  تكون مدة الرتخي�س �شنة قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد اأخرى مماثلة، ويقدَّ
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قبل انتهاء مدته ب�شهر على الأقل وبعد �شداد الر�شم املقرر لذلك. 
ْعَفا قيمة الر�شم عن جتديد الرتخي�س يف حالة عدم  وتفر�س الهيئة غرامة تاأخي مقدارها �شِ

جتديده خالل املواعيد املقررة، وذلك خالل ثالثة اأ�شهر من تاريخ وجوبه.
 وفى جميع االأحوال يتعنيَّ ا�شتمرار ال�شروط الالزمة للح�شول على الرتخي�ص ابتداًء من طلب 

التجديد.

مادة )27(
ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية

الفئات  اإلى  والتكميلي  البديل  الطب  بتقدمي خدمات  لها  �س  املرخَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنَّف 
الآتية:

1- م�شت�شفى: يقدم كافة خدمات الطب البديل والتكميلي وي�شمل خدمات اإقامة املر�شى.
2- مركز: يحتوي على اأكرث من عيادة يف اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي اأو اأكرث من تخ�ش�س.

3- عيادة: ملزاولة اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي، وتدار من ِقَبل الأطباء فقط.
4- وحدة: تزاول اأحد جمالت الطب البديل والتكميلي، وتدار من ِقَبل مماِر�س اأو فني للتخ�ش�شات 

التي ميكن اأن متاَر�س بدون اإ�شراف  من مماِر�س.
 

مادة )28(
�ِشِجل قْيد املوؤ�ش�شات ال�شحية

ُين�شاأ بالهيئة �ِشِجل خا�س بكل فئة من فئات تراخي�س املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شعة لأحكام هذا 
ِجل البيانات الآتية: القرار، لقْيد الرتاخي�س بها، ويجب اأن يت�شمن ال�شرِّ

1. ا�شم املوؤ�ش�شة وعنوانها.
2. ا�شم املالك.

3. ا�شم املدير امل�شئول عنها.
4. ا�شم املدير الفني بها.

5. رقم وتاريخ ترخي�س املوؤ�ش�شة.
6. اأية بيانات اأخرى حتددها الهيئة.
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مادة )29(
�شوابط ا�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية

�س من اأجله، وطبقًا للرتخي�س ال�شادر بها،  يكون ا�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية يف الغر�س املرخَّ
�س له عن ذلك، وُيحَظر عليه القيام بالآتي: وُي�شاأل املرخَّ

1- اأي عمل من �شاأنه اأْن يجعل املوؤ�ش�شة ال�شحية يف ات�شال مبا�شر اأو غي مبا�شر مع م�شكن خا�س.
2- نْقل املوؤ�ش�شة ال�شحية من مكانها اإلى مكان اآخر دون احل�شول على موافقة م�شبقة من الهيئة.

باملخالفة  اأو  الهيئة،  من  م�شبقة  موافقة  دون  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  يف  داخلية  تعديالت  اأية  اإجراء   -3
للرتخي�س الهند�شي الذى ي�شدر بذلك.

4- البدء يف اإجراءات ت�شفية املوؤ�ش�شة ال�شحية قبل اإخطار الهيئة مبدة ل تقل عن اأ�شبوعني، اأو يف 
غيبة َمن تنتدبه الهيئة حل�شور اإجراءات الت�شفية.

5- اإجراء اأي جرد ملحتويات املوؤ�ش�شة ال�شحية من الأدوية اأو الأع�شاب اأو م�شتح�شراتهما الطبية، دون 
اإخطار الهيئة بذلك قبل البدء فيه، اأو اإمتامه يف غيبة َمن تنتدبه الهيئة حل�شور اإجراءاته.

6- ال�شماح با�شتعمال املوؤ�ش�شة ال�شحية اأو اأحد اأجزائها يف اأي غر�س يتنافى مع القانون.
مادة )30(

منتجات واأدوات الطب البديل والتكميلي
مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
واملراكز ال�شيدلية، ُيحَظر اإن�شاء اأو اإدارة موؤ�ش�شة اأيًا كان �شكلها اأو حجمها لغر�س ت�شنيع اأو اإنتاج 
اأو جتهيز اأو توزيع اأو تداول اأية مواد اأو منتجات اأو اأجهزة اأو اأدوات ميكن ا�شتخدامها لغر�س جمالت 
الطب البديل و التكميلي، اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من اجلهات املعنية، بناًء على موافقة 

الهيئة.
منها  املتعلقة  وخا�شة  والبيانات  امل�شتندات  كافة  به  مرَفقًا  الهيئة  اإلى  الرتخي�س  طلب  م  ويقدَّ
املنَتجات،  تركيب  يف  امل�شتخدمة  الفعالة  واملواد  ت�شنيعها،  �شيتم  التي  واملنتجات  امل�شروع  بطبيعة 

والو�شائل الآمنة لتخزينها، واأية بيانات اأخرى ترى الهيئة لزومًا ل�شتيفائها.
اأْن يكون  ويتعنيَّ الَبتُّ يف الطلب خالل ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه، فاإذا ُرِف�س الطلب وجب 

بًا. وُيعترَب فوات الثالثني يوًما دون رد مبثابة رْف�س.   ْف�س م�شبَّ قرار الرَّ
ا اأْن يتظلَّم اإلى املجل�س خالل ثالثني يومًا من تاريخ اإبالغه  ولـَمن ُرِف�س طلبه اأو اعُترِب مرفو�شً
ْف�س اأو من تاريخ اعتباره مرفو�شًا. ويكون قرار املجل�س بالَبترِّ يف التظلُّم خالل  بالقرار ال�شادر بالرَّ
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ثالثني يومًا من تاريخ تقدميه. وُيعترَب فوات ثالثني يومًا على تقدمي التظلُّم دون الإجابة عنه مبثابة 
رْف�ٍس له.    

مادة )31(
 مع عدم الإخالل باأحكام املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة 
اأو اأجهزة  اأدوات  اأو  اأية منتجات طب بديل وتكميلي،  اأو ت�شدير  واملراكز ال�شيدلية، ُيحَظر ا�شتياد 
ميكن ا�شتخدامها  يف اأيرِّ غر�س من اأغرا�س التداوي بالطب البديل والتكميلي، ولو كان ذلك يف �شكل 
�س لها قانونًا بذلك، وبناًء على موافقة م�َشبَّقة  نات طبية جمانية، اإل عن طريق املوؤ�ش�شات املرخَّ عيرِّ
من الهيئة، مع تقدمي �شهادة الإنتاج اجليد و�شهادة ترخي�س املنَتج ومنوذج من بطاقة بيانات املنَتج 

والفح�س املختربي لها من خمترب معتَمد، اأو اأية بيانات اأخرى ترى الهيئة لزومًا ل�شتيفائها.   

مادة )32(
– وعلى م�شئوليتهم  ت�شمح لالأفراد  اأْن  للهيئة  القرار، يجوز  املادة )31( من هذا  ا�شتثناًء من 
ال�شخ�شية - ا�شتياد منَتجات ل حتتاج اإلى و�شفة طبية اأو اأجهزة اأو اأدوات ت�شتخَدم للعالج بالطب 
اأو غريه، وبال�شروط  البديل والتكميلي الأجل اال�شتعمال ال�شخ�شي، �شواًء كان ذلك على �شكل طرود 

التالية:
1- وجود تقارير طبية معتَمدة تفيد احلاجة اإلى املنتجات املطلوب ا�شتيادها.

دة للتداوي. 2- اأْن تكون الكميات املطلوب ا�شتيادها حمدودة واأْن تتنا�شب مع الفرتة الزمنية املحدَّ
3- اأْن تكون العبوات حُمكمة الإغالق، واأْن يتم �شْحُنها بطريقة حتفظ فاعليتها العالجية، و�شالحيتها 

ن على بطاقتها اخلارجية البيانات الدوائية املطلوبة.  لال�شتخدام الآدمي، واأْن ُتدوَّ

مادة )33(
املوا�شفات الفنية، ومتطلبات ال�شالمة ال�شحية واملهنية

يف موؤ�ش�شات الطب البديل والتكميلي
من   )27( املادة  يف  عليها  املن�شو�س  املوؤ�ش�شات  من  �شحية  موؤ�ش�شة  بفْتح  الرتخي�س  يجوز  ل 
للموا�شفات وال�شرتاطات  اإذا كانت م�شتوفية  اإل  اإعادة جتديد ترخي�شها  النظر يف  اأو  القرار،  هذا 
والتجهيزات الفنية، وكذلك متطلبات ال�شالمة ال�شحية واملهنية املن�شو�س عليها يف امللحق رقم )4( 

املرفق بهذا القرار.
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مادة )34(
اأحكام انتقالية

اأ�شحاب  وعلى  اخلا�شة.  والتكميلي  البديل  الطب  موؤ�ش�شات  على  القرار  هذا  اأحكام  ت�شرى 
املوؤ�ش�شات القائمة اأْن يتقدموا بطلبات لتوفيق اأو�شاع موؤ�ش�شاتهم وترخي�شها ِوْفقًا لأحكام هذا القرار 

خالل مدة ل جتاوز �شتة �شهور من تاريخ العمل باأحكام هذا القرار.

مادة )35(
على مزاويل جمالت الطب البديل والتكميلي - الذين تْثُبت ُمزاولتهم لها بدون ترخي�س - وقت 
�شدور هذا القرار، تعديل اأو�شاعهم يف مدة ل جتاوز �شتة �شهور من تاريخ ن�شر هذا القرار. وُيحَظر 
بعد هذا التاريخ مزاولتها اإل بعد احل�شول على ترخي�س بذلك من الهيئة، ِوْفقًا لالأحكام وال�شوابط 

املن�شو�س عليها بهذا القرار.
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