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 مر�سوم رقم )40( ل�صنة 2016
 بتعديل المادة )2( من المر�سوم رقم )5( ل�صنة 2013

باإن�صاء المجل�ض الأعلى لل�صحة
نحن حمد بن عي�صى اآل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الطالع على الد�شتور،
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

املعدل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015،
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�سمنا بالآتي:
املادة الأولى

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

مادة )2(:
ُي�شكل املجل�س الأعلى لل�شحة برئا�شة الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة، ووزير 

ال�شحة نائبًا للرئي�س، وع�شوية كل من:
ع�شوًا 1- وكيل ال�شحة        
ع�شوًا 2- قائد اخلدمات الطبية امللكية      
ع�شوًا 3- قائد م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي     
ع�شوًا 4- مدير مركز ال�شيخ حممد بن خليفة اآل خليفة التخ�ش�شي للقلب  
ع�شوًا 5- الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 
ع�شوًا 6- وكيل وزارة املالية       
ع�شوًا 7- ممثل عن اخلدمات الطبية بوزارة الداخلية    
ع�شوًا 8- ممثل عن برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني    
ع�شوًا 9- ممثل عن كليات الطب باململكة      
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ع�شوًا 10- ممثل عن القطاع اخلا�س الطبي     
ع�شوًا 11- ممثل عن القطاع اخلا�س ال�شيديل     
ع�شوًا 12- ممثل عن قطاع املهن الطبية املعاونة    

املعنية، وتكون مدة ع�شوية  للجهات  املمثلني  الأع�شاء  بت�شمية  وي�شدر قرار من رئي�س املجل�س 
اأخرى  ملدد  للتجديد  قابلة  وتكون  املر�شوم،  هذا  �شدور  تاريخ  من  اعتبارًا  تبداأ  �شنوات  اأربع  املجل�س 

مماثلة.
وُيعقد املجل�س بح�شور الرئي�س اأو نائبه يف حالة غيابه.

وللمجل�س اأن يدعو حل�شور اجتماعاته من يرى ال�شتعانة بهم من ذوي اخلربة والخت�شا�س، 
دون اأن يكون لهم �شوت معدود فيما ي�شدره من قرارات وتو�شيات.

املادة الثانية
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء – كل فيما يخ�شه – تنفيذ هذا املر�شوم، وُيعمل به من تاريخ 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�صى اآل خليفة

رئي�ض جمل�ض الوزراء
خليفة بن �سلمان اآل خليفة

�شدر يف ق�شر الرفاع:
بتاريـــــخ: 24 �شعبان 1437هـ
املــوافــق: 31 مـــايـــو 2016م


