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مر�سوم رقم )5( ل�سنة 2013

باإن�ساء �لمجل�س �لأعلى لل�سحة

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

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )23( ل�شنة 1986 ب�شاأن الم�شت�شفيات الخا�شة،

وال�شيادلة  الأطباء  غير  مزاولة  �شاأن  في   1987 ل�شنة   )2( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

للمهن الطبية المعاونة،

وطب  الب�شري  الطب  مهنة  مزاولة  ب�شاأن   1989 ل�شنة   )7( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

الأ�شنان،

والمراكز  ال�شيدلة  مهنة  تنظيم  �شاأن  في   1997 ل�شنة   )18( رقم  بقانون  المر�شوم  وعلى 

ال�شيدلية،

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  باإن�شاء   2009 ل�شنة   )38( رقم  القانون  وعلى 

ال�شحية،

وعلى قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010،  

وبناًء على عر�س رئي�س مجل�س الوزراء،

وبعد موافقة مجل�س الوزراء،

ر�سمنا بالآتي: 

مادة )1(

ُين�شاأ مجل�س ُي�شمى "المجل�س الأعلى لل�شحة"، يلحق بمجل�س الوزراء، وي�شار اإليه في هذا 

المر�شوم بكلمة "المجل�س".

مادة )2(

الدولة   وزير  خليفة،  اآل  اهلل  عبد  بن  محمد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  برئا�شة  المجل�س  ُي�شكل 

ل�شئون الدفاع، وع�شوية كل من:

نائبًا للرئي�س.  وزير ال�شحة           1- الدكتــــور �شــــادق بن عبدالكـــــريـــم ال�شــــهابــي      

وكيـــــــل وزارة  ال�شحـــــــــــــــــــة.                          2- الدكتــــــورة عائ�شـــة مبــــارك جــــابـــر بوعنــــــــــق  

قائد الخدمات الطبية الملكية. 3- اللواء البروفي�شور ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة  
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قائد م�شت�شفى الملك حمد الجامعـــي                                                                   4- اللواء طبيب ال�شيخ �شلمان بن عطية اهلل اآل خليفة 

مـــــــديــــــــــر مــــــــــركــــــــــــــــز ال�شــــــيخ  5- الدكتــــــــــــــــــــــور ريـ�شــــــــــان حمـــــــــود بــــــــــــــــدران  

محمـــــد بن خليفـــة اآل خليفــة للقلـــب        

ممــــــثاًل عـــــــن وزارة الــــــداخليـــــــــــــة 6-  الــــــدكتــــور محمــــد عبــــــــدالــلــــه العــليــــــــــان  

7- ال�شـــــــــيد عــــــــــــارف �شـــــــــــــالــــــــــح خـميــــــ�س      وكيـــــــــــــل وزارة الـمــــــــــــالـــيــــــــــــــــــــــــة  

8- الــــدكتـــــــــــــــــور خــــــالـــد �شــــــعــيد طــــــــــــــبارة     ممثاًل عن مدينة الملك عبد اهلل الطبية                 

9- الدكتــــور بهــــاء الــديـــن عبدالحمــــيد فتــيحــــة   الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم

                                   المهن والخدمات ال�شحية   مقررًا للمجل�س

10- الــــدكتـــــــور ح�شــــن حـمـــيــد العــــــــــــريــــ�س  ممـــثاًل عــــــن القـــــــــطـــاع الخـــــــــــــــــــــــا�س

11- بـــــــــدريـــــــة جــــــــــا�شـــــــــــم الكـــــــــــــــــويــــتي   ممـــثاًل عــــــن قطــــــــــــاع التمـــــــــــــــــريـــــ�س

12- الدكتــــورة مــــريـــــم اإبراهيــــم الهــــاجــــــري    ممــثاًل عن الجمعـــــيات الأهليــــة العاملــــة 

            فــــــــــــي المجـــــــــــــــال ال�شـــحــــــــــــــــــــــــــي

وتكون مدة ع�شوية المجل�س اأربع �شنوات قابلة للتجديد لمدد اأخرى مماثلة.

ويعقد المجل�س بح�شور الرئي�س اأو نائبه في حالة غيابه.

الخبرة  ذوي  مــن  بهم  ال�شتعانة  يــرى  مــن  اجتماعاته  لح�شور  يــدعــو  اأن  وللمجل�س 

والخت�شا�س، دون اأن يكون لهم �شوت معدود فيما ي�شدره من قرارات وتو�شيات.

مادة )3(

اأعماله، وتحديد مواعيد اجتماعاته و�شروط �شحة  ي�شع المجل�س لئحة خا�شة به لتنظيم 

من  بقرار  الالئحة  وت�شدر  وتو�شياته،  قراراته  لتخاذ  الالزمة  والأغلبية  الجتماعات،  هذه 

رئي�س المجل�س.

مادة )4(

من  تر�شيحهم  المجل�س  يطلب  الموظفين  من  عدد  من  ُت�شكل  فنية  اأمانة  للمجل�س   تكون 

الوزارات والموؤ�ش�شات والهيئات المعنية بال�شحة من بين العاملين فيها.

وي�شدر بت�شكيل الأمانة  الفنية للمجل�س وتنظيم العمل فيها قرار من رئي�س المجل�س. 

وتخت�س الأمانة الفنية بت�شريف �شئون المجل�س الفنية والإدارية، بما في ذلك اإعداد جدول 

اأو  المجل�س  به  يكلفها  ما  كافة  وتنفيذ  وتو�شياته،  قراراته  تنفيذ  ومتابعة  اجتماعاته  اأعمال 

رئي�شه من مهام اأخرى.
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مادة )5(

مع  تنفيذها  ومتابعة  المملكة  في  لل�شحة  الوطنية  الإ�شتراتيجية  و�شع  المجل�س  يتولى 

الوزارات والموؤ�ش�شات والهيئات المعنية، وله في �شبيل ذلك ممار�شة الخت�شا�شات التالية:

1  - و�شع ال�شيا�شات حول العدد الكلي من الأ�شرة المطلوبة للبحرين وتوزيعها على الحالت 

الحادة والمزمنة والنف�شية وغيرها وتن�شيق خطط وبرامج الوزارات والموؤ�ش�شات والهيئات 

المعنية بالتنفيذ.

2  - و�شع �شيا�شة تمويل الخدمات ال�شحية من خالل تطبيق نظام �شامل للتاأمين ال�شحي.

3  - و�شع ت�شور لعدد واأماكن توزيع الموؤ�ش�شات ال�شحية العامة والخا�شة بالمملكة.

والخا�شة  العامة  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  جميع  في  المعلومات  لتقنية  موحد  نظام  اإيجاد   -   4

بالمملكة. 

احترام  ت�شمن  التي  الالزمة  التدابير  واتخاذ  ال�شحية  الخدمات  جودة  معايير  تطوير   -  5

والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  مع  بالتن�شيق  منها  الم�شتفيدين  و�شالمة  حقوق 

ال�شحية. 

ال�شحية  التعليمية  والموؤ�ش�شات  الم�شت�شفيات  في  التدريب  و�شيا�شيات  �شوابط  اإقــرار   -  6

ل�شمان توفير الكوادر الطبية وال�شحية والإدارية.

7 - ت�شجيع وتن�شيق البحث العلمي في المجال ال�شحي.

8 - تن�شيق الخدمات الطبية بين مقدمي الخدمة بالمملكة.

9  - تنظيم الموؤتمرات ال�شحية وزيارات المخت�شين في المجال ال�شحي للمملكة.

10- و�شع ت�شور ل�شوابط تعيين مجال�س اإدارات الموؤ�ش�شات ال�شحية.

11- و�شع ال�شوابط العامة لعمليات ال�شراء الموحد لالأدوية والأجهزة والمواد الطبية.

12- ت�شجيع الجمعيات الأهلية العاملة في المجال ال�شحي والتعاون معها بما يعود بالنفع على 

المواطنين والمقيمين.

ورفعهــــــا   ، بال�شــــحة  المت�شلـــــة  الت�شــــريعـــات  على  تعديالت  من  يراه  بما  التو�شـــــية   -13

اإلـــى مجلــــــ�س الـــــــوزراء.

قراراته  لأهم  – بالإ�شافة  فيه  يتناول  الــوزراء،  مجل�س  على  ُيعر�س  �شنوي  تقرير  و�شع   -14

و�شبل  المملكة  في  ال�شحة  لأو�ــشــاع  تقييمًا  بالتقرير-  الم�شمولة  ال�شنة  عن  وتو�شياته 

تطويرها.

15– اأية اخت�شا�شات اأخرى ُيكلف بها من مجل�س الوزراء.
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مادة )6(

على كافة الوزارات والموؤ�ش�شات والهيئات والأجهزة موافاة المجل�س بما يطلبه من بيانات 

ومعلومات ودرا�شات لزمة لمبا�شرة اأعماله.

مادة )7(

يكون للمجل�س اعتماد مالي ُيدرج �شمن ميزانية مجل�س الوزراء.

مادة )8(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا المر�شوم، وُيعمل 

به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

             ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة   

رئي�س مجل�س �لوزر�ء

خليفة بن �سلمان �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع :

بتاريخ: 16 ربيع الأول 1434هـ

الموافق: 28 ينـــايــــــر 2013م


