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مر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة 2015
ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة
ملك مملكة البحرين بالنيابة.
نحن �سلمان بن حمد �آل خليفة
بعد االطالع على الد�ستور ،وعلى الأخ�ص املادة ( )87منه،
وعلى القانون رقم ( )3ل�سنة  1975ب�ش�أن ال�صحة العامة ،وتعديالته،
وعلى قانون تنظيم املباين ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )13ل�سنة  ،1977وتعديالته،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1986ب�ش�أن امل�ست�شفيات اخلا�صة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن
الطبية املعاونة،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان،
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997يف �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية،
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية،
وبنا ًء على عر�ض رئي�س جمل�س الوزراء،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،

ر�سمنا بالقانون الآتي:
الف�صل الأول
�أحكام متهيدية
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها،
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
ما مل ِ
اململكة :مملكة البحرين.
الوزير :الوزير الذي ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
الهيئة :الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�صحية.
جمل�س الإدارة :جمل�س �إدارة الهيئة.
امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة �أو امل�ؤ�س�سة :كل من�ش�أة غري حكومية يتم فيها مزاولة وتقدمي
اخلدمات ال�صحية وتخ�ضع لإ�شراف ورقابة الهيئة واملرخ�ص لها مبوجب �أحكام هذا القانون.
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اخلدمات ال�صحية :اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ،وت�شمل دون ح�صر
اخلدمات املرتبطة باملهن ال�صحية واملتعلقة بالفح�ص �أو الت�شخي�ص �أو الك�شف على املر�ضى
�أو العالج �أو التمري�ض �أو الرعاية ال�صحية �أو احلمية الغذائية �أو �إقامة املر�ضى �أو �إيوائهم
�أو النقاهة� ،أو توفري الرعاية الالزمة للمر�ضى من �إ�سعافات �أولية و�أدوية وبحوث مختربية
وفحو�صات �إ�شعاعية� ،أو القيام ب�أي عمل يت�صل باملهن الطبية �أو بالعالج �أو الت�أهيل �أو �أي مهن
�أخرى مقاربة �أو م�شابهة ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
املدير امل�سئول :ال�شخ�ص الذي يتولى �إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ويكون م�سئو ًال عن جميع
الأعمال الفنية والإدارية فيها.
جلنة امل�ساءلة :جلنة امل�ساءلة املن�ش�أة طبق ًا حلكم املادة ( )22من هذا القانون.

مادة ()2
نطاق تطبيق القانون

ت�سري �أحكام هذا القانون يف �ش�أن امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�ص ــة ،والتي ت�شمل دون ح�صر
امل�ست�شفيات وامل�ست�شفيات التخ�ص�صية واملراكز الطبية العالجي ــة واملجمعات الطبية والعيادات
اخلا�صة ومراكز الطب البديل ومراكز ومحال مزاولة �أي من املهن الطبية املعاونة.

مادة ()3
ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة

ي�صدر جمل�س الإدارة القرارات الالزمة بت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة �إلى �أنواع
وفئات ،وحتديد اال�شرتاطات الالزمة لكل منها.

الف�صل الثاين
�إجراءات و�شروط الرتخي�ص للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
مادة ()4
الرتخي�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة

�أ -يكون الرتخي�ص ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة ،وفق ًا للأحكام واال�شرتاطات والإجراءات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.
ب -يجوز ملن يرخ�ص له ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �أن يكون �شخ�ص ًا طبيعي ًا �أو �شركة �أو هيئة
�أو منظمة �أو فرع م�ؤ�س�سة �صحية �أجنبية �أو جمعية م�ؤ�س�سة يف اململكة وتتخذ فيها موطن ًا لها
ويكون الغر�ض من ت�أ�سي�سها مزاولة وتقدمي اخلدمات ال�صحية.
ج -يجوز لل�شركات �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات �أي ًا كان �أغرا�ض ت�أ�سي�سها �إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية
خا�صة مبا يف ذلك عيادة �صحية بغر�ض رعاية �أو عالج �أو ت�أهيل املنت�سبني والعاملني لديها.
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د -يجوز لورثة املرخ�ص له ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �إذا كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا اال�ستمرار
يف ت�شغيل م�ؤ�س�سة مورثهم على �أن يتولى �إدارتها مدير م�سئول ،ويكون م�سئو ًال عن جميع
الأعمال الفنية والإدارية يف امل�ؤ�س�سة.
ويجوز للورثة االحتفاظ با�سم امل�ؤ�س�سة �إذا كانت حتمل ا�سم املتويف واال�ستمرار يف ا�ستعماله.
هـ -يجب �أن يكون لكل م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة مدير م�سئول ،تتوافر فيه كافة اال�شرتاطات
املن�صو�ص عليها يف �أحكام املادة ( )11من هذا القانون ،وذلك حلني توفيق �أو�ضاعها.
و -تتقيد امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة يف مزاولتها لأعمالها بحدود الرتخي�ص ال�صادر لها ،وال
يجوز لها تعديل خدماتها ال�صحية �إال بعد احل�صول على ترخي�ص م�سبق بذلك من الهيئة.

مادة ()5
الرتخي�ص ب�إن�شاء العيادات ال�صحية اخلا�صة

�أ -يقت�صر الرتخي�ص ب�إن�شاء عيادة �صحية خا�صة على املرخ�ص له مبزاولة مهنة الطب
الب�شري يف اململكة وذلك دون الإخالل ب�أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )4من هذا القانون.
وي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بتحديد ال�شروط الواجب توافرها يف طالب الرتخي�ص ،وذلك
بح�سب جمال تخ�ص�صه ،مبا يف ذلك اال�شرتاطات املتعلقة بامل�ؤهالت العلمية واخلربات
العملية لطالب الرتخي�ص.
ب -يكون املرخ�ص له ب�إن�شاء العيادة ال�صحية اخلا�صة هو املدير امل�سئول عن جميع الأعمال
الفنية والإدارية فيها .وي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بتنظيم الأحوال والإجراءات
وال�ضوابط التي يجب مراعاتها عند تعيني من يحل محل املرخ�ص له يف حالة غيابه �أو تعذر
قيامه مبهامه.
ج -يجوز لورثة املرخ�ص له ب�إن�شاء عيادة �صحية خا�صة اال�ستمرار يف ت�شغيل عيادة مورثهم
على �أن يتولى �إدارتها طبيب مرخ�ص له ،ويكون م�سئو ًال عن جميع الأعمال الفنية والإدارية
يف العيادة.
ويجوز للورثة االحتفاظ با�سم العيادة �إذا كانت حتمل ا�سم املتوفى واال�ستمرار يف ا�ستعماله،
وذلك حلني توفيق �أو�ضاعها.

مادة ()6
�إجراءات الرتخي�ص

�أ -يحظر على �أي �شخ�ص �إن�شاء �أو �إدارة وت�شغيل �أية م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة� ،إال بعد ح�صوله
على ترخي�ص م�سبق من الهيئة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
وي�صدر بتحديد �شروط و�ضوابط و�إجراءات منح وجتديد وتعديل الرتاخي�ص ومدة �سريانها
قرار من جمل�س الإدارة.
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ب -يقدم طلب احل�صول على الرتخي�ص امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة للهيئة ،و�إذا
ر�أت الهيئة �ضرورة ا�ستيفاء بع�ض البيانات �أو امل�ستندات التي ي�شملها طلب الرتخي�ص �أو
�إدخال تعديالت عليها ،تخطر مقدم الطلب بذلك خالل مدة ال تزيد على خم�سة ع�شر يوم ًا
من تاريخ تقدمي الطلب ،ويجب على الهيئة البت يف طلب الرتخي�ص خالل �ستني يوم ًا من
تاريخ تقدميه.
ج -يكون قرار رف�ض الرتخي�ص مكتوب ًا وم�سبب ًا ت�سبيب ًا كافي ًا وم�شفوع ًا بكافة التفا�صيل والبيانات
والوقائع التي �أدت �إلى رف�ض طلب الرتخي�ص ،وملن رف�ض طلبه �أن يتظلم من القرار �إلى
الهيئة خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ �إخطاره به� ،أو خالل ثالثني يوم ًا من انق�ضاء مدة ال�ستني
يوم ًا املذكورة يف الفقرة (ب) من هذه املادة دون البت يف طلب الرتخي�ص
د -يجب على الهيئة البت يف التظلم خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تقدمي التظلم ،وتخطر الهيئة
املتظلم بالقرار ال�صادر ب�ش�أن تظلمه بكتاب م�سجل بعلم الو�صول ،ويعترب انق�ضاء هذه املدة
دون البت يف التظلم مبثابة رف�ض له.
وملن رف�ض تظلمه �صراحة �أو �ضمن ًا الطعن �أمام املحكمة املخت�صة خالل �ستني يوم ًا من تاريخ
�إخطاره برف�ض تظلمه �أو خالل �ستني يوم ًا من انق�ضاء مدة الثالثني يوم ًا املذكورة يف البند
(ج) من هذه املادة دون البت يف التظلم.
هـ	-ال يجوز للهيئة �أن تتقدم �إلى املحكمة املخت�صة بنظر الطعن امل�شار �إليه يف البند (د) من
هذه املادة ب�أية �أ�سباب �أو دفاع �أو وقائع �أو م�ستندات مل ي�سبق بيانها يف قرار الرف�ض �أو عند
البت يف التظلم.

مادة ()7
املوافقة الأولية والرتخي�ص املقيد

�أ -ي�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا بتحديد الأحوال التي يجوز فيها منح املوافقة الأولية لإن�شاء
م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة وبتنظيم �شروط و�ضوابط و�إجراءات ومدة تلك املوافقة.
ب -ي�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا بتحديد الأحوال التي يجوز فيها منح ترخي�ص يت�ضمن قيود ًا �أو
�شروط ًا على امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة �أو على �أدائها يف مزاولة وتقدمي اخلدمات ال�صحية.

مادة ()8
�إن�شاء فروع �أو مراكز طبية

يجوز للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة �إن�شاء فروع �أو مراكز طبية تابعة لها للم�ساهمة يف حتقيق
�أي من �أغرا�ضها وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بها قرار من جمل�س الإدارة.

مادة ()9
التنازل عن الرتخي�ص

تراخي�ص �إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة �شخ�صية ،ال يجوز التنازل عنها للغري �إال
مبوافقة الهيئة ووفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
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وعلى من �آلت �إليه ملكية امل�ؤ�س�سة �أن يتقدم بطلب �إلى الهيئة العتماد الرتخي�ص با�سمه،
وي�شرتط العتماد الرتخي�ص با�سمه �أن يكون م�ستوفي ًا جلميع ال�شروط املطلوبة قانون ًا.

مادة ()10
انتهاء و�إلغاء الرتخي�ص

�أ -ينتهي الرتخي�ص املمنوح ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده
خالل ثالثة �أ�شهر قبل تاريخ انتهائه ،وذلك طبق ًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات
ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.
ب -يجب على الهيئة �إلغاء الرتخي�ص ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة يف �أي من احلاالت الآتية:
 -1ثبوت ح�صول املرخ�ص له على الرتخي�ص بنا ًء على وثائق �أو معلومات غري �صحيحة.
 -2فقد املرخ�ص له ل�شرط �أو �أكرث من �شروط منح الرتخي�ص.
 -3فقدان اال�شرتاطات واملتطلبات الالزمة يف مباين �أو من�ش�آت املرخ�ص له.
� -4صدور حكم جنائي نهائي على املرخ�ص له بعقوبة جناية �أو يف جرمية مخلة بال�شرف
�أو الأمانة� ،أو �صدور حكم نهائي بغلق امل�ؤ�س�سة.
 -5عدم بدء املرخ�ص له مبزاولة وتقدمي خدماته ال�صحية خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ
منحه الرتخي�ص.
 -6توقف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة عن مزاولة وتقدمي خدماتها ال�صحية ملدة جتاوز
�ستة �أ�شهر.
 -7وفاة املرخ�ص له ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �إذا كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا ما مل يطلب
ورثته اال�ستمرار يف ت�شغيل امل�ؤ�س�سة خالل ثالثة �أ�شهر من تاريخ وفاة مورثهم.
 -8انق�ضاء ال�شخ�صية االعتبارية للمرخ�ص له �إذا كان متمتع ًا بهذه ال�شخ�صية.
� -9صدور حكم نهائي ب�إلغاء الرتخي�ص.
ج	-ال يجوز للهيئة �أن تلغي الرتخي�ص يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة
ما مل تكن قد وجهت �إ�شعار ًا بذلك للمرخ�ص له .وال يكون الإلغاء نافذ ًا �إال بعد �أ�سبوعني من
توجيه الإ�شعار.
د	-ال يجوز للهيئة �أن تلغي الرتخي�ص �إال بعد �إجــراء حتقيق يف الأحوال املن�صو�ص عليها يف
البنود ( )1و( )2و( )3و( )5و( )6من الفقرة (ب) من هذه املادة.
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الف�صل الثالث
التزامات وواجبات امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
مادة ()11
�إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة

�أ -يجب �أن يكون لكل م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة ،مدير م�سئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية
فيها ،وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س
الإدارة ،ويبني القرار ال�شروط وامل�ؤهالت واخلربة الواجب توافرها فيه والإجراءات الواجب
مراعاتها يف تعيني املدير امل�سئول �أو تعيني من يحل محله يف حالة غيابه �أو تعذر قيامه
مبهامه �أو فقدان �أي من ال�شروط الواجب توافرها فيه ،والأحوال وال�شروط وال�ضوابط التي
يجوز فيها تفوي�ض غريه يف بع�ض مهامه واخت�صا�صاته.
ب -يتولى املدير امل�سئول �شئون امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ويكون م�سئو ًال عن �سري �أعمالها فني ًا
و�إداري ًا طبق ًا لأحكام هذه القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه ،ويتولى
بوجه خا�ص ما يلي:
�	-1إدارة امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة وت�صريف �شئونها والإ�شراف على �سري العمل بها مبا
يكفل حتقيق �أغرا�ض �إن�شائها بكفاءة عالية ول�ضمان جودة اخلدمات ال�صحية.
 -2اتخاذ التدابري الكفيلة بااللتزام ب�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لأحكامه.
 -3متثيل امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة �أمام الهيئة وتزويدها عند طلبها بامللفات وال�سجالت
والدفاتر وامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحية وذلك خالل املدة املنا�سبة التي
حتددها الهيئة.
 -4التحقق من توافر امل�ؤهالت واال�شرتاطات لدى كافة الطواقم الطبية والفنية
والتمري�ضية العاملة بامل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ،ومتابعة توفري ودعم اخلطط وبرامج
التدريب لها.
 -5متكني موظفي الهيئة املخت�صني �أو املفو�ضني عنها للقيام ب�أعمال الفح�ص والتقييم
والتفتي�ش للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون.
�	-6إخطار الهيئة بتوقف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة عن مزاولة وتقدمي خدماتها ال�صحية،
�أو عن �أي تغيري يطر�أ على �أي من البيانات التي قدمت للهيئة من �أجل احل�صول على
الرتخي�ص �أو جتديده ،وذلك خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ حدوث التوقف �أو التغيري.
 -7القيام باملهام وال�صالحيات الأخرى املن�صو�ص عليها يف هذا القانون واللوائح
والقرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكامه.
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مادة ()12
ا�شرتاطات مباين ومن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة

�أ -يجب �أن يكون موقع مباين ومن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة منا�سب ًا وي�سهل الو�صول �إليه.
ب -يجب �أن يتوافر يف مباين ومن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة اال�شرتاطات الإن�شائية
وال�صحية والفنية ومتطلبات الأمن وال�سالمة وكافة الأمور الت�شغيلية مبا يف ذلك اخلدمات
امل�ساندة والتي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
ج	-ال يجوز �إقامة �أعمال ت�شييد �أو بناء �أو �إ�ضافة �أي جزء �إلى مباين ومن�ش�آت امل�ؤ�س�سة ال�صحية
اخلا�صة �أو هدمها �أو هدم �أي ق�سم منها �أو �إجراء �أي تعديل فيها بالتو�سعة �أو التعلية �أو يف
ترتيبها الداخلي �أو يف �شكلها اخلارجي �إال بعد احل�ص ــول على موافقة من الهيئة.
د	-ال يجوز للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة �أن تقوم ب�أية �أعمال �أو �أن�شطة داخل مبانيها �أو من�ش�آتها
تتعار�ض مع �أغرا�ض �إن�شائها.

مادة ()13
توافر الرتتيبات ال�صحية والتجهيزات الفنية والأجهزة واملعدات الطبية

يجب �أن يتوافر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ،كافة الرتتيبات ال�صحية والتجهيزات
الفنية والأجهزة واملعدات الطبية الالزمة لتحقيق �أغرا�ض �إن�شائها بكفاءة عالية ول�ضمان
جودة اخلدمات ال�صحية وكفالة �سالمة املر�ضى واجلمهور والعاملني بامل�ؤ�س�سة ومبا يتنا�سب مع
طاقتها اال�ستيعابية لعالج املر�ضى.
وي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بتحديد الرتتيبات ال�صحية والتجهيزات الفنية والأجهزة
واملعدات الطبية الواجب توفرها يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،وذلك بح�سب �أنواعها وفئاتها
وذلك طبق ًا لأف�ضل املعايري واملوا�صفات الدولية املعتمدة.

مادة ()14
الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية

�أ -يجب �أن يتوفر يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة العدد الكايف من الطواقم الطبية والفنية
والتمري�ضية وذلك بح�سب ت�صنيفها واخلدمات ال�صحية التي توفرها ومبا يتنا�سب وطاقتها
اال�ستيعابية لعالج املر�ضى.
ب -تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة باالحتفاظ ب�سجل عن طواقمها الطبية والفنية والتمري�ضية
تدون فيه كافة البيانات واملعلومات التي ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
ج	-ال يجوز للم�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة عالج املر�ضى �أو ال�سماح ب�إقامتهم �أو �إيوائهم يف وقت
واحد مبا يجاوز طاقتها اال�ستيعابية ،وذلك يف غري حاالت ال�ضرورة الق�صوى.
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د -مع مراعاة �أحكام املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء
وال�صيادلة للمهن الطبية املعاونة ،واملر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة
مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ،يتولى جمل�س الإدارة حتديد اال�شرتاطات الواجب
توافرها فيمن يزاول �أي من املهن ال�صحية.

مادة ()15
االحتفاظ ب�سجالت املر�ضى

تلتزم امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة ،باالحتفاظ ب�سجل تدون فيه البيانات واملعلومات اخلا�صة
عن مر�ضاها �أو املرتددين عليها وترفق به تقاريرهم الطبية.
وي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بتحديد البيانات واملعلومات الواجب توافرها يف ال�سجل
الورقي �أو الإلكرتوين ،وال�ضمانات الالزم توافرها يف ال�سجل مبا يكفل حماية البيانات واملعلومات
املدونة فيه وحفظ �سريتها وبيان �أي تغيريات تتم يف هذه البيانات �أو املعلومات واجلهة التي
قامت بها والأ�شخا�ص امل�صرح لهم باالطالع على ال�سجل من العاملني بامل�ؤ�س�سة �أو ممن يقدمون
خدمات لها.
وتعترب جميع البيانات املدونة بال�سجل �سرية وال يجوز للغري االطالع عليها �أو الت�صريح بها
�إال وفق ًا للقوانني ال�سارية �أو ب�إذن ق�ضائي� ،أو من املحكمة املخت�صة.

مادة ()16
ت�أمني امل�سئولية

يحدد جمل�س الإدارة �أي من �أنواع �أو فئات امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،التي يجب �أن
تتوافر لديها بولي�صة ت�أمني عن �أخطاء املهنة �أو �أخطاء �أي من الطواقم الطبية �أو الفنية �أو
التمري�ضية العاملة يف امل�ؤ�س�سة ،وذلك وفق ًا لل�شروط وال�ضوابط التي ي�صدر بتحديدها قرار من
جمل�س الإدارة.

مادة ()17
فتح �صيدلية

يخ�ضع الرتخي�ص بفتح �صيدلية يف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة وت�شغيلها لقانون تنظيم مهنة
ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية .وي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
التي يجب �أن يكون بها �صيدلية خا�صة.

مادة ()18
الدعاية والإعالن

يحظر على امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة الدعاية لنف�سها عن طريق و�سائل الإعالم �أو الدعاية
باملخالفة للقوانني واللوائح �أو مبا يحط من كرامة �أو تقاليد املهن واخلدمات ال�صحية.
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الف�صل الرابع
الرقابة والإ�شراف
مادة ()19
املراجعة والتقييم

�أ -تخت�ص الهيئة بالقيام مبهام املراجعة والتقييم ل�ضمان جودة اخلدمات ال�صحية
للم�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة وحتقيق �أعلى م�ستويات الأداء وللت�أكد من التزامها ب�شروط
و�ضوابط الرتخي�ص والتحقق من ا�ستمرار توافر اال�شرتاطات واملعايري والرتتيبات ال�صحية
والتجهيزات الفنية ومتطلبات ال�سالمة ،والت�أكد من ا�ستيفاء الأجهزة واملعدات الطبية
امل�ستخدمة يف تلك امل�ؤ�س�سات للمعايري واملوا�صفات الدولية املعمول بها.
ب -ي�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا مبعايري تقييم جودة اخلدمات ال�صحية ومناذج مل�ؤ�شرات قيا�س
�أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة وذلك وفق ًا لأف�ضل املمار�سات املتعارف عليها دولي ًا ،ويبني
القرار عمليات و�آليات و�ضوابط مراجعة وتقييم جودة اخلدمات ال�صحية وم�ستويات �أداء
امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة.
ج -تكون املراجعة والتقييم التي تبا�شرها الهيئة �شاملة �أو انتقائية وذلك وفق ًا للقواعد التي
تقررها خطة العمل التي ي�ضعها جمل�س الإدارة ،وتتولى الهيئة �إخطار امل�ؤ�س�سة ال�صحية
اخلا�صة اخلا�ضعة للمراجعة والتقييم بتقرير عن نتائج املراجعة والتقييم جلودة خدماتها
ال�صحية وم�ستوى الأداء م�شفوع ًا مبالحظات وتو�صيات الهيئة ،وعلى امل�ؤ�س�سة موافاة الهيئة
بردودها على املالحظات والتو�صيات وما اتخذته من �إجراءات يف �ش�أنها.
وتلتزم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ب�أداء ر�سم �سنوي عن املراجعة والتقييم ل�ضمان جودة
اخلدمات ال�صحية وحتقيق �أعلى م�ستويات الأداء ،وت�ؤول ح�صيلة هذه الر�سوم �إلى الهيئة
وتخ�ص�ص لأغرا�ض املراجعة والتقييم والتفتي�ش ،وتودع هذه الر�سوم يف ح�ساب خا�ص
با�سم الهيئة وكذلك ما تقرره الدولة من اعتمادات مالية مخ�ص�صة للمراجعة والتقييم
والتفتي�ش ،وال يورد الفائ�ض منها يف نهاية العام املايل �إلى اخلزانة العامة ،وال يجوز تدويرها
�أو ا�ستخدامها �أو الت�صرف فيها يف غري الأغرا�ض التي خ�ص�صت من �أجلها.
د -للهيئة �أن ت�سند مهامها �أو بع�ضها يف املراجعة والتقييم �إلى خرباء �أو جهات تتوفر لديها
الإمكانيات الفنية الالزمة للقيام بهذه املهام.
هـ -يعتمد جمل�س الوزراء التقارير املتعلقة مب�ستوى جودة و�أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة،
ويجوز له املوافقة على ن�شرها بالو�سيلة املنا�سبة التي تتيح للكافة االطالع عليها.
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و -على امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة متكني موظفي الهيئة املخت�صني �أو املفو�ضني عنها للقيام
ب�أعمال الفح�ص والتقييم وبالأخ�ص دخول امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة وفروعها واملراكز
الطبية التابعة لها وغريها من املحال ذات ال�صلة ملعاينتها ،واالطالع على امللفات وال�سجالت
والدفاتر وامل�ستندات والبيانات واملعلومات املوجودة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة واحل�صول
على ن�سخ منها ،وفح�ص ومعاينة الأجهزة واملعدات الطبية والتجهيزات الفنية ومتطلبات
ال�سالمة.

مادة ()20
التفتي�ش وال�ضبطية الق�ضائية

�أ -تخت�ص الهيئة بالرقابة والتفتي�ش على امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة للتحقق من تنفيذ �أحكام
هذا القانون واللوائح والقرارات املنفذة لأحكامه.
ب -للمفت�شني الذين يندبهم الرئي�س التنفيذي من بني موظفي الهيئة �أو من غريهم للقيام
ب�أعمال التفتي�ش للتحقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون ال�سلطات الآتية:
 -1دخول امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة وفروعها واملراكز الطبية التابعة لها وغريها من
املحال ذات ال�صلة ملعاينتها وتفتي�شها.
 -2طلب االطالع على امللفات وال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات والبيانات واملعلومات
املوجودة بامل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة واحل�صول على ن�سخ منها.
� -3سماع �أقوال كل من ي�شتبه �أن له �صلة مبو�ضوع التحقيق (الإداري) من العاملني يف
امل�ؤ�س�سات ال�صحية.
ج -يجب على املرخ�ص له ب�إدارة م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �أو املدير امل�سئول �أو ممثله �أو امل�سئولني
يف امل�ؤ�س�سة �أو العاملني لديها عدم �إعاقة مفت�شي الهيئة يف �أداء مهامهم ،و�أن يزودوهم
بامللفات وال�سجالت والدفاتر وامل�ستندات والبيانات واملعلومات ال�صحيحة والالزمة لأداء
مهامهم ،وذلك خالل مدة منا�سبة يحددونها.
د -للمفت�شني من موظفي الهيئة الذين ي�صدر بتحديدهم قرار من وزير العدل باالتفاق مع
الوزير� ،صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي بالن�سبة للجرائم املن�صو�ص عليها يف هذا القانون
والتي تقع يف دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة ب�أعمال وظائفهم.

الف�صل اخلام�س
التحقيق وامل�ساءلة
مادة ()21
مبا�شرة التحقيق

�أ -للهيئة �أن جتري حتقيق ًا �إداري ًا من تلقاء نف�سها �أو بنا ًء على طلب الوزير �أو جلنة امل�ساءلة �أو
ما تتلقاه من بالغات �أو �شكاوى جدية ،للتحقق من �أن امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة قد ارتكبت
مخالفة لأي من �أحكام هذا القانون من عدمه .ولها �أن جتري حتقيق ًا �إذا قامت لديها دالئل
جدية حتملها على االعتقاد ب�أن املخالفة على و�شك الوقوع.
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ب -يجوز للهيئة �أن تطلب من امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة كافة البيانات والإي�ضاحات
وامل�ستندات ،مبا يف ذلك البيانات ال�سرية �إذا ارت�أت �أنها الزمة ال�ستكمال التحقيق ،كما
للهيئة ،يف �سبيل �إجناز عملها� ،أن تندب �أي من م�أموري ال�ضبط الق�ضائي امل�شار �إليهم يف
الفقرة (د) من املادة ( )20من هذا القانون للقيام ب�أي من املهام املخولني ب�أدائها.
ج -ي�صدر قرار من جمل�س الإدارة بتنظيم �إجراءات التحقيق واملواعيد الواجب مراعاتها،
وقواعد �إخطار امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة باملخالفات املن�سوبة �إليها مرفق ًا به كافة الأدلة
والقرائن واملعلومات ،وقواعد �إتاحة الفر�صة العادلة جلميع الأطراف املعنية بالتحقيق
للدفاع عن م�صاحلهم مبا يف ذلك عقد جل�سات لال�ستماع وملناق�شة الأطراف املعنية
و�شهودهم ومتكينهم من عر�ض �آرائهم وتقدمي حججهم و�أدلتهم مكتوبة �أو �شفوية .ويكون
للأطراف املعنية احلق يف اال�ستعانة مبحاميهم يف كافة جل�سات و�إجراءات التحقيق.

مادة ()22
جلنة امل�ساءلة

تن�ش�أ يف الهيئة جلنة ت�سمى "جلنة امل�ساءلة" من ثالثة �أع�ضاء وتخت�ص باتخاذ الإجراءات
الت�أديبية �ضد امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ،ا�ستناد ًا لأحكام هذا القانون ،وي�صدر بت�شكيلها قرار
قا�ض مبحكمة اال�ستئناف العليا املدنية يندبه املجل�س
من الوزير ،كل ثالث �سنوات ،وتت�ألف من ٍ
وممثل عن جمعية الأطباء ،ويحلف ع�ضوا
وممثل عن الهيئة
الأعلى للق�ضاء يتولى رئا�سة اللجنة
ٍ
ٍ
اللجنة �أمام رئي�س اللجنة اليمني ب�أن ي�ؤديا مهمتهما بالأمانة وال�صدق.
ويكون للجنة كاتب ينتدبه رئي�س الهيئة من بني موظفي الهيئة يح�ضر اجلل�سات ويتولى حترير
املحا�ضر والتوقيع عليها مع رئي�س اللجنة .وحتفظ املحا�ضر مع باقي الأوراق مبعرفة الكاتب.
ويحدد قرار ت�شكيل جلنة امل�ساءلة ،ما يكفل لها احليدة واال�ستقالل ،ونظام و�إجراءات
عملها واملواعيد الواجب مراعاتها وحاالت عدم �صالحية الع�ضو يف نظر املخالفة والأحوال
الواجب فيها الإف�صاح عن �أية ظروف �أو مالب�سات ت�ؤدي �إلى �إثارة ال�شكوك ،ومكاف�آت �أع�ضائها
وغري ذلك من م�سائل.

مادة ()23
التدابري التي يجوز اتخاذها عند ثبوت املخالفة

�أ -مع عدم الإخالل بامل�سئولية املدنية �أو اجلنائية ،عند ثبوت املخالفة ت�أمر جلنة امل�ساءلة
املخالف بالتوقف عن املخالفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها فور ًا �أو خالل فرتة زمنية حتددها
اللجنة ويف حالة عدم امتثاله يف الفرتة املحددة فللجنة �أن ت�صدر قرار ًا م�سبب ًا مبا ي�أتي:
 -1وقف ترخي�ص امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة.
� -2سحب الرتخي�ص ال�صادر من الهيئة وفق ًا لأحكام املادتني ( )4و( )5من هذا القانون،
وذلك يف حالة تعلق املخالفة بهذا الرتخي�ص.

العدد - 3223 :الخميس  20أغسطس 2015

 -3توقيع غرامة تهديدية حتت�سب على �أ�سا�س يومي حلمل املخالف على التوقف عن
املخالفة و�إزالة �أ�سبابها �أو �آثارها ،وذلك مبا ال يجاوز �ألف دينار يومي ًا عند ارتكابه
املخالفة لأول مرة و�ألفي دينار يومي ًا يف حالة ارتكابه مخالفة �أخرى خالل ثالث �سنوات
من تاريخ �إ�صدار قرار يف حقه عن املخالفة ال�سابقة.
 -4توقيع غرامة �إجمالية مبا ال يجاوز ع�شرين �ألف دينار بحريني.
ب -يف احلالتني املن�صو�ص عليهما يف البندين ( )3و( )4من الفقرة (�أ) من هذه املادة يتعني
عند تقدير الغرامة مراعاة ج�سامة املخالفة ،والعنت الذي بد�أ من املخالف ،واملنافع التي
جناها ،وال�ضرر الذي �أ�صاب الغري نتيجة لذلك .ويكون حت�صيل الغرامة بالطرق املقررة
لتح�صيل املبالغ امل�ستحقة للدولة.
ج -يجوز للهيئة ،بنا ًء على قرار جلنة امل�ساءلة� ،أن تن�شر بيان ًا باملخالفة التي ثبت وقوعها من
قبل امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة وذلك بالو�سيلة والكيفية التي يحددها القرار مبا يتنا�سب
مع ج�سامة املخالفة .على �أنه يجب �أال يتم الن�شر �إال بعد فوات ميعاد الطعن يف قرار الهيئة
بثبوت املخالفة �أو �صدور حكم بات بثبوت املخالفة وذلك بح�سب الأحوال.
د�	-إذا ر�أت جلنة امل�ساءلة �أن التحقيق قد �أ�سفر عن وجود جرمية جنائية �أحالت الأوراق �إلى
النيابة العامة.

مادة ()24
احلاالت امل�ستعجلة

�أ -يجوز للجنة امل�ساءلة ،يف احلاالت امل�ستعجلة ،بنا ًء على طلب من الرئي�س التنفيذي للهيئة،
و�إذا قامت لديها �أمارات قوية تدعو �إلى الظن ب�أن اال�ستمرار يف تقدمي امل�ؤ�س�سة للخدمات
ال�صحية على نحو معني من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى خطر على �صحة و�سالمة املر�ضى �أو اجلمهور
�أو العاملني بامل�ؤ�س�سة مما يتعذر تداركه فيما بعد� ،أن ت�صدر قرار ًا م�سبب ًا مبا ي�أتي:
 -1و�ضع قيود �أو ا�شرتاطات على اخلدمات التي تقدمها امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة مبا
يكفل �سالمة وخ�صو�صية املر�ضى.
 -2الوقف امل�ؤقت لبع�ض خدمات امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة وذلك ملدة ال جتاوز ثالثة
�أ�شهر.
ب -ت�صدر جلنة امل�ساءلة القرار يف �أي من احلاالت املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه
املادة ،بعد اطالعها على الأوراق و�سماع �أقوال كل من �صاحب ال�ش�أن وامل�ؤ�س�سة ال�صحية
اخلا�صة و�إتاحة الفر�صة لهما لعر�ض �آرائهما وتقدمي حججهما وما لديهما من م�ستندات �أو
�أوراق و�أية �أدلة �أو قرائن ت�ؤيد وجهة نظرهما ،وذلك كله يف املواعيد ووفق ًا للإجراءات التي
ي�صدر بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.
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مادة ()25
العقوبات

�أ -يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنة وبالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار بحريني وال
جتاوز ع�شرين �ألف دينار بحريني �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
�	-1أن�ش�أ �أو �أدار من�ش�أة يتم فيها مزاولة وتقدمي اخلدمات ال�صحية بدون ترخي�ص �أو بعد
�صدور قرار بوقف الرتخي�ص �أو �سحبه.
 -2قدم خدمات �صحية بدون احل�صول على ترخي�ص ب�ش�أنها.
 -3ح�صل على ترخي�ص من الهيئة با�ستعمال طرق احتيالية.
 -4قدم �إلى الهيئة بيانات كاذبة �أو م�ضللة �أو على خالف الثابت يف ال�سجالت �أو البيانات
�أو امل�ستندات التي تكون حتت ت�صرفه.
 -5حجب عن الهيئة �أية بيانات �أو معلومات �أو �سجالت �أو م�ستندات من تلك التي يتعني
عليه تزويد الهيئة بها �أو متكينها من االطالع عليها للقيام مبهامها املقررة مبوجب هذا
القانون.
 -6ت�سبب يف �إعاقة �أو تعطيل عمل مفت�شي الهيئة �أو �أي حتقيق تكون الهيئة ب�صدد �إجرائه.
 -7قام متعمد ًا باالطالع على البيانات �أو املعلومات الواردة يف �سجالت املر�ضى بهدف
الإف�صاح عنها �أو الت�صريح بها دون وجه حق.
ب -يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال
جتاوز ع�شرة �آالف دينار كل من �أف�صح عن �أية بيانات �أو معلومات من املتاح له النفاذ �إليها
بحكم عمله �أو ا�ستخدمها ملنفعته �أو ملنفعة الغري ،وذلك دون وجه حق وباملخالفة لأحكام هذا
القانون.
ج -يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن �ألف دينار وال جتاوز ع�شرين �ألف دينار من خالف �أحكام
البند ( )6من الفقرة (ب) من املادة ( )11والفقرة (ج) من املادة ( )14واملادة ( )18من
هذا القانون.

مادة ()26
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بامل�س�ؤولية اجلنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعاقب ال�شخ�ص االعتباري مبا
ال يجاوز مثلي الغرامة املقررة للجرمية �إذا ارتكبت با�سمه �أو حل�سابه �أو ملنفعته �أية جرمية من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة ( )25من هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة ت�صرف �أو امتناع
�أو موافقة �أو ت�سرت �أو �إهمال ج�سيم من �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي م�سئول مفو�ض
�آخر  -يف ذلك ال�شخ�ص االعتباري – �أو ممن يت�صرف بهذه ال�صفة.
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مادة ()27
الت�صالح

يجوز يف غري حالة العود ،الت�صالح يف اجلرائم �أو املخالفات املن�صو�ص عليها يف البند ()6
من الفقرة (�أ) والفقرة (ب) من املادة ( )25من هذا القانون وكذلك اجلرائم املعاقب عليها
يف الفقرة (ج) من ذات املادة ،وذلك ب�سداد احلد الأدنى للغرامة املقررة.
وعلى محرر املح�ضر بعد مواجهة املخالف باملخالفة �أن يعر�ض عليه ال�صلح ويثبت ذلك
يف املح�ضر ،وللمخالف الذي يرغب يف ال�صلح �أن ي�سدد للهيئة خالل �سبعة �أيام عمل من تاريخ
عر�ض ال�صلح عليه احلد الأدنى للغرامة ،وذلك كله وفق ًا لل�ضوابط والإجراءات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة ،وتنق�ضي الدعوى اجلنائية بالن�سبة لتلك الوقائع وجميع
�آثارها اجلنائية مبجرد �سداد مبلغ ال�صلح كام ًال.

الف�صل ال�ساد�س
�أحكام متفرقة
مادة ()28
الر�سوم

�أ -ي�صدر قرار من الوزير بنا ًء على اقرتاح من جمل�س الإدارة ،وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
بتحديد فئات الر�سوم امل�ستحقة على اخلدمات والطلبات الآتية:
 -1تقدمي طلبات الرتاخي�ص.
 -2منح وجتديد تراخي�ص �إن�شاء و�إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة.
 -3املوافقة الأولية على �إن�شاء امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة.
 -4التنازل عن الرتخي�ص �أو نقله ل�شخ�ص �آخر.
 -5التعديل على اخلدمات ال�صحية املرخ�ص بها.
 -6تعديل ت�صنيف امل�ؤ�س�سة ال�صحية اخلا�صة.
�	-7إ�صدار ن�سخ من الرتخي�ص.
 -8املراجعة والتقييم ل�ضمان جودة اخلدمات ال�صحية وم�ستويات الأداء.
ويراعى يف حتديد فئات الر�سوم امل�ستحقة على اخلدمات املن�صو�ص عليها يف هذه
الفقرة ت�صنيف امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة واخلدمات ال�صحية التي توفرها وطاقتها
اال�ستيعابية لعالج املر�ضى.
ب -تفر�ض الهيئة غرامة ت�أخري مقدارها �ضعفي قيمة الر�سم امل�ستحق عن جتديد الرتخي�ص �أو
عن املراجعة والتقييم يف حالة الت�أخر يف �سداد الر�سم املقرر وذلك خالل ثالثة �أ�شه ــر من
تاريخ ا�ستحقاقه.
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مادة ()29
حلول الهيئة محل اللجان الفنية

مع مراعاة �أحكام املادة ( )22من هذا القانون ،حتل الهيئة محل اللجان الفنية املن�صو�ص
عليها يف �أحكام املادة ( )5من املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء
وال�صيادلة للمهن الطبية املعاونة واملادة ( )5من املر�سوم بقانون ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة
مهنة الطب الب�شري وطب الأ�سنان ،وذلك وفق ًا للنظم والإجراءات واال�شرتاطات التي ي�صدر
بتحديدها قرار من جمل�س الإدارة.

مادة ()30
الطعن يف قرارات الهيئة

مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة (ج) من املادة ( )6من هذا القانون ،يجوز لكل ذي �ش�أن
الطعن �أمام املحكمة الكربى املدنية يف �أي قرار ي�صدر عن الهيئة ا�ستناد ًا لأحكام هذا القانون
وذلك خالل �ستني يوم ًا من تاريخ علمه بالقرار �أو خالل �ستني يوم ًا من فوات املدة الالزم فيها
�إ�صدار القرار من الهيئة.

مادة ()31
�إ�صدار القرارات

�أ -يف حالة عزم الهيئة �إ�صدار �أية لوائح �أو قرارات �أو اتخاذ �أية تدابري ذات ت�أثري ملمو�س،
ف�إنه يتعني عليها عقد م�شاورات مع اجلهات املعنية ال�ستطالع �آرائهم قبل �إ�صدار �أي من
تلك اللوائح �أو القرارات �أو اتخاذ �أي من تلك التدابري .وي�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا ب�ش�أن
تنظيم هذه امل�شاورات يكفل للكافة االطالع على تفا�صيل امل�شاورات اجلارية وما مت �إبدا�ؤه
من �آراء ،وذلك من خالل نقطة معلومات واحدة.
ب -تراعي الهيئة يف قراراتها ال�صادرة تنفيذ ًا لأحكام هذا القانون مبادئ النزاهة وال�شفافية
وتكاف�ؤ الفر�ص.
ج -ي�صدر الوزير وجمل�س الإدارة – كل بح�سب الأحوال -القرارات امل�شار �إليها يف هذا القانون،
وتن�شر يف اجلريدة الر�سمية.

مادة ()32
قائمة باملهن الطبية املعاونة

ي�صدر جمل�س الوزراء ،بنا ًء على اقرتاح من الوزير بالتن�سيق مع الهيئة ،قرار ًا يت�ضمن
قائمة باملهن الطبية املعاونة ،وي�سري على الرتخي�ص مبزاولة � ٍأي منها والأحكام املنظمة لها
املر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987يف �ش�أن مزاولة غري الأطباء وال�صيادلة للمهن الطبية
املعاونة ،وذلك فيما ال يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.
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مادة ()33
�أحكام انتقالية

�أ -ي�ستمر العمل بالقرارات ال�صادرة يف �ش�أن تنظيم امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة واملعمول بها
وقت �صدور هذا القانون مبا ال يتعار�ض مع �أحكامه ،وذلك �إلى �أن ت�صدر الهيئة الأنظمة
واللوائح والقرارات املنفذة له خالل �سنة من تاريخ العمل ب�أحكامه.
ب -يعتد برتاخي�ص امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة ال�سارية وقت العمل ب�أحكام هذا القانون �إلى
�أن تنتهي مدة �سريانها �أو يتم وقفها �أو �سحبها طبق ًا لأحكام القانون.
ج -على امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة �أن تبادر �إلى توفيق �أو�ضاعها طبق ًا لأحكام هذا القانون
خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ العمل بهذه الأحكام.

مادة ()34
الإلغاء

ُيلغى املر�سوم بقانون رقم ( )23ل�سنة  1986ب�ش�أن امل�ست�شفيات اخلا�صة ،كما ُيلغى كل ن�ص
يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

مادة ()35
نفاذ �أحكام القانون

على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء  -كل فيما يخ�صه  -تنفيذ هذا القانون ،و ُيعمل به من
�أول ال�شهر التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

							
رئي�س جمل�س الوزراء
خليفة بن �سلمان �آل خليفة
�صدر يف ق�صر الرفاع:
بتاريخ 1 :ذي القعدة 1436هـ
املوافق� 16 :أغ�سط�س 2015م

ملك مملكة البحرين بالنيابة
�سلمان بن حمد �آل خليفة
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