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 قانون رقم )23( ل�صنة 2018

باإ�صدار قانون ال�صمان ال�صحي

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

بعد الطالع على الد�شتور،
لموظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�شات  تنظيم  ب�شاأن   1975 ل�شنة   )13( رقم  القانون  وعلى 

الحكومة وتعديالته، 
وعلى قانون التاأمين الجتماعي ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )24( ل�شنة  1976وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 في �شاأن مزاولة غير الأطباء وال�شيادلة للمهن 
ل بالمر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية  الطبية المعاِونة، المعدَّ

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

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

ل بالمر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، ال�شيدلية، المعدَّ
وعلى القانون المدني ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )19( ل�شنة 2001، 

ل�شنة  بقانون رقم )16(  بالمر�شوم  ال�شادر  والإداريــة  المالية  الرقابة  ديوان  قانون  وعلى 
ل بالمر�شوم بقانون رقم )49( ل�شنة 2010، 2002، المعدَّ

وعلى المر�شوم بقانون رقم )39( ل�شنة 2002 ب�شاأن الميزانية العامة وتعديالته،
 2002 ل�شنة   )46( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجنائية  الإجـــراءات  قانون  وعلى 

وتعديالته،
وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته،

وعلى قانون م�شرف البحرين المركزي والموؤ�ش�شات المالية ال�شادر بالقانون رقم )64( 
ل�شنة 2006 وتعديالته،

وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2009 باإن�شاء �شندوق معا�شات ومكافاآت التقاعد لأع�شاء 
مجل�شي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكافاآتهم،

وعلى القانون رقم )35( ل�شنة 2009 ب�شاأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية واأبناء 
رة على الِخْدمات  جة من غير بحريني معاملة البحريني في بع�س الر�شوم المقرَّ البحرينية المتزوِّ

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

ل بالمر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، ال�شحية، المعدَّ
ل بالمر�شوم  مة المالية، المعدَّ وعلى القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذِّ
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بقانون رقم )19( ل�شنة 2016،
ل  المعدَّ ل�شنة 2010،  بقانون رقم )48(  بالمر�شوم  ال�شادر  المدنية  الخدمة  قانون  وعلى 

بالمر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012 وتعديالته،

وعلى المر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة،
قنا عليه واأ�شدرناه: ه، وقد �شدَّ اأقرَّ مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتَي َن�شُّ

امل�دة الأوىل

ُيعمل في �شاأن نظام ال�شمان ال�شحي باأحكام القانون المرافق.

امل�دة الث�نية

القانون،  هذا  اأحكام  تنفيذ   - يخ�شه  فيما  كل   – والـــوزراء  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  على 
يِّ �شتة اأ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة  وُيعمل بالقانون المرافق من اأول ال�شهر التالي لُم�شِ
المادة )2( من  الفقرة )ج( من  في  اإليها  الم�شار  التطبيق  بمراحل  الإخالل  ودون  الر�شمية، 

القانون المرافق.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عي�شى اآل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:
بتاريـــخ: 14 رم�شان 1439هـ
الموافق: 30 مــــايــــو 2018م
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قانون ال�صمان ال�صحي

باب متهيدي

تع�ريف ونط�ق تطبيق الق�نون واأهدافه

م�دة )1(

تع�ريف

المبينَة قريَن كلٍّ  المعانَي  التالية  للكلمات والعبارات  القانون يكون  اأحكام هذا  في تطبيق 
منها، ما لم يقت�ِس �شياُق الن�س خالَف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

الوزي��ر: الوزير الذي ي�شدر بت�شميته مر�شوم.

المجل����س الأعلى لل�ش���حة: المجل�ـــس الأعلى لل�شحة المن�شاأ بموجـــب المر�شوم رقم )5( ل�شنة 

.2013
�شندوق ال�شم�ن ال�شحي اأو ال�شندوق: �شندوق ال�شمان ال�شحي المن�شاأ طبقًا لأحكام المادة 

)4( من هذا القانون.
ل طبقًا لأحكام المادة )7( من هذا القانون. مجل�س الإدارة: مجل�س اإدارة ال�شندوق الُم�َشكَّ

رئي�س مجل�س الإدارة: رئي�س مجل�س اإدارة ال�شندوق.

الهيئ���ة الوطني���ة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحيـــة المن�شاأة بموجب القانون 

رقم )38( ل�شنة 2009. 
ل طبقًا لأحكام المادة )64(  مجل�س الأمن�ء: مجل�س اأمناء الموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية الُم�َشكَّ

من هذا القانون.
�س لها بمزاولة  م الِخْدم�ت ال�ش���حية: كل موؤ�ش�شـــة اأو من�شاأة حكومية اأو غير حكومية مرخَّ مق���دِّ

وتقديم الِخْدمات ال�شحية.
الح�لت الط�رئة: الحالت التي تن�شاأ عن اإ�شابة اأو مر�س قد يوؤدي اإلى الموت اأو العجز اإذا لم 

يح�شل التدخل ال�شريع.
د التغطية التاأمينية ِوْفقًا لأحكام  التغطية الت�أمينية: ِخْدمات التاأمين ال�شحي التي يوفرها مزوِّ

هذا القانون.
ح لها طبقًا  د التغطي���ة الت�أميني���ة: �شندوق ال�شمـــان ال�شحي و�شـــركات التاأمين الم�شـــرَّ م���زوِّ

لأحكام هذا القانون.
الم�شتفيد: كل �شخ�س طبيعي م�شمول بالتغطية التاأمينية ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

المقيم: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي لديه رخ�شة اإقامة في المملكة.

الزائر: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يدخل المملكة اأو يكون موجودًا فيها ب�شفة موؤقتة لغير الإقامة 

اأو العمل.
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�ش����حب العمل: كل �شخ�س طبيعـــي اأو اعتباري ي�شتخدم عاماًل اأجنبيًا اأو اأكثر لأداء عمل معيَّن 

في المملكة لقاء اأجر اأيًا كان نوعه، ثابتًا اأو متغيرًا، نقدًا اأو عينًا، وي�شمل ذلك اأية جهة حكومية 
اأو موؤ�ش�شة اأو هيئة عامة اأو �شركة اأو مكتب اأو من�شاأة اأو غير ذلك من كيانات القطاع الخا�س.

الع�م���ل: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يعمل لقاء اأجـــر اأيًا كان نوعه، ثابتًا اأو متغيرًا، نقدًا اأو عينًا، 

لدى �شاحب عمل وتحت اإدارته اأو اإ�شرافه.
الكفي���ل: كل �شخ�ـــس طبيعـــي اأو اعتباري يكفل �شخ�شـــًا طبيعيًا من غير المواطنيـــن اأو العمال 

بغر�س الإقامة اأو الزيارة، ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.
المكفول: كل �شخ�س طبيعي اأجنبي يكون مقيمًا في المملكة لغير العمل.

ا�ش���تراك ال�ش���م�ن ال�ش���حي اأو ال�ش���تراك: المقابل النقـــدي لل�شمان ال�شحي الـــذي يوؤدى اإلى 

دي التغطية التاأمينية. مزوِّ
ْزمة ال�شحية  مق���دار الم�ش����ركة: المبلغ الـــذي يلتزم الم�شتفيد باأدائه – عدا الم�شتفيـــد من الرُّ

ر على اأ�شا�ـــس ن�شبة من قيمة  م الخدمـــة ال�شحية، والذي يقدَّ الإلزاميـــة للمواطنيـــن - اإلى مقدِّ
المطاَلبة عن المنافع ال�شحية.

الأجهزة التعوي�شية: كل اأداة اأو جهاز اأو مادة اأو اأيِّ منَتج اآخر ُي�شمح للم�شتفيد با�شتعماله لغر�س 

مراقبة اأو تخفيف اأو عالج مر�س اأو اإ�شابة، ول ي�شمل ذلك الأجهزة الت�شخي�شية والأجهزة التي 
يتم زْرعها في الج�شم. 

م�دة )2(

نط�ق تطبيق الق�نون 

ار. اأ - ت�شري اأحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزوَّ
ب - ُت�شتثَنى من اأحكام هذا القانون الفئات الآتية:

1 - منت�شبو قوة دفاع البحرين من الع�شكريين والمدنيين واأفراد اأ�شرهم، على اأن تلتزم 
كافة الموؤ�ش�شات والمراكز ال�شحية الحكومية الخا�شعة لهذا القانون بتقديم الِخْدمات 

ال�شحية لمنت�شبي قوة دفاع البحرين واأفراد اأ�شرهم على نفقة الدولة.
2 - الم�شت�شفيات والِوْحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين.

3 - الأجانب من اأع�شاء واإداريي البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية والدولية لدى المملكة.
4 - الفئات من غير المواطنين التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على 

اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ج - يكون تطبيق نظام ال�شمان ال�شحي على مراحل ِوْفقًا ِلـما ي�شدر به قرار من مجل�س الوزراء، 

بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة، وين�شر القرار في الجريدة الر�شمية.
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وا�شتكمال  التقنية  وال�شتعدادات  الفنية  الترتيبات  تواُفر  مرحلة  كل  تحديد  في  ويراعى 
الإجراءات والتدابير الالزمة ل�شمان �شهولة و�شرعة الح�شول على الِخْدمات ال�شحية.

م�دة )3(

اأهداف الق�نون

يهدف هذا القانون اإلى تحقيق ما يلي:
1 - توفيـــر منظومـــة �شحيـــة متكاملة ذات جـــودة عالية تت�شـــم بالمرونة، والقـــدرة على التطور 

وال�شتجابة لتطلعات الم�شتفيدين، جاذبة لال�شتثمار في المجال ال�شحي. 
م  2 - اإن�شـــاء نظـــام تمويـــل �شحي يت�شم بالكفـــاءة وال�شتدامـــة، ويكفل الحرية فـــي اختيار مقدِّ

الخدمة ال�شحية.
3 - تقديـــم ِخْدمات �شحية عادلة وتناف�شية �شمن اإطـــار يحمي حقوق كافة الأطراف الم�شاركة 

في ال�شمان ال�شحي.
 

الب�ب الأول

�شندوق ال�شم�ن ال�شحي

الف�شل الأول

اإن�ش�ء ال�شندوق ومه�مه و�شالحي�ته

م�دة )4(

اإن�ش�ء ال�شندوق 

اأ - تن�شـــاأ هيئة عامة ت�شمى )�شندوق ال�شمان ال�شحي(، تكون لها ال�شخ�شية العتبارية وتتمتع 
بال�شتقالل المالي والإداري، وتخ�شع لرقابة الوزير.

ب - لل�شنـــدوق اأن يحدد ا�شمًا يرِمز له و�شعـــارًا خا�شًا به، ويكون له حقٌّ ا�شتئثاريٌّ في ا�شتعمال 
ال�شـــم وال�شعار ومْنع الغيـــر من ا�شتعمالهما اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو اإ�شارة مماثلة اأو م�شابهة 

لهما.

م�دة )5(

مه�م ال�شندوق و�شالحي�ته

مة   اأ -  يبا�شـــر ال�شنـــدوق كافة المهام وال�شالحيـــات الالزمة لتمويل المنافـــع ال�شحية المقدَّ
لالأ�شخا�س الذين يتولى تغطيتهم تاأمينيًا، و�شمان �شهولة و�شرعة ح�شولهم على الِخْدمات 
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ال�شحية، وله في �شبيل ذلك القيام بوجه خا�س بما ياأتي:
الذين  للم�شتفيدين  ال�شحية  المنافع  لتقديم  ال�شحية  الخدمة  مي  مقدِّ مع  التعاقد   -  1

يتولى ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.
يتولى  الذين  بالأ�شخا�س  المتعلقة  والإح�شاءات  والمعلومات  البيانات  وتحليل  جْمع   -  2

ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.
3 - اإ�شدار قواعد واإجراءات تح�شيل ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الم�شتَحقة لل�شندوق 

بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية.  
4 - تَملُّك الأموال المنقولة والعقارية واإدارة وا�شتثمار اأيٍّ من موارد ال�شندوق. 

المتعلقة  الم�شائل  كافة  في  المعنية  والجهات  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  مع  التن�شيق   -  5
بتطبيق نظام ال�شمان ال�شحي. 

الأمــور  في  ال�شحي  ال�شمان  بنظام  النهو�س  �شاأنها  من  و�شيا�شات  برامج  اقتراح   -  6
الخارجة عن اخت�شا�س ال�شندوق، وتزويد الجهات المعنية بها.

ون�شر  القانون  هذا  باأحكام  التوعية  بهدف  وتثقيفية  تدريبية  وبرامج  دورات  تنظيم   -  7
ثقافة عن كافة مجالت نظام ال�شمان ال�شحي، واإجراء ودعم البحوث والدرا�شات في 
هذا المجال، والعمل على ال�شتفادة من نتائجها، وذلك بالتن�شيق مع المجل�س الأعلى 

لل�شحة.
واللوائح  ال�شحي  ال�شمان  بنظام  المتعلقة  القوانين  م�شروعات  في  ــراأي  ال ــداء  اإب  -  8
والقرارات التي ُت�شِدرها الجهات الأخرى ذات ال�شلة، وذلك بالتن�شيق مع المجل�س 

الأعلى لل�شحة.
تت�شمن  كانت  اإذا  فيما  للنظر  بها  المعمول  العالقة  ذات  واللوائح  القوانين  درا�شة   -  9
ق النهو�س بنظام ال�شمان ال�شحي من عدمه، واقتراح تعديلها طبقًا  اأحكام تعوِّ اأية 

لالآليات الد�شتورية المقررة.
ال�شندوق  يوفرها  التي  التاأمينية  بالتغطية  المتعلقة  وال�شكاوى  البالغات  ي  تَلقِّ  -  10

تها واتخاذ القرارات ب�شاأنها. وفح�شها والوقوف على مدى جديَّ
11 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى المن�شو�س عليها في هذا القانون.

ب - لل�شنـــدوق، فـــي �شبيل اأداء مهامـــه، ال�شتعانة بمن يراه منا�شبًا مـــن ذوي الكفاءة والخبرة 
المنا�شبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.

 وفـــي حالة اإ�شنـــاد مهمة تح�شيل الر�شوم اأو ال�شتراكات اإلى جهـــة غير حكومية، يجب ن�شر 
ذلك في الجريدة الر�شمية.
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ج -  على ال�شندوق ممار�شة مهامه و�شالحياته بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز، وبما يتفق 
مع ال�شيا�شة العامة للدولة فيما يخ�س ال�شمان ال�شحي.

م�دة )6(

التق�رير ال�شنوية لل�شندوق

اأ - يعـــد ال�شندوق تقريرًا �شنويـــًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطه و�شير العمل به خالل ال�شنة 
قات  الماليـــة ال�شابقـــة، يت�شمن بوجه خا�س ما تـــم اإنجازه وما اعتر�س ال�شنـــدوق من معوِّ
الأداء، اإْن ُوِجـــدت، وما تم اعتماده من حلول لتفاديهـــا، واأية مقترحات يراها كفيلة بتعزيز 
نظـــام ال�شمان ال�شحي والنهو�س بـــه، واأية اأمور اأخرى يرى ال�شندوق اإدراجها في التقرير 

ال�شنوي.
ق لل�شندوق  ب - ُين�َشـــر التقريـــر ال�شنوي كاماًل م�شفوعـــًا بن�شخة من الح�شاب الختامـــي المدقَّ
عـــن ذات ال�شنة المالية، خالل اأربعة اأ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�شنة المالية، في الموقع 
دها مجل�ـــس الإدارة تكفل اأْن يكون الطـــالع عليه متاحًا  الإلكترونـــي اأو بو�شيلـــة اأخـــرى يحدِّ

للكافة.
مجل�س  من  اعتمادهما  بعد  الختامي  الح�شاب  وملخ�س  ال�شنوي  التقرير  ملخ�س  وُين�َشر 

الإدارة، في الجريدة الر�شمية.

الف�شل الث�ين 

جمل�س الإدارة

م�دة )7(

الت�شكيل

ل من ت�شعة اأع�شاء من بينهم رئي�س المجل�س ووزير المالية  اأ - يكون لل�شندوق مجل�س اإدارة ي�شكَّ
ووزيـــر ال�شحة والوزيـــر المعني ب�شئون العمـــل، وخم�شة اأع�شاء ير�شحهـــم المجل�س الأعلى 
لل�شحة من ذوي الكفـــاءة والخبرة، وي�شدر بت�شكيل مجل�س الإدارة وتحديد الرئي�س ونائبه 

مر�شوم. 
ب - تكـــون مدة ع�شوية الأع�شـــاء من غير رئي�س المجل�س والوزراء اأربـــع �شنوات قابلة للتجديد 

لمدة اأخرى مماثلة.
ج -  اإذا خـــال محل اأحد اأع�شاء مجل�ـــس الإدارة من غير الوزراء لأيِّ �شبب، يعيَّن َمن يحل محله 
بـــذات الأداة والطريقـــة المن�شو�س عليها في الفقـــرة )اأ( من هذه المـــادة، ويكمل الع�شو 

الجديد مدة �شلفه.
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م�دة )8(

امله�م وال�شالحي�ت

 اأ - مجل�ـــس الإدارة هو ال�شلطـــة التي تتولى �شئون ال�شندوق ور�ْشـــم �شيا�شاته التي ي�شير عليها، 
والإ�شراف على تنفيذها، والرقابة على اأعماله، واتخاذ ما يكفل لمبا�شرة ال�شندوق لمهامه 

و�شالحياته، كما له على وجه الخ�شو�س ما ياأتي:
في  القانون  هذا  اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  التدابير  واتخاذ  والقرارات  اللوائح  اإ�شدار   -  1

حدود اخت�شا�شه.
واإعداد  ال�شحي، وفح�س  ال�شمان  ا�شتراكات  لتقدير  اأكثر   اأو  اكتواري  تعيين خبير   -  2

المركز المالي لل�شندوق. 
من  المعتَمدة  الكتوارية  للقواعد  ِوْفقًا  ال�شحي  ال�شمان  ا�شتراكات  مقدار  اقتراح   -  3

ال�شندوق.
4 - اعتماد الخطة العامة ل�شتثمار اأموال ال�شندوق والموافقة على مجالت توظيف هذه 

الأموال، ِوْفقًا ل�شوابط ا�شتثمارها.
5 - اإعداد لئحة ب�شاأن �شوابط ا�شتثمار اأموال ال�شندوق، يراعى فيها اأن يكون ال�شتثمار 
ِوْفق �شيا�شة ا�شتثمارية اآمنة بعيدة عن الم�شاربة في الأ�شواق المالية، وتجنُّب ال�شتثمار 
في الأدوات ال�شتثمارية ذات المخاطر العالية، واأْن يكون ال�شتثمار بالقدر الممكن في 
ال�شوق المحلية، وتوافر ال�شيولة النقدية الالزمة ل�شداد التزامات ال�شندوق، وتمويل 

المنافع ال�شحية. وي�شدر باعتماد الالئحة مر�شوم.
موظفيه  �شئون  لتنظيم  داخلية  لوائح  واإ�شدار  لل�شندوق  التنظيمي  الهيكل  اعتماد   -  6
ومكافاآتهم  مرتباتهم  وتحديد  ونقلهم  وترقيتهم  تعيينهم  وقواعد  اإجــراءات  تت�شمن 
واإجراءات واأحكام تاأديبهم وغير ذلك من �شئونهم، وقواعد ال�شلوك التي يتعيَّن عليهم 
مراعاتها، وحالت و�شروط واأحكام الإف�شاح عن الذمة المالية ِوْفقًا لأحكام القانون 

رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن الذمة المالية.
ق. 7 - اعتماد م�شروع الميزانية ال�شنوية لل�شندوق وح�شابها الختامي المدقَّ

8 - قبول الموارد المالية الم�شار اإليها في البند )5( من الفقرة )ب( من المادة )14( 
من هذا القانون.

العمل  �شير  عن  لل�شندوق  التنفيذي  الرئي�س  يقدمها  التي  الدورية  التقارير  درا�شة   -  9
بال�شندوق، وتقرير ما يلزم ب�شاأنها.

ر اأحكام هذا القانون اخت�شا�شه  10 - مبا�شرة كافة المهام وال�شالحيات الأخرى التي تقرِّ
بها.
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ل من بين اأع�شائه اأو اإلى رئي�س المجل�س اأو   ب - لمجل�ـــس الإدارة اأْن يعهـــد اإلى لجنة اأو اأكثر ُت�َشكَّ
اأيٍّ مـــن اأع�شائه اأو الرئي�س التنفيذي لل�شندوق اأو جهة حكومية اأو غير حكومية باأداء مهام 

دة. محدَّ

م�دة )9(

الجتم�ع�ت

اأ -  يجتمـــع مجل�س الإدارة اجتماعًا عاديًا اأربع مرات �شنويـــًا على الأقل، ويجوز لرئي�س المجل�س 
دعوته لالجتماع في اأيِّ وقت.

 وعلـــى رئي�س مجل�س الإدارة دعوة المجل�س لجتماع غير عادي ُيعَقد خالل خم�شة ع�شر يومًا 
بًا من ع�شوين على الأقل من اأع�شاء مجل�س الإدارة اأو من  من تاريخ ت�َشلُّمه طلبًا كتابيًا م�شبَّ

الرئي�س التنفيذي.
ب - يجـــب في جميع الأحـــوال اأْن يت�شمن الإخطار بالدعوة لعقد الجتماع بيان الغر�س منه واأْن 

يرفق به جدول اأعمال هذا الجتماع.
ج - يح�شـــر الرئي�س التنفيذي لل�شندوق كافة اجتماعات مجل�س الإدارة با�شتثناء الحالت التي 
دها اللوائح الداخلية. وللمجل�س اأْن يدعو لح�شور اجتماعاته َمن يرى ال�شتعانة بهم ِمن  تحدِّ
اأهل الخبرة اأو ذوي ال�شاأن لمناق�شتهم وال�شتماع لآرائهم. ول يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ 

من هوؤلء �شوت معدود.
ـــن مجل�ـــس الإدارة اأمينًا لل�شر يتولى اإعـــداد جداول اأعمال اجتماعـــات المجل�س وتدوين  د - يعيِّ
محا�شـــر اجتماعاتـــه وِحْفظ الم�شتنـــدات وال�شجالت الخا�شة بـــه، والقيام بمـــا يكلِّفه بها 

المجل�س من مهام اأخرى في مجال عمل ال�شندوق.
هــــ - يجـــوز عند ال�شرورة، وفي الحـــالت العاجلـــة، اأْن ُتعَر�س بع�س المو�شوعـــات على مجل�س 
الإدارة بطريـــق التمرير، على اأْن ت�شدر القـــرارات بالإجماع، وُتعَر�س على المجل�س في اأول 

اجتماع تاٍل لالإحاطة.

م�دة )10(

الن�ش�ب والت�شويت

 يكون اجتماع مجل�س الإدارة �شحيحًا بح�شور اأغلبية اأع�شائه على اأْن يكون من بينهم رئي�س 
المجل�س اأو نائبه. وت�شدر قرارات المجل�س باأغلبية اأ�شوات الحا�شرين، وذلك في غير الحالت 
التي ت�شتِرط فيها اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا لهذا القانون اأغلبية خا�شة، وعند َت�شاوي 

ح الجانب الذي منه رئي�س الجتماع. الأ�شــوات ُيرجَّ
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الف�شل الث�لث

الرئي�س التنفيذي لل�شندوق

م�دة )11(

التعيني وُخُلو املن�شب

 اأ - يكون لل�شندوق رئي�س تنفيذي يعيَّن بمر�شوم، بناًء على تو�شية مجل�س الإدارة.
 ب -  فـــي حالـــة ُخُلو من�شـــب الرئي�س التنفيـــذي لأيِّ �شبـــب، يعيَّن َمن يحل محله بـــذات الأداة 

والطريقة المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة. 
يه ِمن بيـــن اأع�شائه اأو   ج -  ُي�شـــِدر مجل�ـــس الإدارة قـــرارًا بتكليـــف رئي�س المجل�ـــس اأو َمن ي�شمِّ
ِمـــن موظفي ال�شندوق للقيام باأعمال الرئي�س التنفيذي ب�شفة موؤقتة في حالة ُخُلو من�شب 

الرئي�س التنفيذي وعدم تعيين َمن يحل محله، وُين�َشر القرار في الجريدة الر�شمية.

م�دة )12(

امله�م وال�شالحي�ت

اأ - يمثـــل الرئي�ـــس التنفيـــذي ال�شندوق اأمام الق�شاء وفـــي �شالته بالغير، ويكـــون م�شئوًل اأمام 
مجل�س الإدارة عن �شْير اأعمال ال�شندوق فنيًا واإداريًا وماليًا، ويتولى بوجه خا�س ما ياأتي:

1 - اإدارة ال�شندوق وت�شريف �شئونه، والإ�شراف على �شْير العمل به وعلى موظفيه.
2 - تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.

دها  3 - و�شع ومتابعة نظام العمل بال�شندوق وتطويره وذلك بمراعاة ال�شوابط التي يحدِّ
مجل�س الإدارة.

وفح�س  ال�شحي،  ال�شمان  ا�شتراكات  لتقدير  اأكثر  اأو  اكتواري  خبير  تعيين  اقتراح   -  4
واإعداد المركز المالي لل�شندوق. 

هما على مجل�س الإدارة  5 - اإعداد م�شروع ميزانية ال�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنه، وعْر�شُ
قبل انتهاء ال�شنة المالية بمدة ل تقل عن �شهرين.

هما على مجل�س الإدارة  6 - اإعداد الح�شاب الختامي لل�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنه، وعْر�شُ
خالل �شهرين من انتهاء ال�شنة المالية لل�شندوق لعتماده.

7 - اإعداد تقرير �شنوي عن ن�شاط ال�شندوق، على النحو المن�شو�س عليه في المادة )6( 
خالل  الإدارة  مجل�س  على  ه  وعْر�شِ ال�شابقة،  المالية  ال�شنة  خالل  القانون،  هذا  من 
ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية م�شفوعًا بن�شخة من الح�شابات 
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قة لل�شندوق عن ذات ال�شنة المالية. المدقَّ
8 - اإعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�شندوق واقتراح تعديله.

ها كل ثالثة اأ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�شندوق  9 - اإعداد تقارير دورية وعْر�شُ
و�شْير العمل به، تت�شمن بوجه خا�س ما تم اإنجازه ِوْفقًا للخطط والبرامج المو�شوعة، 
يقرر  لم  ما  وذلك  لتفاديها،  المقتَرحة  والحلول  ُوِجــدت،  اإْن  الأداء  قات  معوِّ وتحديد 

مجل�س الإدارة مدة اأقل لتقديم هذه التقارير.
مي الِخْدمات ال�شحية لتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيدين الذين  10 - التعاقد مع مقدِّ

يتولى ال�شندوق توفير تغطية تاأمينية لهم.
َزم ال�شحية  11 - التعاقد مع جهات غير حكومية متخ�ش�شة لتدقيق المطالبات وتطوير الرُّ

اأو غير ذلك من الم�شائل ذات الطابع الفني.
12 - القيام بالمهام وال�شالحيات الأخرى التي يخت�س بها الرئي�س التنفيذي طبقًا لأحكام 
هذا القانون اأو الأنظمة اأو اللوائح اأو القرارات ال�شادرة تنفيذًا له والمهام التي يكلِّفه 

بها مجل�س الإدارة.
�ـــس كتابًة اأحد موظفي ال�شندوق فـــي مبا�شرة بع�س مهامه، بما  ب - للرئي�ـــس التنفيذي اأْن يفوِّ

يكفل اإنجاز اأعمال ال�شندوق ِوْفقًا لأحكام هذا القانون.

م�دة )13(

ال�شتق�لة

الإدارة  اإلى مجل�س  مه  يقدِّ كتابي  بموجب طلب  من�شبه  ي�شتقيل من  اأْن  التنفيذي  للرئي�س 
د لال�شتقالة بثالثة اأ�شهر على الأقل، وي�شدر قرار قبول ال�شتقالة من  وذلك قبل التاريخ المحدَّ

مجل�س الإدارة.
الف�شل الرابع

ال�شئون امل�لية والتدقيق

م�دة )14(

ميزانية ال�شندوق وموارده امل�لية

اأ - تكـــون لل�شندوق ميزانية م�شتقلة يجري اإعدادهـــا على النمط التجاري، وتبداأ ال�شنة المالية 
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لل�شندوق ببداية ال�شنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب - تتكون الموارد المالية لل�شندوق مما ياأتي:

�شة له في الميزانية العامة للدولة. 1 - العتمادات المخ�شَّ
2 - ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي.

يها ال�شندوق وذلك دون الإخالل  3 - ح�شيلة الر�شوم والإيرادات مقابل اأية ِخْدمات يوؤدِّ
باأحكام الفقرة )ج( من هذه المادة.

4 - عائد ا�شتثمار اأموال ال�شندوق.
5 - الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يقبلها مجل�س الإدارة بما ل يتعار�س مع اأهداف 

ال�شندوق.
6 - الن�شبة التي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء من قيمة ر�شوم تراخي�س اإن�شاء 
اأو اإدارة وت�شغيل الموؤ�ش�شات ال�شحية الخا�شة اأو تجديدها اأو تعديلها، على األ تزيد 

على 50% من قيمتها.
ل فائ�س ميزانية ال�شندوق من �شنة اإلى اأخرى. ج - ُيَرحَّ

م�دة )15(

تدقيق ح�ش�ب�ت ال�شندوق

�شـــًا له بالعمل  قـــًا خارجيًا اأو اأكثر مرخَّ ـــن مجل�ـــس الإدارة فـــي بداية كل �شنـــة مالية مدقِّ اأ - يعيِّ
ق  فـــي المملكة وذا مكانة دولية؛ لتدقيق ح�شابات ال�شنـــدوق. ول يجوز اأن يتولى ذات المدقِّ
الخارجي تدقيق ح�شابات ال�شندوق لأكثر من ثالث �شنوات، ول يجوز تعيينه مرة اأخرى اإل 

يِّ مدة خم�س �شنوات من تاريخ انتهاء مدة التعيين ال�شابقة. بعد ُم�شِ
يه  ق الح�شابات الخارجي خالل مدة تَولِّ ب - ل يجـــوز لل�شندوق اإ�شناد اأية مهـــام اأخرى اإلى مدقِّ

مهمة التدقيق.
ق الح�شابـــات الخارجي خالل فترة ل تجاوز ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية  ج - يتولـــى مدقِّ
تدقيق ح�شابات ال�شندوق واإعداد تقرير ب�شاأنها ِوْفقًا للمعايير المحا�شبية الدولية، على اأْن 
ح حقيقـــة المركز المالي لل�شندوق،  يت�شمـــن التقرير كافـــة البيانات والمعلومات التي تو�شِّ

بما في ذلك:
ق الح�شابات الخارجي جميع   1 - بيان ما اإذا كان ال�شندوق قد و�شع تحت ت�شرف مدقِّ
لإنجاز  �شرورية  يراها  التي  والمعلومات  والبيانات  والدفاتر  وال�شجالت  الم�شتندات 

مهمته.
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 2 - بيان ما اإذا كانت ميزانية ال�شندوق وح�شابه الختامي متَّفَقين مع حقيقة الواقع، وما 
اإذا كان قد تم اإعدادهما ِوْفقًا للمعايير المحا�شبية المتعاَرف عليها دوليًا.

 3 - بيان ما اإذا كان ال�شندوق قد قام باإعداد وِحْفظ الح�شابات المنتظمة ِوْفقًا لالأ�شول 
المرعية.

 4 - بيان ما اإذا كان جْرد اأ�شول ال�شندوق قد اأُجِري ِوْفقًا لالأ�شول المرعية.
 5 - بيان ما اإذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئي�س التنفيذي مطابقة ِلـما هو وارد 

في دفاتر و�شجالت ال�شندوق.
 6 - الك�شف عن كافة المخالفات وبيانها، واقتراح و�شائل معالجتها، وبيان ما اإذا كانت 

هذه المخالفات ل تزال قائمة.
ق الح�شابات الخارجي تقريره ب�شاأن تدقيق ح�شابات ال�شندوق اإلى كل من الوزير  م مدقِّ د - يقدِّ

ورئي�س مجل�س الإدارة خالل ثالثة اأ�شهر من نهاية ال�شنة المالية.

م�دة )16(

َتع�ُر�س امل�ش�لح

اأ - علـــى ع�شـــو مجل�ـــس الإدارة عند نظر المجل�ـــس لأيِّ مو�شوع تكون لهذا الع�شـــو فيه م�شلحة 
ح عن ذلك كتابًة حال علمه بعزم المجل�س نظر  �شخ�شيـــة مبا�شرة اأو غير مبا�شرة، اأْن ُيف�شِ
هـــذا المو�شوع. ول يجـــوز لهذا الع�شو ح�شـــور مناق�شات المجل�س ب�شاأن ذلـــك المو�شوع اأو 

الت�شويت عليه.
ب - ُيحَظـــر اأْن يكون للرئي�س التنفيذي اأو لأيٍّ من موظفي ال�شندوق م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة 
اأو غير مبا�شرة تتعلق بال�شندوق، وعلى كل منهم الإبالغ ب�شكل كتابي فورًا عن اأية م�شلحة 

تن�شاأ له في هذا ال�شاأن خالل مدة �شْغل الوظيفة لدى ال�شندوق.
        ويكون الإبالغ الم�شار اإليه بالن�شبة للرئي�س التنفيذي اإلى مجل�س الإدارة، اأما بالن�شبة لباقي 

موظفي ال�شندوق فيكون الإبالغ اإلى الرئي�س التنفيذي.
ـــد فيه اأية م�شلحة من  ج - ين�شـــىء ال�شندوق �شجاًل ي�شمـــى )�شجل الم�شالح المتعاِر�شة( تقيَّ
الم�شالح الم�شار اإليها في الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، وذلك ببيان ا�شم ال�شخ�س 
المعِنـــي ومن�شبه اأو وظيفته وتفا�شيل تلك الم�شلحة، وما يكون قد �شدر عن ال�شندوق من 
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قرارات اأو اإجراءات ب�شاأن مو�شوعها.
 ويكون لكل ذي �شاأن حق الطالع على �شجل الم�شالح المتعاِر�شة والح�شول على م�شتخرجات 

ر. منه اأو �شهادة �شلبية بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه وذلك بعد �شداد الر�شم المقرَّ

الف�شل اخل�م�س

موظفو ال�شندوق والتظلم من قرارات ال�شندوق

م�دة )17(

موظفو ال�شندوق

اأ - يعيَّن في ال�شندوق عدد كاٍف من الموظفين من ذوي الخبرة والخت�شا�س والكفاءة المهنية 
في كافة مجالت عمل ال�شندوق.

ب - ت�شري على موظفي ال�شندوق اأحكام القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات 
ومكافاآت التقاعد لموظفي الحكومة.

م�دة )18(

التََّظلُّم من قرارات ال�شندوق

اأ - لـــكل ذي �شاأن التََّظلُّم من اأيِّ قرار ي�شدر عن ال�شندوق ا�شتنادًا لأحكام هذا القانون، وذلك 
خالل �شتين يومًا من تاريخ اإخطاره بهذا القرار.

م التََّظلُّم اإلى مجل�س الإدارة من القرارات ال�شادرة عن المجل�س، وبالن�شبة للقرارات          ويقدَّ
الأخـــرى يكون التََّظلُّم منها اإلى الرئي�س التنفيذي وذلك ِوْفقًا للقواعد والأحكام التي ي�شدر 

بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
                ويجب البتُّ في التََّظلُّم واإخطار المتظلِّم بنتيجة البتِّ فيه خالل ثالثين يومًا من تاريخ تقديمه.  
ـــم الطعن في قـــرار رف�س التََّظلُّم اأمـــام المحكمة المخت�شة خـــالل �شتين يومًا من  وللمتظلِّ
د للبت في التََّظلُّم دون اإخطار المتظلِّم  تاريـــخ اإخطاره بهذا القرار، اأو فـــوات الميعاد المحدَّ

بنتيجة البتِّ في َتَظلُّمه.
ب - ل يجـــوز الطعـــن اأمام المحكمة اإل بعـــد التََّظلُّم من القرار و�شدور قـــرار برف�س التََّظلُّم اأو 

فوات الميعاد الم�شار اإليه في الفقرة ال�شابقة دون اإخطار.
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الب�ب الث�ين

نظ�م ال�شم�ن ال�شحي

الف�شل الأول

اإدارة وحوكمة نظ�م ال�شم�ن ال�شحي

م�دة )19(

املجل�س الأعلى لل�شحة

ع ال�شيا�شات  اأ - يكـــون للمجل�س الأعلى لل�شحة كافة المهام وال�شالحيـــات الالزمة لر�ْشم وو�شْ
والخطط والإجراءات والأنظمـــة واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام ال�شمان ال�شحي، بما 
يكفل تمويل المنافع ال�شحية من خالله ومراقبة مدى اللتزام باأحكام هذا القانون، ويبا�شر 

المجل�س الأعلى لل�شحة مهامه و�شالحياته على النحو الوارد في اأحكام هذا القانون. 
 ب - للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة، بعد موافقـــة مجل�س الـــوزراء، اإ�شناد بع�س مهامـــه اإلى الهيئة 
الوطنية اأو اأيٍّ من الجهات الحكومية، فيما عدا اإ�شدار اللوائح والقرارات التي تقرر اأحكام 

هذا القانون اخت�شا�س المجل�س الأعلى لل�شحة باإ�شدارها.
ج - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بعد الت�شاور مع الجهات المعنية ميثاقًا ب�شاأن حوكمة نظام 
ال�شمان ال�شحي ِوْفقًا لأف�شل الممار�شات العالمية بما يعزز الثقة بال�شمان ال�شحي ويحدُّ 
ـــــال والأمثل لنظـــام التمويل ال�شحي  مـــن الممار�شـــات ال�شارة به، ويكفـــل ال�شتخدام الفعَّ

ويعزز ا�شتدامته. 

م�دة )20(

املركز الوطني للمعلوم�ت ال�شحية واإدارة املعرفة 

اأ - ُين�شـــاأ فـــي المجل�س الأعلى لل�شحـــة المركز الوطنـــي للمعلومات ال�شحيـــة واإدارة المعرفة، 
ـــن فيـــه عدد كاف مـــن الموظفين من ذوي الخبـــرة والخت�شا�س. ويجـــوز اأن ُتن�شاأ في  ويعيَّ
المركـــز دوائر اإدارية تتولى اقت�شاديات ال�شحة والجودة والتخطيط والمعلومات والبيانات 

ال�شحية وغيرها من الدوائر الإدارية.
ب - للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة اأن يحدد للمركز ا�شمًا يرمز له و�شعـــارًا خا�شًا به، ويكون له حق 
ا�شتئثـــاري في ا�شتعمال ال�شـــم وال�شعار ومْنع الغير من ا�شتعمالهمـــا اأو ا�شتعمال اأيِّ رمز اأو 

اإ�شارة مماثلة اأو م�شابهة لهما.
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م�دة )21(

نط�ق ق�عدة البي�ن�ت ال�شحية

دي التغطية  تتكون قاعدة البيانات ال�شحية من كافة البيانات المتعلقة بالم�شتفيدين ومزوِّ
مي الخدمات ال�شحية، وت�شمل ما ياأتي: التاأمينية ومقدِّ

1 - البيانات ال�شخ�شية للم�شتفيد المتعلقة بحالته ال�شحية.
 2 - البيانـــات المتعلقـــة باأغرا�ـــس ال�شتراك فـــي ال�شمان ال�شحـــي اأو اإنهاء اأو وْقـــف التغطية 

التاأمينية.
3 - البيانات المتعلقة باأغرا�س تحديد المنافع ال�شحية التي ح�شل عليها الم�شتفيد.

مة  مـــي الخدمة ال�شحيـــة عن المنافـــع المقدَّ 4 -  البيانـــات الماليـــة المتعلقـــة بمطالبـــات مقدِّ
للم�شتفيد.

5 - اأية بيانات ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

م�دة )22(

مه�م املركز الوطني للمعلوم�ت ال�شحية واإدارة املعرفة

اأ - يتولى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة المهام الآتية:
1 - جْمع وتحليل ومعالجة البيانات ال�شحية. 

2 - الت�شريح لالأ�شخا�س بمعالجة البيانات ال�شحية اأو ت�َشلُّمها.
مي الخدمات ال�شحية  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ 3 - الربط الإلكتروني المتباَدل بين مزوِّ

ب�شبكة الت�شال.
التغطية  دي  ومــزوِّ بالم�شتفيدين  المتعلقة  والإح�شاءات  والمعلومات  البيانات  جْمع   -  4

مي الِخْدمات ال�شحية ومعامالتهم. التاأمينية ومقدِّ
من  ق  للتََّحقُّ للم�شتفيدين  ال�شحية  البيانات  بمعالجة  المتعلقة  الأعمال  على  الرقابة   -  5

مدى اللتزام باأحكام هذا القانون.
6 - اقتراح الأنظمة الكفيلة بحماية البيانات ال�شحية على نحو يتفق واأحكام هذا القانون.

ع المقترحات الالزمة لتعزيز حماية البيانات ال�شخ�شية للم�شتفيدين. 7 - و�شْ
8 - اأية مهام اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

دي التغطية  ب - ي�شتوفـــي المركـــز الوطني للمعلومات ال�شحيـــة واإدارة المعرفة ر�شمًا مـــن مزوِّ
مي الخدمات ال�شحية نظير الخدمات الإلكترونية، وبح�شب عدد المعامالت  التاأمينية ومقدِّ
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�س هـــذا الر�شم لت�شيير اأعمـــال المركز، وي�شـــدر بتحديد هذه  التـــي يقومون بهـــا، وُيخ�شَّ
الِخْدمـــات وقيمة الر�شم وفئاته وحـــالت ا�شتحقاقه والإعفاء منه قـــرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على اقتراح المجل�س الأعلى لل�شحة.
ج - ل ُي�شتـــَرط لقيـــام المركز الوطنـــي للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفـــة عند جْمع البيانات 
م  د التغطية التاأمينية اأو مقدِّ ال�شحيـــة الح�شول علـــى موافقة م�شبقة من الم�شتفيد اأو مـــزوِّ

الخدمة ال�شحية.
د - ل يجـــوز للمركز الوطني للمعلومات ال�شحيـــة واإدارة المعرفة معالجة البيانات ال�شحية اإل 
ِوْفقًا لالأغرا�س التي ُجِمعـــت من اأجلها والمتعلقة بتعزيز جودة الِخْدمات ال�شحية وحوكمة 

نظام ال�شمان ال�شحي وحماية نظام التمويل ال�شحي.

م�دة )23(

د ال�شجل الطبي الإلكرتوين املوحَّ

اأ - يكـــون لـــكل م�شتفيد �شجل طبـــي اإلكتروني يحتوي علـــى كافة البيانات ال�شحيـــة الخا�شة به 
وبالأخ�ـــس البيانـــات المتعلقة بحالته ال�شحيـــة والبيانات التي يمكـــن ا�شتخدامها كاأ�شا�س 

للمطالبة بالم�شتحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع ال�شحية. 
         وي�شـــدر قـــرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بتحديد تلك البيانـــات، والقواعد وال�شمانات 

يتها. نة فيه وِحْفظ �شرِّ الالزم تواُفُرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات المدوَّ
مي الِخْدمات ال�شحية  ب- يتولـــى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة رْبط مقدِّ
ـــم المجل�س الأعلى لل�شحـــة اآلية الدخول اإلـــى البيانات  بال�شجـــل الطبـــي الإلكتروني. وينظِّ
الواردة فيه والقواعد الواجب مراعاتها عند معالجة تلك البيانات وتخزينها وا�شتخدامها.

م�دة )24(

ق�مو�س البي�ن�ت ال�شحية الوطني

اأ - ين�شـــىء المجل�س الأعلـــى لل�شحة قامو�شًا وطنيًا للبيانات ال�شحيـــة يت�شمن منظومة وطنية 
للم�شطلحات المتعلقة بالقطاع ال�شحي لجميع المعايير ال�شحية، وبيان مفرداتها على نحو 
مي  فة اإلى فئات ومرتَّبة ترتيبًا خا�شًا، وذلـــك بغر�س اأْن يكون مرجعًا لمقدِّ تكـــون فيـــه م�شنَّ
ـــدة ت�شمح لالأنظمة  دي التغطية التاأمينية فـــي ا�شتعمال لغة موحَّ الِخْدمـــات ال�شحية ومـــزوِّ
ها اأو ا�شترجاعها اأو  التقنيـــة با�شتقبال محتويـــات القامو�س اأو اإر�شالها اأو تخزينهـــا اأو عْر�شِ

معالجتها اآليًا. 
م  ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة تحديث قامو�س البيانـــات ال�شحية الوطنـــي ِوْفقًا للتقدُّ
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الطبي وما ي�شتجد من م�شطلحات اأو تعابير ترميزية في المجال الطبي.
ج - يقوم المجل�س الأعلى لل�شحة بعْقد م�شاورات مع الجهات المعنية بما في ذلك الجهات غير 
الحكومية ل�شتطالع اآرائها قبل اإن�شاء قامو�س البيانات ال�شحية الوطني اأو اإجراء اأيِّ تعديل 

اأو تحديث عليه. 
د - ُين�َشر قامو�س البيانات ال�شحية الوطني بالو�شائل التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س 

الأعلى لل�شحة.

م�دة )25(

اأمن املع�جلة

مي الخدمات ال�شحية تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ اأ - على مزوِّ
ح  ح به، اأو من الفْقد، اأو مما هو غير م�شرَّ الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف غير الم�شرَّ

به من التغيير اأو الإف�شاح اأو النفاذ اأو اأيٍّ من ال�شور الأخرى للمعالجة.
 ويجـــب اأن تكفل هذه التدابيـــر توفير م�شتوى عاٍل من الأمن بمراعـــاة اأحدث ما و�شلت اإليه 
اأ�شاليـــب الحمايـــة التقنية، واأْن تكون التدابير الفنيـــة والتنظيمية متاحة لالطالع عليها من 

المعنيين في المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة والهيئة الوطنية.
ب - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا بتحديد ال�شتراطات التي يتعيَّن تواُفرها في التدابير 
دي التغطية  الفنية والتنظيمية الم�شار اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة. ويجوز اإلزام مزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية بتطبيـــق متطلبات اأمن خا�شة عند معالجة البيانات  التاأمينيـــة ومقدِّ

ال�شخ�شية.

الف�شل الث�ين

ال�شم�ن ال�شحي الإلزام���ي

م�دة )26(

الأ�شخ������س اخل��شعون لل�شم�ن ال�شحي الإلزامي

اأ -  ي�شري ال�شمان ال�شحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
ب - تعاَمل الفئات التالية معاملة المواطنين في ال�شمان ال�شحي الإلزامي:

1 - المراأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
2 - الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية.
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3 - اأبناء المراأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.
4 - الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء 

بناًء على تو�شية من المجل�س الأعلى لل�شحة.

م�دة )27(

دو التغطية الت�أمينية يف ال�شم�ن ال�شحي الإلزامي مزوِّ

ـــر ال�شنـــدوق التغطية التاأمينية فـــي ال�شمان ال�شحي الإلزامـــي للمواطن وَمن في حكمه  اأ- يوفِّ
ولغير البحريني الذي ي�شغل وظيفة في اأيٍّ من الجهات الحكومية.

ح لها التغطية التاأمينيـــة في ال�شمان  ـــر كلٌّ مـــن ال�شندوق اأو �شـــركات التاأمين الم�شـــرَّ ب- يوفِّ
ال�شحـــي الإلزامي للمقيم والزائر طبقًا لأحـــكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�شادرة 

تنفيذًا له. 

م�دة )28(

متويل ال�شم�ن ال�شحي الإلزامي

اأ -  يكون تمويل ال�شمان ال�شحي الإلزامي من خالل �شداد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الآتية:
لتغطية  وذلك  في حكمهم،  وَمن  المواطنين  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الحكومة  تلتزم   -  1

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمواطنين. رة في الرُّ المنافع المقرَّ
لتغطية  وذلك  البحرينيين  غير  عماله  عن  ال�شتراكات  ب�شداد  العمل  �شاحب  يلتزم   -  2

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ المنافع المقرَّ
اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا ب�شداد ال�شتراكات عن  3 - يلتزم �شاحب العمل غير البحريني 
نف�شه وَمن يعوله فعاًل من اأفراد اأ�شرته، وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه المقيمون، 

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ وذلك لتغطية المنافع المقرَّ
اأفراد  من  فعاًل  يعوله  وَمن  نف�شه  عن  ال�شتراكات  ب�شداد  العامل  غير  المقيم  يلتزم   -  4
رة  اأ�شرته، وهم الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه المقيمون، وذلك لتغطية المنافع المقرَّ

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. في الرُّ
5 - يلتزم العامل الم�شرح له من دون اأن يكون له �شاحب عمل ب�شداد ال�شتراكات عن نف�شه 
المقيمون،  وفروعه  واأ�شوله  والزوجة  الزوج  وهم  اأ�شرته،  اأفراد  من  فعاًل  يعوله  وَمن 

ْزمة ال�شحية الإلزامية للمقيمين. رة في الرُّ وذلك لتغطية المنافع المقرَّ
6 - يلتزم الكفيل ب�شداد ال�شتراكات عن مكفوليه الذين لي�س لديهم �شاحب عمل لتغطية 
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هذا  لأحكام  طبقًا  لها  يخ�شع  التي  الإلزامية  ال�شحية  ْزمة  الرُّ في  رة  المقرَّ المنافع 
القانون.

اأ�شرته، وهم  اأفراد  فعاًل من  يعوله  وَمن  نف�شه  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الزائر  يلتزم   -  7
رة في  الزوج والزوجة واأ�شوله وفروعه الزوار، وذلك لتغطية المنافع ال�شحية المقرَّ

ْزمة ال�شحية الإلزامية للزوار.  الرُّ
ي�شدر  والتي  المقيمين  اأخرى من  فئات  اأية  ال�شتراكات عن  ب�شداد  الملَزمة  الجهة   -  8

بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ب - لمجل�ـــس الـــوزراء، وبنـــاًء على عْر�س مـــن المجل�س الأعلـــى لل�شحة بالتن�شيـــق مع الجهات 
الحكوميـــة المعنية، الموافقة على تقديم دعم مالي موؤقت وجزئي لتمويل ال�شمان ال�شحي 
ر فيهـــا اأنَّ للدعم اأهمية  الإلزامـــي للعمال غيـــر البحرينيين، وذلـــك في الحالت التـــي يقدَّ

اقت�شادية ا�شتراتيجية للمملكة اأو لحماية بع�س القطاعات القت�شادية اأو التجارية فيها.

م�دة )29(

التزام �ش�حب العمل ب�إ�شراك عم�له يف ال�شم�ن ال�شحي

اأ -  ُيحَظر على �شاحب العمل ا�شتخدام عامل اأجنبي اأو اإلحاقه بالعمل دون اإ�شراكه في ال�شمان 
ال�شحي طبقًا لأحكام هذا القانون.

ب - يلتـــزم �شاحـــب العمـــل باإ�شراك عمالـــه غير البحرينيين فـــي ال�شمان ال�شحـــي الإلزامي، 
بالإ�شافة اإلى َمن يعوله العامل من اأفراد اأ�شرته اإذا كان عْقد العمل ين�س على ذلك، وذلك 

دي التغطية التاأمينية. من خالل اإبرام عْقد �شمان �شحي مع اأيٍّ من مزوِّ
ج - يلتزم �شاحب العمل بتوفير جميع المعلومات والبيانات الالزمة عن عماله غير البحرينيين 
د التغطية التاأمينية وقت اإبرام عْقد ال�شمان ال�شحي  للتغطيـــة التاأمينية، والتي يطلبها مزوِّ

اأو اأثناء �شريانه. 
اله عن التغطية  د - يلتـــزم �شاحب العمـــل بتوفير جميع المعلومـــات والبيانات والإر�شـــادات لعمَّ
د التغطية التاأمينية وتاريخ نفـــاذ التغطية ونطاقها وبطاقة  التاأمينيـــة، وبالأخ�س ا�شم مـــزوِّ
مـــي الِخْدمات ال�شحيـــة، وغير ذلك مـــن الم�شائل الالزمة  ال�شمـــان ال�شحـــي و�شبكة مقدِّ

لإحاطة العامل بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية التاأمينية وحدودها.
هــــ - ل يجـــوز ل�شاحب العمـــل اأْن يتقا�شى اأية مبالـــغ اأو اأْن يح�شل على اأية منفعـــة اأو َمِزية من 

العامل مقابل اإ�شراكه في ال�شمان ال�شحي.
 كمـــا ل يجـــوز ل�شاحب العمـــل اأن ي�شترد اأيـــًا من ا�شتـــراكات ال�شمان ال�شحـــي التي يلتزم 
ب�شدادها عن عماله ِوْفقًا لأحكام هذا القانون من خالل الخ�شم من اأجر العامل اأو ملحقاته 
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رة للعامل. من العالوات اأو البدلت اأو الِمَنح اأو المكافاآت اأو العمولت اأو اأية مزايا اأخرى مقرَّ
و - يحـــدد قـــرار مـــن المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة، بالتن�شيق مـــع الوزيـــر المعِني ب�شئـــون العمل، 
القواعـــد وال�شـــروط والإجراءات التي يتعيَّن علـــى �شاحب العمل مراعاتهـــا لإ�شراك عماله 
غيـــر البحرينيين، والأحوال التي تنتفي فيها م�شئولية �شاحـــب العمل، والآثار المترتبة على 
الإخالل بهـــذا اللتزام، والمعلومـــات والبيانات والإر�شـــادات المتعلقة بالتغطيـــة التاأمينية 

ونطاقها، والتي يتعيَّن اإحاطة العامل بها، وغير ذلك من الم�شائل. 

م�دة )30(

ال�شم�ن ال�شحي للع�مل حتت �شرط التجربة

اأ -  للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة اإ�شدار قرار بتنظيـــم اأحكام وقواعد و�شـــروط التغطية التاأمينية 
ْزمة ال�شحية الإلزامية التي يخ�شع  ونطاقهـــا للعامل تحت �شرط التجربة، بما في ذلـــك الرُّ

لها.
ْزمة ال�شحية  رة فـــي الرُّ ب - ت�شـــري علـــى العامل تحت �شرط التجربـــة التغطية التاأمينية المقرَّ

الإلزامية للمقيمين.

م�دة )31(

ال�شم�ن ال�شحي للع�مل يف الأعم�ل املوؤقتة

اأ -  للمجل�ـــس الأعلـــى لل�شحـــة اإ�شدار قرار بتنظيـــم اأحكام وقواعد و�شـــروط التغطية التاأمينية 
ونطاقهـــا لالأجانـــب الذين يفـــدون اإلى المملكة بغر�ـــس اإنجاز اأعمال موؤقتـــة، مثل الطواقم 
الطبيـــة الزائرة، اأو اإقامة الأ�شواق اأو المعار�س اأو الحتفـــالت اأو المهرجانات اأو الحفالت 

وغيرها من الأن�شطة المماثلة.
ْزمة ال�شحية  رة فـــي الرُّ ب - ت�شـــري على العامل فـــي الأعمال الموؤقتة التغطيـــة التاأمينية المقرَّ

الإلزامية للزائرين.

م�دة )32(

ل �ش�حب العمل تكلفة اخِلْدم�ت ال�شحية حَتمُّ

مة ِمن ِقَبل  ل �شاحب العمل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ اأ -  يتحمَّ
مـــي الِخْدمـــات ال�شحية اإلى العامل لديـــه، اإذا لم يقم بتوفير تغطيـــة تاأمينية نافذة له  مقدِّ

م الِخْدمات ال�شحية.  وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة لمقدِّ
ب - ت�شـــري اأحـــكام الفقـــرة )اأ( من هذه المادة، علـــى اأفراد اأ�شرة العامـــل اإذا كان عْقد العمل 
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ي�شترط توفير تغطية تاأمينية لهم. 
ج - اإذا ا�شتخـــدم �شاحـــب العمـــل عاماًل اأجنبيًا دون �شـــدور ت�شريح له من هيئـــة تنظيم �شوق 
مة  ل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ العمل، انتقل اإليه التزام تَحمُّ
مي الخدمـــات ال�شحية اإلى العامـــل لديه. وُي�شِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة،  مـــن ِقَبل مقدِّ
بالتن�شيـــق مع هيئة تنظيم �شوق العمل، قرارًا بالأحكام والقواعد وال�شروط المتعلقة بانتقال 

ل قيمة المطالبات المالية. التزام تَحمُّ

م�دة )33(

 التزام الكفيل و�ش�حب العمل واملقيم

 غي الع�مل ب�ل�شرتاك يف ال�شم�ن ال�شحي

اأ - يلتزم الكفيل باإ�شراك مكفوليه الذين لي�س لديهم �شاحب عمل في ال�شمان ال�شحي الإلزامي، 
كما يلتزم �شاحب العمل غير البحريني اأو المقيم غير العامل بال�شتراك عن نف�شه واإ�شراك 

َمن يعوله في ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
د تغطية تاأمينية.        ويكون ال�شتراك في ال�شمان ال�شحي من خالل اإبرام عْقد مع اأيِّ مزوِّ

ب - يلتـــزم الكفيل و�شاحب العمل غير البحرينـــي والمقيم غير العامل بتوفير جميع المعلومات 
دو التغطية التاأمينية عند اإبرام  والبيانـــات عنه والالزمة للتغطية التاأمينية التي يطلبها مزوِّ

العْقد اأو اأثناء �شريانه.
د قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتعيَّن مراعاتها   ويحدِّ

لال�شتراك في ال�شمان. 
مي  مة ِمن ِقَبل مقدِّ ل الكفيل �شداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�شحية المقدَّ ج - يتحمَّ
الِخْدمات ال�شحية اإلى مكفوله اإذا لم يقم بتوفير تغطية تاأمينية نافذة خالل مدة اإقامته اأو 

م الِخْدمات ال�شحية. زيارته، وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة ِمن مقدِّ
ـــل �شاحـــب العمل غير البحريني اأو المقيم غير العامـــل �شداد قيمة المطالبات المالية  د - يتحمَّ
مي الِخْدمات ال�شحية اإلى َمن يعوله، اإذا لم يقم  مة ِمن ِقَبل مقدِّ عن المنافع ال�شحية المقدَّ
م  بتوفيـــر تغطية تاأمينية نافذة خالل مـــدة اإقامته، وذلك ِوْفقًا لالئحة الأ�شعار المعَلنة لمقدِّ

الخدمات ال�شحية.

م�دة )34(

 توفي التغطية الت�أمينية عند اإ�شدار

 وجتديد ترخي�س الإق�مة اأو العمل

ر  اأ - يجـــب لإ�شدار اأو تجديد ترخي�س الإقامة اأو العمل، اأْن يكون �شاحب العمل اأو الكفيل قد وفَّ
تغطية تاأمينية للعامل اأو المكفول غير البحريني في نظام ال�شمان ال�شحي الإلزامي.



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

130

ب - يجـــب لإ�شـــدار اأو تجديد ترخي�ـــس الإقامة ل�شاحب العمل عن نف�شـــه والمقيم غير العامل 
ر اإلى َمن يعوله تغطية تاأمينية في  وَمن يعوله في ال�شمان ال�شحي الإلزامي، اأْن يكون قد وفَّ

نظام ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
ج - ي�شـــدر قـــرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مـــع الإدارة العامة للهجرة والجوازات 
وهيئـــة تنظيـــم �شوق العمل، باأحـــكام وقواعد و�شـــروط الح�شول على تراخي�ـــس الإقامة اأو 
العمـــل بما يكفل اإ�شراك العمـــال اأو المكفولين غير البحرينيين في نظام ال�شمان ال�شحي. 
وُتلـــَزم الجهات المذكورة بتزويد المجل�س الأعلى لل�شحة بالمعلومات والم�شتندات المتعلقة 

باإ�شراك العمال والمكفولين غير البحرينيين في نظام ال�شمان ال�شحي.

م�دة )35(

ال�شم�ن ال�شحي للزوار

ْزمة ال�شحية الإلزامية للزوار والتي تبيِّن مجموعة المنافع  اأ - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة الرُّ
ر على الحالت الطارئـــة والإ�شابات الناتجة عن  ال�شحيـــة التي يجـــب توفيرها والتي ُتقت�شَ
ْزمة، والأحوال التي يتعيَّن  الحـــوادث، والحدود الق�شوى لمبلغ التغطية التاأمينية بالن�شبة للرُّ

م الِخْدمات ال�شحية وغير ذلك من الم�شائل. على الم�شتفيد �شداد مقدار الم�شاركة لمقدِّ
ب - ي�شـــُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية، بكيفية 

�شداد الزائر ا�شتراك ال�شمان ال�شحي وكيفية تح�شيله.
       ول يجـــوز اإ�شـــدار تاأ�شيرة دخـــول للزائر للمملـكـة اأو تجـديـدهـا - فـــي الأحـوال التي تتطلـب 

ذلك - ما لم يقم ب�شداد ا�شتراك ال�شمان ال�شحي. 

م�دة )36(

ال�شم�ن ال�شحي للمواطنني يف اخل�رج

اأ - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع ال�شنـــدوق، اأن ي�شع قرارًا بتنظيم ال�شمان ال�شحي 
ْزمة ال�شحية والتي تبيِّن مجموعة المنافع  م القرار الرُّ للمواطنيـــن في خارج المملكة، وينظِّ
ر على الحالت الطارئة، والحدود الق�شوى لمبلغ  ال�شحية التـــي يجب توفيرها والتي ُتقت�شَ

ْزمة، وغير ذلك من الم�شائل.  التغطية التاأمينية بالن�شبة للرُّ
ب - ي�شـــُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع الجهات الحكومية المعنية، بكيفية 

�شداد ا�شتراك ال�شمان ال�شحي للمواطنين في الخارج وكيفية تح�شيله.
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الف�شل الث�لث

اخلدم�ت ال�شحية يف ال�شم�ن الإلزامي 

م�دة )37(

َزم ال�شحية يف ال�شم�ن ال�شحي الإلزامي من�فع الرُّ

اأ - تتكون مجموعة المنافع ال�شحية التي يح�شل عليها المواطن في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 
من الخدمات الوقائية والعالجية والتاأهيلية والفحو�س الطبية، وبوجه خا�س ت�شمل الآتي:

1 - الفح�س والت�شخي�س والك�شف والعالج والرعاية ال�شحية الأولية.
2 - الفحو�شات المختبرية والأ�شعة.

3 - اإجراء العمليات الجراحية.
4 - رعاية الأمومة والولدة.

5 - الإقامة للعالج اأو التاأهيل.
6 - الخدمات العالجية لالأ�شنان، ول ت�شمل التجميل غير العالجي.

7 - العالج النف�شي.
8 - العالج الطبيعي

9 - الخدمات التمري�شية.
دة.  10 - اأطفال الأنابيب ِوْفقًا ل�شوابط محدَّ

دة. 11 - ال�شمنة العالجية ِوْفقًا ل�شوابط محدَّ
12 - خدمات التجميل العالجي.

رة للعالج. 13 - الأدوية المقرَّ
14 - الأجهزة التعوي�شية.

15 - نفقات اإقامة ُمرافق واحد للمري�س في الحالت التي ت�شتدعي ذلك.
16 - خدمات الإ�شعاف.

17 - الإقامة الطويلة.
18 - كافة الأمرا�س المزمنة.

اأخرى ي�شُدر بتحديدها  اأو فحو�س طبية  اأو تاأهيلية  اأو عالجية  اأية خدمات وقائية   - 19
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قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ب - تتكون مجموعة المنافع ال�شحية التي يح�شل عليها المقيم في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 

من الآتي:
1 - ِخْدمات ال�شحة الأولية.

د منافعها الم�شمولة وغير الم�شمولة ِوْفقًا للفقرة )اأ(  2 - ِخْدمات ال�شحة الثانوية، وتحدَّ
من المادة )38( من هذا القانون.

3 - عالج الطوارىء والحوادث.
ج - تتكـــون مجموعة المنافع ال�شحية التـــي يح�شل عليها الزائر في ال�شمان ال�شحي الإلزامي 
من الِخْدمات العالجية والفحو�س الطبية التي يتطلَّبها عالج الحالت الطارئة اأو الإ�شابات 

الناتجة عن الحوادث.
د - تلتزم الحكومة بت�شديد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن 

في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

م�دة )38(

ُرِزم ال�شم�ن ال�شحي الإلزامي

ن  َزم ال�شحية الإلزامية للمواطنين والمقيمين، والتي تبيِّ اأ -  ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة الرُّ
مجموعة المنافع ال�شحية التي يجب توفيرها لكل فئة من تلك الفئات في ال�شمان ال�شحي 

الإلزامي والمنافع ال�شحية الم�شتثناة من التغطية التاأمينية لكل فئة.
َزم ال�شحية اأو تعديلها ثبوت الفعالية الطبية للمنافع ال�شحية          ويراعى في تحديد منافع الرُّ
�شاقها مع ال�شيا�شة الوطنية لل�شحة ونظام التمويل ال�شحي  وفعالية تكلفتهـــا و�شرورتها واتِّ

وتح�شين نوعية خدمات الرعاية ال�شحية وتكاُملها.
ب - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا يبيِّن الحد الأق�شى لمبلغ التغطية التاأمينية بالن�شبة 

َزم ال�شحية الإلزامية للمقيمين والزوار.    للرُّ

م�دة )39(

الرعاية ال�صحية الأولية

اأ -  يجـــب علـــى الم�شتفيـــد مـــن ال�شمـــان ال�شحي الإلزامـــي الت�شجيل فـــي اإحـــدى الموؤ�ش�شات 
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ال�شحيـــة الحكومية اأو اأحد مراكـــز الرعاية ال�شحية الأولية المعتَمـــدة بقرار من المجل�س 
الأعلـــى لل�شحة. ويكـــون للم�شتفيد الحق في اختيـــار اأحد مراكز الرعايـــة الأولية المعتَمدة 
ِوْفقًا لالأحكام والقواعد وال�شروط التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
ب - ل تكـــون اإحالة الم�شتفيـــد اإلى اأيِّ م�شتوى من م�شتويات الرعاية ال�شحية المتخ�ش�شة، بما 
ره الطبيب العام اأو طبيب الأ�شرة  فـــي ذلك مراجعة طبيب متخ�ش�س، اإل بناًء على ما يقـــرِّ

في الرعاية ال�شحية الأولية.
ـــر الرعايـــة ال�شحيـــة الأوليـــة للم�شتفيد مـــن ال�شمان ال�شحـــي الإلزامـــي، الت�شخي�َس  ج - توفِّ
والفحو�شـــات المختبريـــة والأ�شعـــة، والعـــالج والوقايـــة مـــن الأمرا�س، وخدمـــات الرعاية 
لالأمومة والطفولة، ومتابعة عالج الأمرا�س المزمنة، وعالج الأ�شنان، وِخْدمات الطوارىء، 
والِخْدمـــات التمري�شيـــة، وغير ذلك من المنافع والرعاية ال�شحيـــة التي ي�شدر بتحديدها 

قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
  وتكفـــل الرعايـــة ال�شحية الأوليـــة تعزيز ال�شحـــة الأُ�َشِرية و�شهولة وفعاليـــة الح�شول على 

الِخْدمات ال�شحية المتخ�ش�شة، ومتابعة عالجها.
د - ي�شـــع المجل�س الأعلـــى لل�شحة الأحكام والقواعـــد وال�شوابط المتعلقـــة بالرعاية ال�شحية 
الأولية واإجراءات الت�شجيل في اإحدى الموؤ�ش�شات ال�شحية اأو اأحد مراكز الرعاية ال�شحية 
الأوليـــة، كما يحـــدد القرار نطاق المنافع ال�شحية الم�شمولة فـــي الرعاية ال�شحية الأولية، 
مي الخدمات  َبعـــة للتن�شيق مع الم�شتويـــات الأخرى من الرعاية ال�شحيـــة لمقدِّ والآليـــة المتَّ
ال�شحيـــة المعتَمدين، والحـــالت التي ُي�شتَرط فيهـــا الح�شول على الموافقـــة الم�شبقة من 

دي التغطية التاأمينية. مزوِّ

م�دة )40(

التغطية الت�أمينية لالأدوية

رة في الو�شفة الطبية  اأ - يكـــون للم�شتفيـــد الحق في الح�شول على الأدوية لعالج حالتـــه والمقرَّ
د التغطيـــة التاأمينية، بح�شـــب الأحوال، �شداد  ال�شـــادرة مـــن طبيب مخت�ـــس، ويتحمل مزوِّ

المطالبات الم�شتَحقة للمراكز ال�شيدلية المعتَمدة.
د بقرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، قائمة بالأدوية التي ت�شملها التغطية التاأمينية في  ب - تحدَّ
مي الِخْدمات ال�شحية اأو المراكز ال�شيدلية  ال�شمان ال�شحي الإلزامي التي يتعيَّن على مقدِّ

ف اأو �شْرف الأدوية لحالة الم�شتفيدين.  مراعاتها عند و�شْ
ن في الو�شفة  ج - يجـــوز لل�شيدلـــي بناًء على موافقة الم�شتفيد �شـــْرف دواء مماثل للدواء المدوَّ
الطبيـــة والمدَرج �شمن القائمة المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، اإذا كان 
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الة وبذات التركيز الموجوَدين فـــي الدواء المو�شوف،  هـــذا الدواء يحتوي على المـــادة الفعَّ
ودون اأيِّ تغييـــر فـــي طريقـــة َتعاطي الدواء الواردة فـــي الو�شفة، علـــى اأْن يتحمل الم�شتفيد 

الفارق بين قيمــة الــدواء المماثل وقيمة الدواء المدَرج �شمن قائمة الأدوية اإْن ُوِجد.
ن الطبيب          وفـــي جميع الأحـــوال، ل يجوز لل�شيدلي اأْن ي�شرف للم�شتفيد دواًء مماثاًل اإذا دوَّ

على الو�شفة الطبية اأنه يتعيَّن �شْرف الدواء المو�شوف. 
د- ي�شـــدر قرار مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة بالأحـــكام والقواعد وال�شـــروط المتعلقة ب�شْرف 
الأدوية للم�شتفيد، بما في ذلك المعلومات التي يتعيَّن تقديمها للمراكز ال�شيدلية والأحكام 
مة للو�شفة الطبية الإلكترونية، والر�شم اأو مقدار الم�شاركة لبع�س الأدوية الذي يتعيَّن  المنظِّ
على الم�شتفيد اأداوؤه للح�شول عليها، وحالت الإعفاء من اأدائه، والأحوال التي يجب الح�شول 
د التغطية التاأمينية قبل �شـــْرف الدواء. وُي�شتثَنى من  فيهـــا على الموافقـــة الم�شبقة من مزوِّ
اأداء الر�شـــم على الأدوية المواطن البحريني والفئات التـــي تعاَمل معاملة المواطن الواردة 

في المادة )26( من هذا القانون، فيما يخ�س ال�شمان ال�شحي الإلزامي. 

م�دة )41(

التغطية الت�أمينية لالأجهزة التعوي�شية

اأ - يكـــون للم�شتفيد الحـــق في الح�شول على الأجهـــزة التعوي�شية ال�شروريـــة لحالته الَمَر�شية 
د التغطية التاأمينيـــة �شداد المطالبات  رة من ِقَبل الطبيب المخت�ـــس، ويتحمل مزوِّ والمقـــرَّ

الم�شتَحقة.
د بقرار من المجل�س الأعلى لل�شحة، قائمة بالأجهزة التعوي�شية التي ت�شملها التغطية  ب - تحدَّ
مي الِخْدمـــات ال�شحية  التاأمينيـــة فـــي ال�شمـــان ال�شحـــي الإلزامي التـــي يتعيَّن علـــى مقدِّ
مراعاتهـــا عنـــد تقرير الأجهزة التعوي�شية. ويجب اأن يت�شمـــن القرار ال�شادر من المجل�س 
الأعلـــى لل�شحة كافة البيانات المتعلقة بالأجهـــزة التعوي�شية، بما في ذلك بيان المجموعة 
التـــي ينتمي اإليهـــا الجهاز التعوي�شي، وا�شمه، ورمزه، وتكلفـــة الجهاز التعوي�شي وغير ذلك 

من الم�شائل.
ر من  ج - يجـــوز بناًء علـــى موافقة الم�شتفيد الح�شول على جهاز تعوي�شـــي مماثل للجهاز المقرَّ
ِقَبـــل الطبيب المخت�س والمـــدَرج �شمن القائمة المن�شو�س عليها في الفقرة )ب( من هذه 
المادة، اإذا كان هذا الجهاز اأكثر فاعلية اأو بذات الكفاءة الموجودة في الجهاز المو�شوف، 
علـــى اأْن يتحمـــل الم�شتفيد الفارق بين قيمـــة الجهاز المماثل وقيمة الجهـــاز المدَرج �شمن 

القائمة.
د - َت�شـــُدر بقرار مـــن المجل�س الأعلى لل�شحـــة، الأحكام والقواعد وال�شـــروط المتعلقة بتوفير 
الأجهـــزة التعوي�شية للم�شتفيـــد، بما في ذلك المعلومات والم�شتنـــدات التي يتعيَّن تقديمها 
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للمراكـــز المعتَمدة، والأحـــكام، والأحوال التي يجب الح�شول فيها علـــى الموافقة الم�شبقة 
د التغطية التاأمينية قبل توفير الأجهزة التعوي�شية.  من مزوِّ

م�دة )42(

ر�شوم اخلدم�ت ال�شحية يف ال�شم�ن الإلزامي

د في بع�س المنافع ال�شحية في ال�شمان ال�شحي الإلزامي  اأ - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة اأْن يحدِّ
م الِخْدمات ال�شحية تمهيًدا  الر�شـــم الذي يتعيَّن على الم�شتفيد غير البحريني اأداوؤه لمقـــدِّ

للح�شول على الخدمة. 
ب - ل يجوز لمقدم الخدمات ال�شحية اإعفاء الم�شتفيد من اأداء الر�شم. 

ج - ُت�شتثَنى من اأداء الر�شم:
ة ولالإ�شابات الناتجة عن الحوادث. 1 - العمليات الجراحية للحالت الحادَّ

2 - رعاية الأمومة والطفولة.
3 - الم�شتفيد الذي لم يتجاوز عمره خم�س �شنوات.

د التغطية التاأمينية. 4 - الفحو�شات الطبية بناًء على طلب مزوِّ
5 - اأبناء المراأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني، والرجل غير البحريني المتزوج من 

بحرينية، والمراأة غير البحرينية المتزوجة من بحريني. 
6 -  الحالت التي ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

الف�شل الرابع

ال�شم�ن ال�شحي الختي�ري

م�دة )43(

ال�شم�ن ال�شحي الختي�ري للمواطنني

اأ - يجـــوز لأيِّ مواطـــن اأو َمن في حكمـــه الح�شول على تاأمين �شحي اختيـــاري خا�س من خالل 
دي التغطية التاأمينية. التعاقد مع اأحد مزوِّ

َزم ال�شحية الختيارية التي  ب - يجـــوز لأيِّ مواطن اأو َمـــن في حكمه الح�شول على اأيٍّ من الـــرُّ
دها مجل�س الوزراء بنـــاًء على اقتراح  يوفرهـــا ال�شندوق، مدعومـــة من الدولة بن�شبـــة يحدِّ
ْزمة ال�شحية  المجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة، علـــى األ تقل ن�شبة الدعم عـــن 60% من قيمـــة الرُّ
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ْزمة ال�شحية الإلزامية. الختيارية، مع احتفاظه بالحق في الح�شول على الرُّ

م�دة )44(

ال�شم�ن ال�شحي الختي�ري للمقيمني

اأ - يجوز لأ�شحاب العمل والكفالء اأن يقدموا لعمالهم واأفراد اأ�شرهم ومكفوليهم منافع �شحية 
دي التغطية التاأمينية. اإ�شافية، اأو تاأمينًا �شحيًا اإ�شافيًا خا�شًا من خالل التعاقد مع اأحد مزوِّ
ب - يجـــوز لأيِّ مقيم الح�شول على منافع �شحية اإ�شافيـــة، اأو تاأمين �شحي اإ�شافي خا�س، من 

دي التغطية التاأمينية. خالل التعاقد مع اأحد مزوِّ

م�دة )45(

َزم ال�شحية يف ال�شم�ن الختي�ري الرُّ

َزم ال�شحية في ال�شمان ال�شحي  د التغطية التاأمينية في وثيقة التاأمين منافع الرُّ د مزوِّ اأ -  يحدِّ
الختيـــاري، ومقـــدار الم�شاركة، والحـــدود الق�شوى ل�شتراكات ال�شمـــان ال�شحي، و�شبكة 

مي الِخْدمات ال�شحية، وغير ذلك من الم�شائل. مقدِّ
ْزمـــة ال�شحية الإلزامية  د التغطيـــة التاأمينية بتوفير الرُّ ب - فـــي الأحـــوال التي يلتزم فيهـــا مزوِّ
د اأن يوفر ُرَزمًا �شحية اختيارية  للم�شتفيـــد ِوْفقًا لل�شمان ال�شحي الإلزامي، ل يجوز للمـــزوِّ

ْزمة للم�شتفيد.  رة في تلك الرُّ د من المنافع المقرَّ تنتِق�س اأو تقيِّ

م�دة )46(

احل�شول على من�فع �شحية اأو ت�أمني �شحي اإ�ش�يف

اأ - ل يخـــل هـــذا القانـــون بحق اأيِّ مواطـــن اأو مقيم اأو كفيـــل اأو ُمِعيل اأو اأيِّ �شخ�ـــس في التعاقد 
للح�شـــول علـــى منافع �شحية اإ�شافيـــة اأو تاأمين �شحي اإ�شافي �شواء لنف�شـــه اأو لمكفوليه اأو 

لَمن يعولهم. 
ب - ل يخـــل هذا القانون باأيِّ حكم اأو �شـــرط في عْقد اأو لئحة اأو نظام يكفل تغطية تاأمينية لأيِّ 

م�شتفيد على نحو اأف�شل اأو اأ�شمل من ال�شمان ال�شحي الإلزامي.
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الف�شل اخل�م�س

دو التغطية الت�أمينية مزوِّ

م�دة )47(

دو التغطية الت�أمينية مزوِّ

ح لها  اأ - يتولـــى التغطية التاأمينيـــة في ال�شمان ال�شحي، ال�شندوق، و�شـــركات التاأمين الم�شرَّ
بمزاولة اأعمال التاأمين من ِقَبل م�شرف البحرين المركزي. 

ب - ي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، بتنظيم 
اأحكام وقواعد و�شروط التغطية التاأمينية في ال�شمان ال�شحي ومدة �شريانه.

م�دة )48(

دي التغطية الت�أمينية  �شجل مزوِّ

د التغطية  ن فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�شة عن مزوِّ تن�شئ الهيئة الوطنية �شجاًل تدوِّ
التاأمينية.

وي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�شمانات الواجب 
نة فيه، وبيان اأية تغييرات تتم  ُرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدوَّ تَوفُّ

في هذه البيانات اأو المعلومات.
د التغطية التاأمينية باإخطار الهيئة الوطنية عن اأيِّ تغيير في البيانات والمعلومات  ويلتزم مزوِّ

الواردة في ال�شجل وذلك خالل ثالثين يومًا من تاريخ حدوثها.
�شورة  وا�شتخراج  للجمهور،  المتاحة  ال�شجل،  في  الواردة  المعلومات  على  الطالع  ويجوز 
�شداد  بعد  وذلك  فيه  معيَّن  اأمر  اإدراج  بعدم  �شهادة  اأو  فيه،  المقيَّدة  المعلومات  من  قة  م�شدَّ

الر�شوم المقررة.

م�دة )49(

دي التغطية الت�أمينية التزام�ت مزوِّ

دو التغطية التاأمينية بالآتي: اأ - يلتزم مزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية وذلك لتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيدين. 1 - التعاقد مع مقدِّ

التاأمينية  التغطية  في  رة  المقرَّ ال�شحية  المنافع  المالية عن  المطالبات  قيمة  �شداد   -  2
للقرار الذي ي�شدر عن المجل�س  ِوْفقًا  الِخْدمات ال�شحية،  م  ِقَبل مقدِّ مة من  والمقدَّ

الأعلى لل�شحة.
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والوثائق  والم�شتندات  والبيانات  المعلومات  بكافة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  تزويد   -  3
وال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي.

4 - عدم تَملُّك اأو اإن�شاء اأو ت�شغيل اأو ال�شتراك في اإدارة موؤ�ش�شة �شحية خا�شة اأو مركز 
رعاية �شحية.

5 -  تزويد الم�شتفيد بكافة المعلومات والإر�شادات المتعلقة بنطاق التغطية التاأمينية و�شبكة 
ومقدار  م�شبقة،  موافقة  تتطلب  التي  ال�شحية  والمنافع  ال�شحية،  الِخْدمات  مي  مقدِّ
الم�شاركة اإْن ُوِجد، واأيُّ تحديث على تلك المعلومات، وغير ذلك من الم�شائل الالزمة 

لإحاطة الم�شتفيد بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية التاأمينية وحدودها.
مي الِخْدمات ال�شحية اأو الم�شتفيد في الأحوال التي  6 - ت�شوية المطالبات المالية لمقدِّ

يتكفل ب�شداد تكلفة المنافع ال�شحية.
د قرار من المجل�س  7 -  اإعداد ال�شجالت المتعلقة بالتغطية التاأمينية في مقر عملهم، ويحدِّ
الأعلى لل�شحة ال�شجالت والتقارير التي يتعيَّن َم�ْشُكها والحتفاظ بها ِوْفقًا للُمدد التي 

دها القرار. يحدِّ
تها وحمايتها. يَّ 8 - المحافظة على خ�شو�شية بيانات الم�شتفيد و�شرِّ

مة اإليهم ِوْفقًا لالآلية المعتَمدة من ِقَبل المجل�س الأعلى لل�شحة  9 - البتُّ في ال�شكاوى المقدَّ
في هذا ال�شاأن.

نة ال�شلوك   ب - للمجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، اإ�شدار مدوَّ
دي التغطية التاأمينيـــة مراعاتها، بما في ذلك قواعـــد واإجراءات واآليات  الواجـــب علـــى مزوِّ
ل تكاليف الإجراءات الطبية، وت�شوية المطالبات المالية،  البتِّ في طلبات الموافقة على تحمُّ
والم�شائـــل المتعلقـــة بَتعاُر�س الم�شالح، والأحوال التي يجـــب الك�شف عنها، وغير ذلك من 

الم�شائل. 

م�دة )50(

عْقد ال�شم�ن ال�شحي

د التغطية التاأمينية  اأ - يبَرم عْقد ال�شمان ال�شحي بين الطرف الملَزم ب�شداد ال�شتراكات ومزوِّ
َزم ال�شحيـــة التي يخ�شع لها  رة في الرُّ الـــذي يلتـــزم بمقت�شاه بتوفير تغطية للمنافـــع المقرَّ

الم�شتفيد، اأو بتوفير تغطية لأية رعاية �شحية اإ�شافية. 
ع الطـــرف الملَزم ب�شداد ال�شتـــراكات على وثيقة  ب - ل يتـــم عْقـــد ال�شمـــان ال�شحي اإل اإذا وقَّ
د وثيقـــة ال�شمان نطاق المنافع ال�شحية، وال�شقف المالي للتغطية  ال�شمان ال�شحي. وتحدِّ
مي الِخْدمـــات ال�شحية،  ومـــدة �شريـــان التغطية، ومقـــدار الم�شاركة اإْن ُوِجـــد، و�شبكة مقدِّ
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واإجراءات ت�شوية المطالبات المالية، وغير ذلك من الم�شائل.
ج - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة، بالتن�شيق مع م�شـــرف البحرين المركزي، قرارًا بتنظيم 
�شروط واأحكام وبيانات عقود ووثائق ال�شمان ال�شحي الإلزامي، على اأْن يت�شمن القرار ما 

ياأتي:
1 - ال�شروط والأحكام المتعلقة بكيفية اإبرام العقود.

2 - الأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب اإدراجها في عقود ووثائق ال�شمان ال�شحي، 
ال�شتراكات  ب�شداد  الملَزم  الطرف  بين  المتباَدلة  والحقوق  اللتزامات  بما في ذلك 

د التغطية التاأمينية والم�شتفيد من المنافع ال�شحية. ومزوِّ
3 - ال�شروط واللتزامات التي ل يجوز اإدراجها في عقود ووثائق ال�شمان.

4 - ال�شوابط والقيود على مقدار الم�شاركة.
لل�شحة  الأعلى  المجل�س  قرار من  بها  ي�شدر  اأخرى  �شروط  اأو  اأحكام  اأو  بيانات  اأية   -  5

بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي.
د - ل ُي�شتَرط اإبرام عْقد ال�شمان ال�شحي مع ال�شندوق عن الفئات الآتية:

من  )ب(  الفقرة  لأحكام  طبقًا  المواطنين  معاملة  تعاَمل  التي  والفئات  المواطنون   -  1
رة في ال�شمان  المادة )26( من هذا القانون، وذلك لتوفير التغطية التاأمينية المقرَّ

ال�شحي الإلزامي. 
2 - المقيمون الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات الحكومية، وذلك لتوفير التغطية التاأمينية 

رة في ال�شمان ال�شحي الإلزامي. المقرَّ

م�دة )51(

عقد متويل املن�فع ال�شحية

دو التغطية التاأمينية في �شبيـــل الوفاء بالتزاماتهم تجـــاه الم�شتفيدين في تمويل  اأ - يقـــوم مـــزوِّ
مي الِخْدمات ال�شحية  المنافـــع ال�شحية التي ت�شملها التغطية التاأمينية، بالتعاقد مـــع مقدِّ
ْفع الآجل، وذلك من خالل �شداد المطالبة الم�شتَحقة بعد تقديم المنافع ال�شحية  بنظام الدَّ

للم�شتفيد.
ـــم عْقـــد تمويل المنافـــع ال�شحية التزامات طرفـــي العقد، واأ�شعـــار المنافع ال�شحية،  ب - ينظِّ
د التغطية التاأمينيـــة، والمعلومات  والمنافـــع ال�شحية التـــي تتطلَّب موافقة م�شبقة مـــن مزوِّ
د التغطية التاأمينية والمتعلقة بتفا�شيل المطالبة الم�شتَحقة،  والبيانات الواجب توفيرها لمزوِّ
واآليـــة �شداد تكاليف المنافع ال�شحية، والأحوال التي يجوز فيها اإنهاء العْقد اأو المتناع عن 
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ـــم عالقة طرفي العقد،  تنفيـــذه، واآلية ت�شوية الخالفـــات، وغير ذلك من الم�شائل التي تنظِّ
وذلك كله بما ل ُيِخل بحقوق الم�شتفيد في الح�شول على الرعاية ال�شحية.

ج - للمجل�س الأعلى لل�شحة اأْن ُي�شِدر قرارًا بتنظيم �شروط واأحكام وبيانات عقود تمويل المنافع 
مي الِخْدمات ال�شحية.  دي التغطية التاأمينية ومقدِّ ال�شحية المبَرمة بين مزوِّ

مي الِخْدمات ال�شحية  د - ل تخ�شع عقود تمويل المنافع ال�شحية التي يبرمها ال�شندوق مع مقدِّ
لأحكام قانون المناق�شات والم�شتريات الحكومية. 

دو التغطية  هـ - في الأحوال التي يتم فيها ف�ْشخ عقد تمويل المنافع ال�شحية اأو انتهاوؤه يلتزم مزوِّ
التاأمينية باإخطار المجل�س الأعلى لل�شحة، والم�شتفيدين اأو الطرف الملَزم ب�شداد ا�شتراك 
ال�شمـــان ال�شحـــي، وذلك خالل المـــدة التي ي�شـــُدر بتحديدها قرار مـــن المجل�س الأعلى 

لل�شحة. 

م�دة )52(

بط�قة ال�شم�ن ال�شحي

اأ - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة قرارًا بتنظيم قواعد و�شروط اإ�شدار بطاقة ال�شمان ال�شحي 
اأو ما يقوم مقامها، وغير ذلك من الم�شائل المتعلقة بها.  

دو التغطية التاأمينية باإ�شـــدار بطاقة ال�شمان ال�شحي لكل م�شتفيد ِوْفقًا للقرار  ب - يلتـــزم مزوِّ
الوارد في الفقرة )اأ(.

م�دة )53(

حتديد ا�شرتاك ال�شم�ن ال�شحي 

د التغطيـــة التاأمينية والطرف  اأ - يكـــون تحديـــد ا�شتراكات ال�شمان ال�شحـــي بالتفاق بين مزوِّ
ى ال�شتراكات في ميعاد ا�شتحقاقها المتفق عليه. الملَزم بتوفير التغطية، وتوؤدَّ

ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مـــع ال�شندوق ووزارة الماليـــة تقدير ا�شتراكات 
ال�شمـــان ال�شحي للمواطنين وَمن في حكمهم والمقيمين الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات 

الحكومية، وتراعى في تقديرها القواعد الكتوارية المعتَمدة من ال�شندوق.

م�دة )54(

نظ�م واآلية �شداد تك�ليف اخِلْدم�ت ال�شحية

دي  مزوِّ �شداد  في  مراعاتها  الواجب  والآليات  الأنظمة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  ُي�شِدر 
مي الِخْدمات ال�شحية بما يكفل ت�شجيع تقديم رعاية �شحية  التغطية التاأمينية لمطالبات مقدِّ
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اأكثر كفاءة وفعالية، وحماية نظام التمويل ال�شحي، وتعزيز ا�شتدامته والحد من اأية ممار�شات 
م هذه الأنظمة الآثار المترتبة على مخالفتها. �شارة به، كما تنظِّ

م�دة )55(

د التغطية الت�أمينية يف الرجوع على امل�شتفيد حق مزوِّ

اإذا خالف  دي التغطية التاأمينية الرجوع على الم�شتفيد في ا�شترداد مبالغ المطاَلبة  لمزوِّ
م عْمدًا وثائق اأو بيانات غير �شحيحة للح�شول  الم�شتفيد �شروط وثيقة ال�شمان ال�شحي اأو قدَّ

على منافع �شحية دون وجه حق.

م�دة )56(

د التغطية الت�أمينية يف الرجوع على الغي حق مزوِّ

للتاأمين الجتماعي ل�شترداد  العامة  الهيئة  التاأمينية الرجوع على  التغطية  دي  يجوز لمزوِّ
ب�شبب  اأو  عمل  اإ�شابة  ب�شبب  للم�شتفيد  مة  المقدَّ ال�شحية  المنافع  كانت  اإذا  المطالبة  مبالغ 

الإ�شابة باأحد الأمرا�س المهنية.

م�دة )57(

انته�ء وثيقة ال�شم�ن ال�شحي 

اأ - ينتهـــي حق الم�شتفيد في الح�شول على المنافـــع ال�شحية بانتهاء التغطية التاأمينية لأيٍّ من 
الأ�شباب الآتية:

رة في الوثيقة. 1 - نهاية مدة التغطية المقرَّ
2 - وفاة الم�شتفيد.

3 - اإلغاء الوثيقة.
4 - انتقال العامل للعمل لدى �شاحب عمل اآخر.

5 - مغادرة المملكة نهائيًا.
6 -  ثبوت الح�شول على ال�شمان بناًء على تقديم وثائق اأو معلومات غير �شحيحة عْمدًا.

دة قانونًا، ما لم  ب - ت�شتمـــر التغطية التاأمينيـــة بالن�شبة للمقيم بعد اإلغاء اإقامته للمـــدة المحدَّ
تنته مدة التغطية الواردة في �شروط الوثيقة.

دها  ج - ت�شتمر التغطية التاأمينية للعامل الذي اأنهى �شاحب العمل خدمته خالل المهلة التي تحدِّ
هيئـــة تنظيم �شوق العمل طبقًا لأحكام الفقرة )اأ( من المادة )25( من القانون رقم )19( 

ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل اأو لحين التحاقه بعمل اآخر اأيهما اأ�شبق.  
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د - ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع م�شرف البحرين المركزي، الأحكام والقواعد 
والإجراءات التي يتعيَّن مراعاتها عند اإلغاء وثيقة ال�شمان ال�شحي اأو عند ا�شتمرار التغطية 

التاأمينية لالأحوال المن�شو�س عليها في الفقرتين )ب( و)ج( من هذه المادة.

الف�شل ال�ش�د�س

مو اخِلْدم�ت ال�شحية  مقدِّ

م�دة )58(

�شون مو اخِلْدم�ت ال�شحية املرخَّ مقدِّ

�س له من ِقَبل الهيئة الوطنية الم�شاركة في نظام ال�شمان  م ِخْدمات �شحية مرخَّ لكل مقدِّ
دي التغطية التاأمينية لتقديم كل اأو بع�س المنافع ال�شحية  ال�شحي عن طريق التعاقد مع مزوِّ

للم�شتفيدين.

م�دة )59(

مي اخِلْدم�ت ال�شحية  �شجل مقدِّ

مي  مقدِّ عن  الخا�شة  والمعلومات  البيانات  كافة  فيه  ن  تــدوَّ �شجاًل  الوطنية  الهيئة  تن�شئ 
�س لهم. الِخْدمات ال�شحية المرخَّ

وي�شدر قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�شمانات الواجب 
نة فيه وبيان اأية تغييرات تتم  تواُفرها في ال�شجل، بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المدوَّ

في هذه البيانات اأو المعلومات.
البيانات  في  تغيير  اأيِّ  عن  الوطنية  الهيئة  باإخطار  ال�شحية  الِخْدمات  مو  مقدِّ ويلتزم 
المجل�س  بتحديدها قرار من  التي ي�شدر  الفترة  ال�شجل وذلك خالل  الواردة في  والمعلومات 

الأعلى لل�شحة.
قة من المعلومات  ويكون ال�شجل متاحًا لالطالع عليه من الجمهور، وا�شتخراج �شورة م�شدَّ

المقيَّدة فيه، اأو �شهادة بعدم اإدراج اأمر معيَّن فيه، وذلك بعد �شداد الر�شوم المقررة.

م�دة )60(

مي اخلدم�ت ال�شحية التزام�ت مقدِّ

مو الخدمات ال�شحية بما يلي: اأ - يلتزم مقدِّ
المهنية  والمعايير  المرعية  الطبية  لالأ�شول  ِوْفقًا  ال�شحية  والرعاية  المنافع  تقديم   -  1

م علمي في هذا ال�شاأن. والأخالقية المتعاَرف عليها، مع مراعاة ما يتحقق من تقدُّ
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2 - اإخطار الهيئة الوطنية بالئحة اأ�شعار الِخْدمات ال�شحية، واأية تعديالت عليها. ول تكون 
دها الهيئة. هذه الالئحة نافذة اإل بعد الإخطار واإعالنها للجمهور بالو�شائل التي تحدِّ

د قرار من المجل�س  3 - اإعداد ال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي في مقر عملهم، ويحدِّ
للُمدد  ِوْفقًا  بها  والحتفاظ  اإعدادها  يتعيَّن  التي  والتقارير  ال�شجالت  لل�شحة  الأعلى 

دها القرار. التي يحدِّ
تها وحمايتها. يَّ 4 - المحافظة على خ�شو�شية بيانات الم�شتفيد و�شرِّ

5 - عدم تَملُّك اأو اإن�شاء �شركات تاأمين اأو اإدارتها اأو ت�شغيلها اأو ال�شتراك في اإدارتها.
د التغطية التاأمينية والمتعلقة بتفا�شيل المنافع  6 - توفير كافة المعلومات والبيانات لمزوِّ

مت للم�شتفيد. ال�شحية التي ُقدِّ
7 - تزويد الم�شتفيد بناًء على طلبه بن�شخة من تقاريره الطبية.

العالقة  ذات  المطلوبة  والم�شتندات  والبيانات  بالمعلومات  التاأمين  �شركة  تزويد   -  8
بالمنافع ال�شحية التي تم تقديمها للم�شتفيد.

مة اإليهم ِوفقًا لالآلية المعتَمدة من ِقَبل المجل�س الأعلى لل�شحة  9 - البتُّ في ال�شكاوى المقدَّ
في هذا ال�شاأن.

والوثائق  والم�شتندات  والبيانات  المعلومات  بكافة  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  تزويد   -  10
وال�شجالت المتعلقة بال�شمان ال�شحي.

مي الِخْدمات ال�شحية  نَة ال�شلوك الواجب على مقدِّ ب - للمجل�ـــس الأعلى لل�شحة اأْن ُي�شِدر مدوَّ
مراعاتها في تقديم ِخْدماتهم للم�شتفيدين من ال�شمان ال�شحي. 

م�دة )61(

املط�لبة ب�مل�شتحق�ت امل�لية

د التغطية التاأمينية بم�شتحقاته المالية المترتبة  م الِخْدمات ال�شحية مطالبة مزوِّ يكون لمقدِّ
رة في التغطية التاأمينية للم�شتفيد، وللمجل�س الأعلى لل�شحة  على تقديم المنافع ال�شحية المقرَّ

تحديد قواعد و�شروط واآلية المطالبة بالم�شتحقات المالية.

م�دة )62(

تقدمي اخِلْدم�ت ال�شحية للح�لت الط�رئة

مو الِخْدمات ال�شحية بتقديم المنافع ال�شحية للم�شتفيد في الحالت الطارئة. اأ - يلتزم مقدِّ
مي  د التغطية التاأمينية يحق لمقدِّ         وفي حالة عدم وجود عْقد تمويل للمنافع ال�شحية مع مزوِّ
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م  دي التغطية التاأمينية التي تقدِّ الِخْدمات ال�شحية الرجوع بتكاليف هذه الِخْدمات على مزوِّ
التغطية التاأمينية للم�شتفيد، وفي حالة عدم وجود تغطية تاأمينية يتم الرجوع على الم�شتفيد 

للمطالبة بتكاليف هذه الِخْدمات ح�شب الأ�شعار المتَفق عليها مع ال�شندوق. 
م المنافـــع ال�شحيـــة للم�شتفيد في الحـــالت الطارئة من دون الحاجة اإلـــى اإحالة من  ب - تقـــدَّ
دي التغطية  مراكـــز الرعاية ال�شحية الأولية اأو طبيب الأ�شرة، اأو الح�شول على موافقة مزوِّ

التاأمينية.

الب�ب الث�لث

التنظيم الإداري وامل�يل للموؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

م�دة )63(

نط�ق �شري�ن اأحك�م هذا الف�شل

اأ - ت�شـــري اأحـــكام هذا الف�شـــــــل على الموؤ�ش�شـــات ال�شحية الحكومية التـــي ي�شدر بتحديدها 
قـــرار من المجل�س الأعلـــى لل�شحة بعد موافقـــة مجل�س الوزراء، والتي ت�شمـــل دون ح�شـــر 
�شية ومراكز الرعاية ال�شحية الأولية والمراكز الطبية  الم�شت�شفيات والم�شت�شفيات التخ�شُّ

عات الطبية والعيادات ومراكز مزاولة اأيٍّ من المهن الطبية المعاِونة. العالجية والُمَجمَّ
ب - يتولـــى المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة الت�شاور مع الجهـــات الحكومية المعنيـــة؛ ل�شمان تطبيق 
دة لتطبيق نظام ال�شمان  م، وِوْفقًا للمراحل المحدَّ ال ومنظَّ اأحـــكام هذا الف�شل على نحو فعَّ

ال�شحي الم�شار اإليها في الفقرة )ج( من المادة )2( من هذا القانون.

م�دة )64(

اإدارة املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - يكـــون للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية مجل�س اأمناء اأو اأكثر، وي�شدر بت�شكيل اأع�شائه وتعيين 
الرئي�ـــس ونائبه مر�شوم بناًء على اقتراح مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة، على األ يتجاوز عدد 

اأع�شاء مجل�س الأمناء �شبعة اأع�شاء بمن في ذلك رئي�س المجل�س.
ب - يكـــون تعييـــن اأع�شاء مجل�س الأمناء مـــن ذوي الكفاءة والخبرة، ولمـــدة اأربع �شنوات قابلة 
الت التـــي ي�شدر  للتجديـــد لمـــدة اأخـــرى مماثلة. وذلـــك ِوْفقًا للقواعـــد وال�شـــروط والموؤهِّ

بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
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م�دة )65(

مه�م و�شالحي�ت جم�ل�س الأمن�ء 

اأ - يتولـــى مجل�س الأمناء �شئون الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكوميـــة بما يت�شق مع ال�شيا�شة الوطنية 
لل�شحة ونظام تمويل ال�شمان ال�شحي، ويكفل ال�شتغالل الأمثل للموارد المالية، والمحافظة 

عليها وتقليل التكلفة، مع المحافظة على ر�شا الم�شتفيدين، ويتولى بوجه خا�س ما ياأتي:
1 - الإ�شراف على �شير العمل في الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية بما يكفل تحقيق اأغرا�شها 
بكفاءة عالية، و�شمان جودة الِخْدمات ال�شحية، وذلك في حدود العتمادات المالية 

رة. المقرَّ
2 - الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمري�شية والإدارية العليا.

ال�شحية  الترتيبات  لتوفير  الالزمة  الت�شرفات  واإجــراء  العقود  اإبرام  على  الموافقة   -  3
والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية الالزمة.

ال�شحية  المنافع  لتقديم  التاأمينية  التغطية  دي  مزوِّ مع  العقود  اإبرام  على  الموافقة   -  4
للم�شتفيدين.

5 - تح�شين التعامل مع الحالت المَر�شية والحد من فترات انتظار المر�شى.
المجل�س  ه على  وعْر�شُ الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شة  ن�شاط  �شنوي عن  تقرير  اإعداد   -  6
الأعلى لل�شحة خالل ثالثة اأ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�شنة المالية، م�شفوعًا 
ي�شدر  التي  الم�شائل  وكافة  المالية،  ال�شنة  ذات  الموؤ�ش�شة عن  بن�شخة من ح�شابات 

بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.
 7 - اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية ورْفُعه للمجل�س الأعلى 

لل�شحة.
ال�شادرة  والقرارات  واللوائح  القانون  باأحكام هذا  باللتزام  الكفيلة  التدابير  اتخاذ   - 8

تنفيذًا لأحكامه.
9 - اأية مهام و�شالحيات اأخرى ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح 

من المجل�س الأعلى لل�شحة.
م قواعد عمل مجل�س الأمناء، و�شحة انعقاد  ب - ي�شـــدر قرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة ينظِّ
اجتماعاتـــه، وحـــدود م�شئوليته عن اإدارة �شئـــون الموؤ�ش�شة ال�شحيـــة الحكومية، والقرارات 
والتو�شيـــات التي يجب رْفُعها اإلى المجل�س الأعلـــى لل�شحة لعتمادها، والقواعد التي تكفل 
النزاهـــة وال�شفافيـــة، والم�شائل المتعلقة بَتعاُر�ـــس الم�شالح والأحوال التـــي يجب الك�شف 

عنها، وغير ذلك من الم�شائل.
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م�دة )66(

مه�م و�شالحي�ت املديرين التنفيذيني

يكون للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية رئي�س تنفيذي اأو اأكثر يعيَّن بمر�شوم، بناًء على اقتراح 
من المجل�س الأعلى لل�شحة، وبعد تر�شيح من مجل�س الأمناء.

والجهات  لل�شحة  الأعلى  المجل�س  مع  الت�شاور  بعد  الأمــنــاء،  مجل�س  من  بقرار  د  وُتــحــدَّ
الحكومية المعنية، مهام و�شالحيات الرئي�س التنفيذي، بما يكفل للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية 
ال�شتقالل في اإدارة �شئونها، ويعزز من مقدرتها التناف�شية في تقديم الخدمات ال�شحية بكفاءة 
النزاهة  تكفل  التي  القواعد  القرار  م  وينظِّ بها.  المعمول  الممار�شات  لأف�شل  وِوْفقًا  وفاعلية 
وال�شفافية والم�شائل المتعلقة بَتعاُر�س الم�شالح والأحوال التي يجب الك�شف عنها، وغير ذلك 

من الم�شائل.

 م�دة )67(

�شوابط اإدارة املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - تخ�شع الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية في اإدارتها لل�شوابط الآتية:
ِخْدمات  تقديم  ودورها في  الحكومية  ال�شحية  للموؤ�ش�شة  الوظيفة الجتماعية  1 - كفالة 
الِخْدمات  لأ�شعار  ر  مبرَّ غير  ارتفاع  اأي  من  الحدِّ  على  والعمل  ربحية،  غير  �شحية 
ال�شحية بما يحول دون قدرة فئات المجتمع المختلفة على الح�شول على م�شتويات 

مالئمة من الرعاية ال�شحية.
ال�شحية بما  الرعاية  توفير  الأخرى في  الحكومية  ال�شحية  الموؤ�ش�شات  التن�شيق مع   - 2
فيما  وبالأخ�س  وا�شتدامتها،  ال�شحية  الِخْدمات  تقديم  في  والتكامل  �شاق  التِّ يحقق 

يتعلق بالرعاية ال�شحية الأولية والإقامة طويلة الأجل واإعادة التاأهيل.
التاأمينية  التغطية  دي  مــزوِّ مع  والتفاق  بالت�شاور  ال�شحية  ِخْدماتها  اأ�شعار  تحديد   -  3

وباإ�شراف المجل�س الأعلى لل�شحة.
4 - ا�شتخدام التقنيات التي تحدُّ من و�شف الأدوية اأو اإجراء الت�شخي�س اأو غير ذلك من 

الِخْدمات ال�شحية، من دون الحاجة اإليها.
5 - اأية �شوابط ي�شدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�شحة.

ق من مراعاة الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية  ب - ُي�شـــِدر المجل�س الأعلى لل�شحة اآليـــات التََّحقُّ
لل�شوابط المن�شو�س عليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.
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م�دة )68(

الهيكل التنظيمي للموؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مـــع ديوان الخدمة المدنيـــة، الهياكل التنظيمية 
للموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الحكومية، وذلك بناًء على اقتراح من مجل�ـــس الأمناء، ويراعى فيها 
التق�شيمات الإدارية للموؤ�ش�شة ووحداتها واإداراتها وبما يتنا�شب مع الِخْدمات ال�شحية التي 

رها وحجم ونوعية تلك الِخْدمات. توفِّ
 ب - لمجل�ـــس الأمناء التعديل في ن�شبة �شاغلي الوظائف الدائمة المدرجة في الهيكل التنظيمي 
للموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الحكوميـــة، على األ تجـــاِوز الن�شبة التـــي ي�شدر بتحديدهـــا قرار من 
المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة من العدد الفعلي للكادر الوظيفـــي، وبمراعاة العتمادات المالية 

رة و�شمان ح�شن اإدارة الموؤ�ش�شة ال�شحية بكفاءة وفاعلية. المقرَّ

م�دة )69(

ميزانية املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية وموارده� امل�لية

اأ - تكـــون لـــكل موؤ�ش�شة مـــن الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكوميـــة ميزانية ملَحقـــة بالميزانية العامة 
�شة لالإنفاق على القطاع ال�شحي،  للدولة، وذلك بمراعاة حجم تقديرات الميزانية المخ�شَّ
دي  لـــة من مزوِّ ومقـــدار ال�شتراك الـــذي تلتزم الحكومـــة ب�شـــداده، والم�شتحقات المتح�شَّ
التغطية التاأمينية عن المنافع ال�شحية. وتبداأ ال�شنة المالية للموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية 
ببدايـــة ال�شنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها. ويتولى اإعدادها مجل�س الأمناء تحت اإ�شراف 

المجل�س الأعلى لل�شحة ووزارة المالية.
ب - تتكون الموارد المالية للموؤ�ش�شة ال�شحية الحكومية مما ياأتي:
�شة لها في الميزانية العامة للدولة. 1 - العتمادات المخ�شَّ

لة من تقديم الِخْدمات ال�شحية.  2 - الإيرادات المتح�شَّ
 3 - الهبات والإعانات واأية موارد اأخرى يتم قبولها من مجل�س الأمناء وبما ل يتعار�س مع 

اأحكام هذا القانون.
ج - ُين�شاأ ح�شاب خا�س توَدع فيه ميزانية كل موؤ�ش�شة من الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية.

د - لمجل�ـــس الـــوزراء اأن ي�شدر قرارًا، بناًء على اقتراح مـــن المجل�س الأعلى لل�شحة وبالتن�شيق 
د فيـــه ن�شبًة من ح�شيلـة اإيـرادات الموؤ�ش�شــــات ال�شحيـة الحكوميـة  مـــع وزارة المالية، يحدِّ
د اإلى الخزانة العامـــة، وذلك لتمويل اأن�شطتها وعملياتها وم�شاريعها الم�شتقبلية  التــــي ل ُتَورَّ

م القرار اآلية هذا النقل. اأو لنقلها اإلى موؤ�ش�شة �شحية حكومية اأخرى، وينظِّ
هــــ - تخ�شـــع ح�شابات الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الحكومية للتدقيـــق المالي والإداري مـــن ِقَبل ديوان 
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الرقابة المالية والإدارية، ويرفع تقريرًا �شنويًا بنتائج التدقيق اإلى المجل�س الأعلى لل�شحة.

م�دة )70(

اللوائح امل�لية للموؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

ُي�شِدر المجل�س الأعلى لل�شحة بالتن�شيق مع وزارة المالية اللوائح المالية لتنظيم الت�شرفات 
المالية في الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية، وتحديد معايير وقواعد ت�شجيل المعامالت المالية 
والموظفين  التنفيذي  والرئي�س  الأمناء  مجل�س  وم�شئوليات  وواجبات  و�شالحية  والمحا�شبية 
المالية  معامالتها  على  والتدقيق  والمراجعة  الرقابة  واإجراءات  المالية،  معامالتها  اإدارة  عن 

وح�شاباتها الختامية.

م�دة )71(

لوائح �شئون الع�ملني ب�ملوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بالتن�شيـــق مع ديوان الخدمة المدنيـــة لوائح لتنظيم �شئون 
العامليـــن بالموؤ�ش�شـــات ال�شحية الحكوميـــة، تت�شمن اإجراءات وقواعـــد تعيينهم وترقيتهم 
ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكافاآتهم وحوافزهم واإجراءات واأحكام تاأديبهم، وغير ذلك من 
�شئونهـــم، وقواعد ال�شلوك التي يتعيَّن عليهم مراعاتهـــا، وحالت و�شروط واأحكام الإف�شاح 
عن الذمة المالية، وذلك بمراعاة اأحكام القانون رقم )32( ل�شنة 2010 ب�شاأن الك�شف عن 

الذمة المالية.
ب - يجوز تعيين الطواقم الطبية اأو الفنية بطريق التعاقد، واأن يحدد اأجرهم على اأ�شا�س عمولة 
اأو ن�شبـــة مئوية من قيمة المطالبـــة المالية عن المراجعة اأو الت�شخي�س اأو العالج، اأو اأيٍّ من 
مـــة للم�شتفيد وذلك ِوْفقًا ِلـما تن�س عليه العقود المبرمة معهم. ول  المنافـــع ال�شحية المقدَّ
ُيعتَبـــر من يتم التعاقد معهم من العاملين التابعيـــن للموؤ�ش�شة ول ي�شتحقون اأية مزايا مالية 

اأخرى بخالف العمولة اأو الن�شبة المئوية اأو ما تن�س عليه عقودهم.
ج - ت�شري اأحكام قانون الخدمة المدنية ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 فيما 
لم يرد ب�شاأنه ن�س خا�س في لوائح �شئون العاملين بالموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية الم�شار 

اإليها في الفقرة )اأ( من هذه المادة.

م�دة )72(

مراجعة وتدقيق وتقييم اأداء املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - تخت�ـــس الهيئة الوطنية، وبالتن�شيق مع المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة، 
بالقيـــام بمهام المراجعـــة والتقييم ل�شمان جـــودة الخدمات ال�شحيـــة للموؤ�ش�شة ال�شحية 
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الحكومية، ولتحقيق اأعلى م�شتويات الأداء والفاعلية.
ب - ُي�شـــِدر المجل�ـــس الأعلـــى لل�شحة قرارًا بمعاييـــر تقييم جودة الخدمـــات ال�شحية ونماذج 
لموؤ�شـــرات قيا�ـــس اأداء الموؤ�ش�شـــات ال�شحيـــة الحكومية، وذلـــك ِوْفقًا لأف�شـــل الممار�شات 
المتعـــاَرف عليهـــا دوليـــًا، ويبيِّن القرار اآليـــات و�شوابـــط مراجعة وتقييم جـــودة الِخْدمات 

ال�شحية وم�شتويات اأداء الموؤ�ش�شات.
 ج - تكـــون المراجعـــة والتقييم التـــي تبا�شرها الهيئـــة الوطنية �شاملـــة اأو انتقائيـــة وذلك ِوْفقًا 
رهـــا خطة العمل التـــي ي�شعها المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة، وتتولى الهيئة  للقواعـــد التـــي تقرِّ
اإخطـــار الموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الحكوميـــة الخا�شعـــة للمراجعـــة والتقييم بتقريـــر عن نتائج 
المراجعة والتقييم لجودة خدماتها ال�شحية وم�شتوى الأداء م�شفوعًا بمالحظات وتو�شيات 
الهيئة، وعلى الموؤ�ش�شة موافاة الهيئة بردودها على المالحظات والتو�شيات وما اتخذته من 

اإجراءات في �شاأنها.
 د - للهيئة الوطنية اأن ُت�شِند مهام المراجعة والتقييم اأو بع�شها اإلى خبراء اأو جهات تتوفر لديها 

الإمكانيات الفنية للقيام بهذه المهام.

م�دة )73(

الرق�بة على اأعم�ل املوؤ�ش�ش�ت ال�شحية احلكومية

اأ - علـــى مجل�س الأمناء عْر�س تقارير دورية علـــى المجل�س الأعلى لل�شحة عن ن�شاط الموؤ�ش�شة 
د معوقات  ال�شحيـــة الحكوميـــة و�شْير العمل بها، وتت�شمن بوجه خا�س ما تـــم اإنجازه، وتحدِّ
الأداء اإْن ُوِجدت، واأ�شبابها وما تم اعتماده من حلول لتفاديها.  وللمجل�س الأعلى لل�شحة اأن 
يطلب من مجل�س الأمناء تزويده باأية بيانات اأو معلومات اأو م�شتندات اأو محا�شر اأو �شجالت 

اأو تقارير اأخرى.
 ب - يتولـــى المجل�س الأعلى لل�شحة متابعة مدى التزام الموؤ�ش�شات ال�شحية الحكومية باأحكام 
هـــذا القانون، وب�شيا�شة الدولة في مجال عمل الموؤ�ش�شات ال�شحية، ومدى قيامها بمبا�شرة 

مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود العتمادات المالية المتاحة لها.

الب�ب الرابع

التفتي�س والتحقيق وامل�ش�ءلة

م�دة )74(

ْبطية الق�ش�ئية التفتي�س وال�شَّ

اأ - للمفت�شيـــن الذيـــن ينُدُبهم الرئي�س التنفيـــذي للهيئة الوطنية من بين موظفـــي الهيئة اأو من 
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ق من تنفيذ اأحكام هذا القانون. غيرهم القيام باأعمال التفتي�س للتََّحقُّ
ب - لموظفـــي الهيئة الوطنية الذيـــن ي�شدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�س ب�شئون العدل 
ْبط الق�شائـــي بالن�شبة  بالتفـــاق مـــع رئي�س المجل�ـــس الأعلى لل�شحـــة، �شفة ماأمـــوري ال�شَّ
للجرائـــم المن�شو�س عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�شا�شهم وتكون متعلقة 

باأعمال وظائفهم. 
ج- ُي�شتَرط في المفت�س المنتَدب اأن يكون من ذوي الخبرة والخت�شا�س والكفاءة المهنية.

م�دة )75(

التحقيق

اأ - للهيئـــة الوطنيـــة اأن ُتجِري تحقيقًا اإداريًا من تلقاء نف�شها اأو بنـــاًء على ما تتلقاه من بالغات 
ق من اأية مخالفة لأحكام هذا القانـــون، والتاأكد من ا�شتراك كافة  اأو �شـــكاوى جديـــة، للتََّحقُّ
الأ�شخا�س الخا�شعين لأحكام هذا القانون لنظام ال�شمان ال�شحي. ولها اأن تجري تحقيقًا 

اإذا قامت لديها دلئل جدية تحملها على العتقاد باأن المخالفة على و�ْشك الوقوع.
ب - للهيئة الوطنية اأن تطلب كافة البيانات والإي�شاحات والم�شتندات من الأ�شخا�س المخاَطبين 
باأحكام هذا القانون، وذلك اإذا ارتاأت اأنها لزمة ل�شتكمال التحقيق، كما اأن للهيئة الوطنية 
بط الق�شائي الم�شار اإليهم في الفقرة  في �شبيل اإنجاز عملها، اأن تندب اأيًا من ماأموري ال�شَّ

)ب( من المادة )74( من هذا القانون للقيام باأيٍّ من المهام المخولين باأدائها. 
ج - ي�شـــدر قرار من المجل�ـــس الأعلى لل�شحة بتنظيـــم اإجراءات التحقيـــق والمواعيد الواجب 
مراعاتهـــا، وقواعـــد اإخطـــار المخالف بالمخالفـــات المن�شوبـــة اإليه مرفقة بـــه كافة الأدلة 
والقرائـــن والمعلومـــات، وقواعد اإتاحة الفر�شة العادلة لجميع الأطـــراف المعنية بالتحقيق 
للدفـــاع عن م�شالحهم، بما في ذلـــك عْقد جل�شات لال�شتماع ولمناق�شـــة الأطراف المعنية 
و�شهودهـــم وتمكينهم من عر�س اآرائهـــم وتقديم حججهم واأدلتهم مكتوبة اأو �شفوية. ويكون 

لالأطراف المعنية الحق في ال�شتعانة بمحاميهم في كافة جل�شات واإجراءات التحقيق.

م�دة )76(

التدابي التي يجوز اتِّخ�ذه� عند ثبوت املخ�لفة

اأ - مع عدم الإخالل بالم�شئولية المدنية اأو الجنائية، عند ثبوت المخالفة ُت�شِدر الهيئة الوطنية 
قـــرارًا باإلزام المخالف بالتََّوقُّف عن المخالفة واإزالة اأ�شبابهـــا اأو اآثارها فورًا اأو خالل مدة 
دة  دهـــا الهيئة الوطنيـــة. وفي حالة عدم امتثالـــه لذلك الأمر في المـــدة المحدَّ زمنيـــة تحدِّ

فللهيئة الوطنية اأْن ُت�شِدر قرارًا م�شببًا ت�شبيبًا كافيًا باأحد التدابير الآتية:



العدد: 3369 – الخميس 7 يونيو 2018

151

عن  التََّوقُّف  على  المخالف  لحْمل  يومي  اأ�شا�س  على  ُتح�َشب  تهديدية  غرامة  توقيع   -  1
عند  يوميًا  دينار  ثالثمائة  يجاِوز  ل  بما  وذلك  اآثارها،  اأو  اأ�شبابها  واإزالــة  المخالفة 
اأخرى  مخالفة  اأية  ارتكابه  حالة  في  يوميًا  دينار  واألف  مرة،  لأول  المخالفة  ارتكابه 
خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار في حقه عن المخالفة ال�شابقة، وفي جميع 

الأحوال ل يجوز اأْن يتجاوز مجموع الغرامة ع�شرين األف دينار.
2 - توقيع غرامة اإجمالية بما ل يجاِوز ع�شرين األف دينار.

ب - فـــي الحالتيـــن المن�شو�س عليهما في البندين )1( و )2( مـــن الفقرة )اأ( من هذه المادة 
َعنُّت الذي بـــدا من المخالف،  ـــن عند تقديـــر الغرامة مراعـــاة ج�شامة المخالفـــة، والتَّ يتعيَّ
والمنافـــع التي جناهـــا، وال�شرر الذي اأ�شاب الغيـــر نتيجة لذلك. ويكـــون تح�شيل الغرامة 

رة لتح�شيل المبالغ الم�شتَحقة للدولة.  بالطرق المقرَّ
ج - للهيئة الوطنية اأْن تن�شر بيانًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من ِقَبل المخالف وذلك بالو�شيلة 
دها القرار وبما يتنا�شب مع ج�شامة المخالفة. على األ يتم الن�شر اإل بعد  والكيفية التي يحدِّ
فـــوات ميعاد الطعن في قـــرار الهيئة بثبوت المخالفة، اأو �شدور حكـــم باتٍّ بثبوت المخالفة 

وذلك بح�شب الأحوال. 
د - اإذا راأت الهيئـــة الوطنيـــة اأن التحقيق قد اأ�شفر عن وجـــود جريمة جنائية اأحالت الأوراق اإلى 

النيابة العامة.
هـ - لَمن �شدر �شده قرار ِوْفقًا للبند )اأ( من هذه المادة الطعن فيه اأمام الهيئة الوطنية خالل 
مـــدة ل تجـــاِوز خم�شة ع�شر يومًا من تاريخ اإخطاره بالقرار. وعلـــى الهيئة الوطنية البتُّ في 
ــم خـــالل مدة ثالثين يومًا مـــن تاريخ ورود الطعن اإليها. وُيعتَبـــر فوات المدة من دون  َظلُـّ التَّ
البـــتِّ في التََّظلُّم بمثابـــة رف�س للتََّظلُّم. ولمن ُرِف�س تَظلُُّمـــه اأو اعُتِبر مرفو�شًا بفوات المدة 
المذكـــورة الطعـــن اأمام المحكمة الكبرى المدنية خالل �شتيـــن يومًا من تاريخ علمه برْف�س 

التََّظلُّم اأو انق�شاء ميعاد الثالثين يومًا دون رد.

م�دة )77(

 اخت�ش��ش�ت و�شالحي�ت م�شرف البحرين املركزي

 وهيئة تنظيم �شوق العمل

مبا�شرة  في  الوطنية  الهيئة  و�شالحيات  اخت�شا�شات  المركزي  البحرين  م�شرف  يتولى 
دي  التفتي�س والتحقيق والم�شاءلة المن�شو�س عليها في هذا الباب وذلك فيما يتعلق بمخالفة مزوِّ
التغطية التاأمينية لأحكام هذا القانون، كما تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل تلك الخت�شا�شات 

وال�شالحيات وذلك فيما يتعلق بمخالفة اأ�شحاب العمل لأحكام هذا القانون.
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الب�ب اخل�م�س 

امل�شئولية اجلن�ئية

م�دة )78(

العقوب�ت

يعاَقب بالغرامة التي ل تقل عن خم�شمائة دينار ول تجاِوز خم�شين األف دينار، كل من:
م اإلى المجل�س الأعلى لل�شحة اأو اإلى المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة المعرفة  1 - قدَّ
عْمدًا بيانات كاذبة اأو م�شلِّلة اأو على خالف الثابت في ال�شجالت اأو البيانات اأو الم�شتندات 

فه. رُّ التي تكون تحت ت�شَ
2 - حَجـــب عْمدًا عن المجل�س الأعلى لل�شحة اأو عن المركز الوطني للمعلومات ال�شحية واإدارة 
المعرفـــة اأيـــة بيانـــات اأو معلومـــات اأو �شجالت اأو م�شتنـــدات يتعيَّن عليه تزويـــد المجل�س اأو 

رة بموجب هذا القانون. المركز بها اأو تمكينهما من الطالع عليها للقيام بمهامهما المقرَّ
ـــب فـــي اإعاقة اأو تعطيـــل عمل مفت�شي الهيئـــة الوطنية اأو اأيِّ تحقيق تكـــون الهيئة ب�شدد  3- ت�شبَّ

اإجرائه.

م�دة )79(

م�شئولية ال�شخ�س العتب�ري

مع عدم الإخالل بالم�شئولية الجنائية لل�شخ�س الطبيعي، يعاَقب ال�شخ�س العتباري جنائيًا 
اإذا ارُتِكبت با�شمه اأو لح�شابه اأو لمنفعته اأية جريمة من الجرائم المن�شو�س عليها في المادة 
ف اأو امتناع اأو موافقة اأو ت�شتُّر اأو اإهمال ج�شيم  )78( من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة ت�شرُّ
�س اآخر - في ذلك ال�شخ�س العتباري – اأو ممن  من اأيِّ ع�شو مجل�س اإدارة اأو اأيِّ م�شئول مفوَّ

رة للجريمة. يت�شرف بهذه ال�شفة، بغرامة ل تجاِوز مثَلي الغرامة المقرَّ

م�دة )80(

التَّ�َش�ُلح

المادة )78( من  المن�شو�س عليها في  الُّح في الجرائم  التَّ�شَ العْود،  يجوز في غير حالة 
رة وذلك ِوْفقًا لل�شوابط والإجراءات التي  هذا القانون، وذلك ب�شداد الحد الأدنى للغرامة المقرَّ

ي�شدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بناًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�شحة.

وتنق�شي الدعوى الجنائية وجميع اآثارها الجنائية بمجرد �شداد مبلغ ال�شلح كاماًل.
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الب�ب ال�ش�د�س

اأحك�م متفرقة

م�دة )81(

الر�شوم

لل�شحة، بتحديد فئات  الأعلى  المجل�س  اقتراح  بناًء على  الوزراء  ي�شُدر قرار من مجل�س 
الر�شوم الم�شتَحقة على الِخْدمات والطلبات ال�شادرة طبقًا لأحكام هذا القانون.

م�دة )82(

اأحك�م انتق�لية

ي�شتمر العمل باأحكام المادة )172( من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون 
ال�شحية  الرعاية  وتنظيم  تحديد  �شاأن  في  لها  ذة  المنفِّ والــقــرارات   2012 ل�شنة   )36( رقم 
الأ�شا�شية لعمال المن�شاآت، وذلك اإلى اأْن ت�شُدر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ اأحكام هذا 

القانون.


