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قانون رقم ( )23ل�سنة 2018
ب�إ�صدار قانون ال�ضمان ال�صحي
نحن حمد بن عي�سى �آل خليفة   ملك مملكة البحرين.

بعد االطالع على الد�ستور،
وعلى القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات ومكاف�آت التقاعد لموظفي
الحكومة وتعديالته،
وعلى قانون الت�أمين االجتماعي ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )24ل�سنة 1976وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )2ل�سنة  1987في �ش�أن مزاولة غير الأطباء وال�صيادلة للمهن
الطبية المعا ِونة ،المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات ال�صحية
الخا�صة،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )7ل�سنة  1989ب�ش�أن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب
الأ�سنان،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )18ل�سنة  1997في �ش�أن تنظيم مهنة ال�صيدلة والمراكز
ال�صيدلية ،المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )20ل�سنة ،2015
وعلى القانون المدني ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2001
وعلى قانون ديوان الرقابة المالية والإداري��ة ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )16ل�سنة
 ،2002المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )49ل�سنة ،2010
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن الميزانية العامة وتعديالته،
وعلى قانون الإج���راءات الجنائية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رق��م ( )46ل�سنة 2002
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )19ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل وتعديالته،
وعلى قانون م�صرف البحرين المركزي والم�ؤ�س�سات المالية ال�صادر بالقانون رقم ()64
ل�سنة  2006وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2009ب�إن�شاء �صندوق معا�شات ومكاف�آت التقاعد لأع�ضاء
مجل�سي ال�شورى والنواب والمجال�س البلدية وتنظيم معا�شاتهم ومكاف�آتهم،
وعلى القانون رقم ( )35ل�سنة  2009ب�ش�أن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية و�أبناء
الخ ْدمات
البحرينية المتز ِّوجة من غير بحريني معاملة البحريني في بع�ض الر�سوم المق َّررة على ِ
الحكومية،
والخ ْدمات
وعلى القانون رقم ( )38ل�سنة  2009ب�إن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ِ
ال�صحية ،المع َّدل بالمر�سوم بقانون رقم ( )32ل�سنة ،2015
وعلى القانون رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن الك�شف عن ِّ
الذمة المالية ,المع َّدل بالمر�سوم
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بقانون رقم ( )19ل�سنة ،2016
وعلى قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  ،2010المع َّدل
بالمر�سوم بقانون رقم ( )69ل�سنة ،2014
وعلى قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون رقم ( )36ل�سنة  2012وتعديالته،
وعلى المر�سوم بقانون رقم ( )21ل�سنة  2015ب�ش�أن الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة،
�أق َّر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون ال َآتي َن ُّ�صه ،وقد �ص َّدقنا عليه و�أ�صدرناه:

املادة الأوىل

ُيعمل في �ش�أن نظام ال�ضمان ال�صحي ب�أحكام القانون المرافق.

املادة الثانية

على رئي�س مجل�س ال��وزراء وال���وزراء – كل فيما يخ�صه  -تنفيذ �أحكام هذا القانون،
و ُيعمل بالقانون المرافق من �أول ال�شهر التالي ل ُم ِ�ض ِّي �ستة �أ�شهر على تاريخ ن�شره في الجريدة
الر�سمية ،ودون الإخالل بمراحل التطبيق الم�شار �إليها في الفقرة (ج) من المادة ( )2من
القانون المرافق.

ملك مملكة البحرين
حمد بن عي�سى �آل خليفة
�صدر في ق�صر الرفاع:
بتاري ــخ 14 :رم�ضان 1439هـ
الموافق 30 :مـ ــايـ ــو 2018م
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قانون ال�ضمان ال�صحي
باب متهيدي
تعاريف ونطاق تطبيق القانون و�أهدافه
مادة ()1
تعاريف

المعاني المبين َة قرينَ ٍّ
كل
في تطبيق �أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية
َ
�سياق الن�ص َ
يقت�ض ُ
خالف ذلك:
منها ،ما لم ِ
المملكة :مملكة البحرين.
الوزيــر :الوزير الذي ي�صدر بت�سميته مر�سوم.
المجل� ��س الأعلى لل�ص ��حة :المجل����س الأعلى لل�صحة المن�ش�أ بموج���ب المر�سوم رقم ( )5ل�سنة
.2013
�صندوق ال�ضمان ال�صحي �أو ال�صندوق� :صندوق ال�ضمان ال�صحي المن�ش�أ طبق ًا لأحكام المادة
( )4من هذا القانون.
مجل�س الإدارة :مجل�س �إدارة ال�صندوق ال ُم َ�ش َّكل طبق ًا لأحكام المادة ( )7من هذا القانون.
رئي�س مجل�س الإدارة :رئي�س مجل�س �إدارة ال�صندوق.
والخ ْدمات ال�صحي���ة المن�ش�أة بموجب القانون
الهيئ ��ة الوطني ��ة :الهيئة الوطنية لتنظيم المهن ِ
رقم ( )38ل�سنة .2009
مجل�س الأمناء :مجل�س �أمناء الم�ؤ�س�سة ال�صحية الحكومية ال ُم َ�ش َّكل طبق ًا لأحكام المادة ()64
من هذا القانون.
مق� �دِّم الخِ دْمات ال�ص ��حية :كل م�ؤ�س�س���ة �أو من�ش�أة حكومية �أو غير حكومية َّ
مرخ�ص لها بمزاولة
الخ ْدمات ال�صحية.
وتقديم ِ
الحاالت الطارئة :الحاالت التي تن�ش�أ عن �إ�صابة �أو مر�ض قد ي�ؤدي �إلى الموت �أو العجز �إذا لم
يح�صل التدخل ال�سريع.
التغطية الت�أمينيةِ :خ ْدمات الت�أمين ال�صحي التي يوفرها مز ِّود التغطية الت�أمينية ِو ْفق ًا لأحكام
هذا القانون.
م ��ز ِّود التغطي ��ة الت�أميني ��ة� :صندوق ال�ضم���ان ال�صحي و�ش���ركات الت�أمين الم�ص��� َّرح لها طبق ًا
لأحكام هذا القانون.
الم�ستفيد :كل �شخ�ص طبيعي م�شمول بالتغطية الت�أمينية ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
المقيم :كل �شخ�ص طبيعي �أجنبي لديه رخ�صة �إقامة في المملكة.
الزائر :كل �شخ�ص طبيعي �أجنبي يدخل المملكة �أو يكون موجود ًا فيها ب�صفة م�ؤقتة لغير الإقامة
�أو العمل.
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�ص ��احب العمل :كل �شخ�ص طبيع���ي �أو اعتباري ي�ستخدم عام ًال �أجنبي ًا �أو �أكثر لأداء عمل مع َّين
في المملكة لقاء �أجر �أي ًا كان نوعه ،ثابت ًا �أو متغير ًا ،نقد ًا �أو عين ًا ،وي�شمل ذلك �أية جهة حكومية
�أو م�ؤ�س�سة �أو هيئة عامة �أو �شركة �أو مكتب �أو من�ش�أة �أو غير ذلك من كيانات القطاع الخا�ص.
العام ��ل :كل �شخ�ص طبيعي �أجنبي يعمل لقاء �أج���ر �أي ًا كان نوعه ،ثابت ًا �أو متغير ًا ،نقد ًا �أو عين ًا،
لدى �صاحب عمل وتحت �إدارته �أو �إ�شرافه.
الكفي ��ل :كل �شخ����ص طبيع���ي �أو اعتباري يكفل �شخ�ص��� ًا طبيعي ًا من غير المواطني���ن �أو العمال
بغر�ض الإقامة �أو الزيارةِ ،و ْفق ًا لأحكام هذا القانون.
المكفول :كل �شخ�ص طبيعي �أجنبي يكون مقيم ًا في المملكة لغير العمل.
ا�ش ��تراك ال�ض ��مان ال�ص ��حي �أو اال�ش ��تراك :المقابل النق���دي لل�ضمان ال�صحي ال���ذي ي�ؤدى �إلى
مز ِّودي التغطية الت�أمينية.
مق ��دار الم�ش ��اركة :المبلغ ال���ذي يلتزم الم�ستفيد ب�أدائه – عدا الم�ستفي���د من ال ُّر ْزمة ال�صحية
الإلزامي���ة للمواطني���ن � -إلى مقدِّ م الخدم���ة ال�صحية ،والذي يق َّدر على �أ�سا����س ن�سبة من قيمة
المطا َلبة عن المنافع ال�صحية.
الأجهزة التعوي�ضية :كل �أداة �أو جهاز �أو مادة �أو � ِّأي منتَج �آخر ُي�سمح للم�ستفيد با�ستعماله لغر�ض
مراقبة �أو تخفيف �أو عالج مر�ض �أو �إ�صابة ،وال ي�شمل ذلك الأجهزة الت�شخي�صية والأجهزة التي
يتم ز ْرعها في الج�سم.

مادة ()2

نطاق تطبيق القانون

�أ  -ت�سري �أحكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والز َّوار.
ب ُ -ت�ستث َنى من �أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
 - 1منت�سبو قوة دفاع البحرين من الع�سكريين والمدنيين و�أفراد �أ�سرهم ،على �أن تلتزم
الخ ْدمات
كافة الم�ؤ�س�سات والمراكز ال�صحية الحكومية الخا�ضعة لهذا القانون بتقديم ِ
ال�صحية لمنت�سبي قوة دفاع البحرين و�أفراد �أ�سرهم على نفقة الدولة.
 - 2الم�ست�شفيات وال ِو ْحدات الطبية التابعة لقوة دفاع البحرين.
 - 3الأجانب من �أع�ضاء و�إداريي البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية والدولية لدى المملكة.
 - 4الفئات من غير المواطنين التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على
اقتراح من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ج  -يكون تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي على مراحل ِو ْفق ًا ِلـما ي�صدر به قرار من مجل�س الوزراء،
بنا ًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�صحة ،وين�شر القرار في الجريدة الر�سمية.
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ويراعى في تحديد كل مرحلة توا ُفر الترتيبات الفنية واال�ستعدادات التقنية وا�ستكمال
الخ ْدمات ال�صحية.
الإجراءات والتدابير الالزمة ل�ضمان �سهولة و�سرعة الح�صول على ِ

مادة ()3

�أهداف القانون

يهدف هذا القانون �إلى تحقيق ما يلي:
 - 1توفي���ر منظوم���ة �صحي���ة متكاملة ذات ج���ودة عالية تت�س���م بالمرونة ،والق���درة على التطور
واال�ستجابة لتطلعات الم�ستفيدين ،جاذبة لال�ستثمار في المجال ال�صحي.
� - 2إن�ش���اء نظ���ام تموي���ل �صحي يت�سم بالكف���اءة واال�ستدام���ة ،ويكفل الحرية ف���ي اختيار مقدِّ م
الخدمة ال�صحية.
 - 3تقدي���م ِخ ْدمات �صحية عادلة وتناف�سية �ضمن �إط���ار يحمي حقوق كافة الأطراف الم�شاركة
في ال�ضمان ال�صحي.

الباب الأول
�صندوق ال�ضمان ال�صحي
الف�صل الأول
�إن�شاء ال�صندوق ومهامه و�صالحياته
مادة ()4

�إن�شاء ال�صندوق

�أ  -تن�ش����أ هيئة عامة ت�سمى (�صندوق ال�ضمان ال�صحي) ،تكون لها ال�شخ�صية االعتبارية وتتمتع
باال�ستقالل المالي والإداري ،وتخ�ضع لرقابة الوزير.
ا�ستئثاري في ا�ستعمال
يرمز له و�شع���ار ًا خا�ص ًا به ،ويكون له ح ٌّق
ٌّ
ب  -لل�صن���دوق �أن يحدد ا�سم ًا ِ
اال�س���م وال�شعار وم ْنع الغي���ر من ا�ستعمالهما �أو ا�ستعمال � ِّأي رمز �أو �إ�شارة مماثلة �أو م�شابهة
لهما.

مادة ()5

مهام ال�صندوق و�صالحياته

�أ  -يبا�ش���ر ال�صن���دوق كافة المهام وال�صالحي���ات الالزمة لتمويل المناف���ع ال�صحية المق َّدمة
الخ ْدمات
للأ�شخا�ص الذين يتولى تغطيتهم ت�أميني ًا ،و�ضمان �سهولة و�سرعة ح�صولهم على ِ
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ال�صحية ،وله في �سبيل ذلك القيام بوجه خا�ص بما ي�أتي:
 - 1التعاقد مع مقدِّ مي الخدمة ال�صحية لتقديم المنافع ال�صحية للم�ستفيدين الذين
يتولى ال�صندوق توفير تغطية ت�أمينية لهم.
 - 2ج ْمع وتحليل البيانات والمعلومات والإح�صاءات المتعلقة بالأ�شخا�ص الذين يتولى
ال�صندوق توفير تغطية ت�أمينية لهم.
الم�ستحقة لل�صندوق
� - 3إ�صدار قواعد و�إجراءات تح�صيل ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي
َ
بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المعنية.
 - 4ت َملُّك الأموال المنقولة والعقارية و�إدارة وا�ستثمار � ٍّأي من موارد ال�صندوق.
 - 5التن�سيق مع المجل�س الأعلى لل�صحة والجهات المعنية في كافة الم�سائل المتعلقة
بتطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي.
 - 6اقتراح برامج و�سيا�سات من �ش�أنها النهو�ض بنظام ال�ضمان ال�صحي في الأم��ور
الخارجة عن اخت�صا�ص ال�صندوق ،وتزويد الجهات المعنية بها.
 - 7تنظيم دورات وبرامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية ب�أحكام هذا القانون ون�شر
ثقافة عن كافة مجاالت نظام ال�ضمان ال�صحي ،و�إجراء ودعم البحوث والدرا�سات في
هذا المجال ،والعمل على اال�ستفادة من نتائجها ،وذلك بالتن�سيق مع المجل�س الأعلى
لل�صحة.
� - 8إب��داء ال��ر�أي في م�شروعات القوانين المتعلقة بنظام ال�ضمان ال�صحي واللوائح
�صدرها الجهات الأخرى ذات ال�صلة ،وذلك بالتن�سيق مع المجل�س
والقرارات التي ُت ِ
الأعلى لل�صحة.
 - 9درا�سة القوانين واللوائح ذات العالقة المعمول بها للنظر فيما �إذا كانت تت�ضمن
�أية �أحكام تع ِّوق النهو�ض بنظام ال�ضمان ال�صحي من عدمه ،واقتراح تعديلها طبق ًا
للآليات الد�ستورية المقررة.
 - 10ت َل ِّقي البالغات وال�شكاوى المتعلقة بالتغطية الت�أمينية التي يوفرها ال�صندوق
وفح�صها والوقوف على مدى جد َّيتها واتخاذ القرارات ب�ش�أنها.
 - 11القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى المن�صو�ص عليها في هذا القانون.
ب  -لل�صن���دوق ،ف���ي �سبيل �أداء مهام���ه ،اال�ستعانة بمن يراه منا�سب ًا م���ن ذوي الكفاءة والخبرة
المنا�سبة من الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وف���ي حالة �إ�سن���اد مهمة تح�صيل الر�سوم �أو اال�شتراكات �إلى جه���ة غير حكومية ،يجب ن�شر
ذلك في الجريدة الر�سمية.
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ج  -على ال�صندوق ممار�سة مهامه و�صالحياته بكفاءة وفاعلية و�شفافية ودون تمييز ،وبما يتفق
مع ال�سيا�سة العامة للدولة فيما يخ�ص ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()6

التقارير ال�سنوية لل�صندوق

�أ  -يع���د ال�صندوق تقرير ًا �سنوي��� ًا يعتمده مجل�س الإدارة عن ن�شاطه و�سير العمل به خالل ال�سنة
المالي���ة ال�سابق���ة ،يت�ضمن بوجه خا�ص ما ت���م �إنجازه وما اعتر�ض ال�صن���دوق من مع ِّوقات
الأداء� ،إنْ ُو ِج���دت ،وما تم اعتماده من حلول لتفاديه���ا ،و�أية مقترحات يراها كفيلة بتعزيز
نظ���ام ال�ضمان ال�صحي والنهو�ض ب���ه ،و�أية �أمور �أخرى يرى ال�صندوق �إدراجها في التقرير
ال�سنوي.
ب ُ -ي َ
ن�ش���ر التقري���ر ال�سنوي كام ًال م�شفوع��� ًا بن�سخة من الح�ساب الختام���ي المد َّقق لل�صندوق
ع���ن ذات ال�سنة المالية ،خالل �أربعة �أ�شهر على الأكثر من انتهاء ال�سنة المالية ،في الموقع
الإلكترون���ي �أو بو�سيل���ة �أخ���رى يحدِّ دها مجل����س الإدارة تكفل �أنْ يكون االط�ل�اع عليه متاح ًا
للكافة.
و ُي َ
ن�شر ملخ�ص التقرير ال�سنوي وملخ�ص الح�ساب الختامي بعد اعتمادهما من مجل�س
الإدارة ،في الجريدة الر�سمية.

الف�صل الثاين
جمل�س الإدارة
مادة ()7

الت�شكيل

�أ  -يكون لل�صندوق مجل�س �إدارة ي�ش َّكل من ت�سعة �أع�ضاء من بينهم رئي�س المجل�س ووزير المالية
ووزي���ر ال�صحة والوزي���ر المعني ب�شئون العم���ل ،وخم�سة �أع�ضاء ير�شحه���م المجل�س الأعلى
لل�صحة من ذوي الكف���اءة والخبرة ،وي�صدر بت�شكيل مجل�س الإدارة وتحديد الرئي�س ونائبه
مر�سوم.
ب  -تك���ون مدة ع�ضوية الأع�ض���اء من غير رئي�س المجل�س والوزراء �أرب���ع �سنوات قابلة للتجديد
لمدة �أخرى مماثلة.
ج � -إذا خ�ل�ا محل �أحد �أع�ضاء مجل����س الإدارة من غير الوزراء ل ِّأي �سبب ،يع َّين َمن يحل محله
ب���ذات الأداة والطريق���ة المن�صو�ص عليها في الفق���رة (�أ) من هذه الم���ادة ،ويكمل الع�ضو
الجديد مدة �سلفه.
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مادة ()8

املهام وال�صالحيات

ور�س���م �سيا�ساته التي ي�سير عليها،
�أ  -مجل����س الإدارة هو ال�سلط���ة التي تتولى �شئون ال�صندوق ْ
والإ�شراف على تنفيذها ،والرقابة على �أعماله ،واتخاذ ما يكفل لمبا�شرة ال�صندوق لمهامه
و�صالحياته ،كما له على وجه الخ�صو�ص ما ي�أتي:
� - 1إ�صدار اللوائح والقرارات واتخاذ التدابير الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا القانون في
حدود اخت�صا�صه.
 - 2تعيين خبير اكتواري �أو �أكثر لتقدير ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي ،وفح�ص و�إعداد
المركز المالي لل�صندوق.
 - 3اقتراح مقدار ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي ِو ْفق ًا للقواعد االكتوارية المعت َمدة من
ال�صندوق.
 - 4اعتماد الخطة العامة ال�ستثمار �أموال ال�صندوق والموافقة على مجاالت توظيف هذه
الأموالِ ،و ْفق ًا ل�ضوابط ا�ستثمارها.
� - 5إعداد الئحة ب�ش�أن �ضوابط ا�ستثمار �أموال ال�صندوق ،يراعى فيها �أن يكون اال�ستثمار
ِو ْفق �سيا�سة ا�ستثمارية �آمنة بعيدة عن الم�ضاربة في الأ�سواق المالية ،وتج ُّنب اال�ستثمار
في الأدوات اال�ستثمارية ذات المخاطر العالية ،و�أنْ يكون اال�ستثمار بالقدر الممكن في
ال�سوق المحلية ،وتوافر ال�سيولة النقدية الالزمة ل�سداد التزامات ال�صندوق ،وتمويل
المنافع ال�صحية .وي�صدر باعتماد الالئحة مر�سوم.
 - 6اعتماد الهيكل التنظيمي لل�صندوق و�إ�صدار لوائح داخلية لتنظيم �شئون موظفيه
تت�ضمن �إج��راءات وقواعد تعيينهم وترقيتهم ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكاف�آتهم
و�إجراءات و�أحكام ت�أديبهم وغير ذلك من �شئونهم ،وقواعد ال�سلوك التي يتع َّين عليهم
مراعاتها ،وحاالت و�شروط و�أحكام الإف�صاح عن الذمة المالية ِو ْفق ًا لأحكام القانون
رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن الك�شف عن الذمة المالية.
 - 7اعتماد م�شروع الميزانية ال�سنوية لل�صندوق وح�سابها الختامي المد َّقق.
 - 8قبول الموارد المالية الم�شار �إليها في البند ( )5من الفقرة (ب) من المادة ()14
من هذا القانون.
 - 9درا�سة التقارير الدورية التي يقدمها الرئي�س التنفيذي لل�صندوق عن �سير العمل
بال�صندوق ،وتقرير ما يلزم ب�ش�أنها.
 - 10مبا�شرة كافة المهام وال�صالحيات الأخرى التي تق ِّرر �أحكام هذا القانون اخت�صا�صه
بها.
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ب  -لمجل����س الإدارة �أنْ يعه���د �إلى لجنة �أو �أكثر ُت َ�ش َّكل من بين �أع�ضائه �أو �إلى رئي�س المجل�س �أو
� ٍّأي م���ن �أع�ضائه �أو الرئي�س التنفيذي لل�صندوق �أو جهة حكومية �أو غير حكومية ب�أداء مهام
مح َّددة.

مادة ()9

االجتماعات

�أ -يجتم���ع مجل�س الإدارة اجتماع ًا عادي ًا �أربع مرات �سنوي��� ًا على الأقل ،ويجوز لرئي�س المجل�س
دعوته لالجتماع في � ِّأي وقت.
وعل���ى رئي�س مجل�س الإدارة دعوة المجل�س الجتماع غير عادي ُيع َقد خالل خم�سة ع�شر يوم ًا
ت�سلُّمه طلب ًا كتابي ًا م�س َّبب ًا من ع�ضوين على الأقل من �أع�ضاء مجل�س الإدارة �أو من
من تاريخ َ
الرئي�س التنفيذي.
ب  -يج���ب في جميع الأح���وال �أنْ يت�ضمن الإخطار بالدعوة لعقد االجتماع بيان الغر�ض منه و�أنْ
يرفق به جدول �أعمال هذا االجتماع.
ج  -يح�ض���ر الرئي�س التنفيذي لل�صندوق كافة اجتماعات مجل�س الإدارة با�ستثناء الحاالت التي
تحدِّ دها اللوائح الداخلية .وللمجل�س �أنْ يدعو لح�ضور اجتماعاته َمن يرى اال�ستعانة بهم ِمن
�أهل الخبرة �أو ذوي ال�ش�أن لمناق�شتهم واال�ستماع لآرائهم .وال يكون للرئي�س التنفيذي �أو ل ٍّأي
من ه�ؤالء �صوت معدود.
د  -يع ِّي���ن مجل����س الإدارة �أمين ًا لل�سر يتولى �إع���داد جداول �أعمال اجتماع���ات المجل�س وتدوين
وح ْفظ الم�ستن���دات وال�سجالت الخا�صة ب���ه ،والقيام بم���ا يك ِّلفه بها
محا�ض���ر اجتماعات���ه ِ
المجل�س من مهام �أخرى في مجال عمل ال�صندوق.
ه���ـ  -يج���وز عند ال�ضرورة ،وفي الح���االت العاجل���ة� ،أنْ ُتع َر�ض بع�ض المو�ضوع���ات على مجل�س
الإدارة بطري���ق التمرير ،على �أنْ ت�صدر الق���رارات بالإجماع ،و ُتع َر�ض على المجل�س في �أول
تال للإحاطة.
اجتماع ٍ

مادة ()10

الن�صاب والت�صويت

يكون اجتماع مجل�س الإدارة �صحيح ًا بح�ضور �أغلبية �أع�ضائه على �أنْ يكون من بينهم رئي�س
المجل�س �أو نائبه .وت�صدر قرارات المجل�س ب�أغلبية �أ�صوات الحا�ضرين ،وذلك في غير الحاالت
ت�شترط فيها اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا لهذا القانون �أغلبية خا�صة ،وعند تَ�ساوي
التي ِ
رجح الجانب الذي منه رئي�س االجتماع.
الأ�صــوات ُي َّ
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الف�صل الثالث
الرئي�س التنفيذي لل�صندوق
مادة ()11

التعيني ُ
وخ ُلو املن�صب

�أ  -يكون لل�صندوق رئي�س تنفيذي يع َّين بمر�سوم ،بنا ًء على تو�صية مجل�س الإدارة.
ب  -ف���ي حال���ة ُخ ُلو من�ص���ب الرئي�س التنفي���ذي ل ِّأي �سب���ب ،يع َّين َمن يحل محله ب���ذات الأداة
والطريقة المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة.
ي�سميه ِمن بي���ن �أع�ضائه �أو
ج ُ -ي ِ
�ص���در مجل����س الإدارة ق���رار ًا بتكلي���ف رئي�س المجل����س �أو َمن ِّ
ِم���ن موظفي ال�صندوق للقيام ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ب�صفة م�ؤقتة في حالة ُخ ُلو من�صب
الرئي�س التنفيذي وعدم تعيين َمن يحل محله ،و ُي َ
ن�شر القرار في الجريدة الر�سمية.

مادة ()12

املهام وال�صالحيات

�أ  -يمث���ل الرئي����س التنفي���ذي ال�صندوق �أمام الق�ضاء وف���ي �صالته بالغير ،ويك���ون م�سئو ًال �أمام
مجل�س الإدارة عن �س ْير �أعمال ال�صندوق فني ًا و�إداري ًا ومالي ًا ،ويتولى بوجه خا�ص ما ي�أتي:
� - 1إدارة ال�صندوق وت�صريف �شئونه ،والإ�شراف على �س ْير العمل به وعلى موظفيه.
 - 2تنفيذ قرارات مجل�س الإدارة.
 - 3و�ضع ومتابعة نظام العمل بال�صندوق وتطويره وذلك بمراعاة ال�ضوابط التي يحدِّ دها
مجل�س الإدارة.
 - 4اقتراح تعيين خبير اكتواري �أو �أكثر لتقدير ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي ،وفح�ص
و�إعداد المركز المالي لل�صندوق.
� - 5إعداد م�شروع ميزانية ال�صندوق و�إعداد تقرير ب�ش�أنه ،وع ْر ُ�ضهما على مجل�س الإدارة
قبل انتهاء ال�سنة المالية بمدة ال تقل عن �شهرين.
� - 6إعداد الح�ساب الختامي لل�صندوق و�إعداد تقرير ب�ش�أنه ،وع ْر ُ�ضهما على مجل�س الإدارة
خالل �شهرين من انتهاء ال�سنة المالية لل�صندوق العتماده.
� - 7إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط ال�صندوق ،على النحو المن�صو�ص عليه في المادة ()6
من هذا القانون ،خالل ال�سنة المالية ال�سابقة ،وع ْر ِ�ضه على مجل�س الإدارة خالل
ثالثة �أ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية م�شفوع ًا بن�سخة من الح�سابات
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المد َّققة لل�صندوق عن ذات ال�سنة المالية.
� - 8إعداد م�شروع الهيكل التنظيمي لل�صندوق واقتراح تعديله.
� - 9إعداد تقارير دورية وع ْر ُ�ضها كل ثالثة �أ�شهر على مجل�س الإدارة عن ن�شاط ال�صندوق
و�س ْير العمل به ،تت�ضمن بوجه خا�ص ما تم �إنجازه ِو ْفق ًا للخطط والبرامج المو�ضوعة،
وتحديد مع ِّوقات الأداء �إنْ ُو ِج��دت ،والحلول المقت َرحة لتفاديها ،وذلك ما لم يقرر
مجل�س الإدارة مدة �أقل لتقديم هذه التقارير.
الخ ْدمات ال�صحية لتقديم المنافع ال�صحية للم�ستفيدين الذين
 - 10التعاقد مع مقدِّ مي ِ
يتولى ال�صندوق توفير تغطية ت�أمينية لهم.
 - 11التعاقد مع جهات غير حكومية متخ�ص�صة لتدقيق المطالبات وتطوير ال ُّر َزم ال�صحية
�أو غير ذلك من الم�سائل ذات الطابع الفني.
 - 12القيام بالمهام وال�صالحيات الأخرى التي يخت�ص بها الرئي�س التنفيذي طبق ًا لأحكام
هذا القانون �أو الأنظمة �أو اللوائح �أو القرارات ال�صادرة تنفيذ ًا له والمهام التي يك ِّلفه
بها مجل�س الإدارة.
ب  -للرئي����س التنفيذي �أنْ يف ِّو����ض كتاب ًة �أحد موظفي ال�صندوق ف���ي مبا�شرة بع�ض مهامه ،بما
يكفل �إنجاز �أعمال ال�صندوق ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون.

مادة ()13

اال�ستقالة

للرئي�س التنفيذي �أنْ ي�ستقيل من من�صبه بموجب طلب كتابي يقدِّ مه �إلى مجل�س الإدارة
وذلك قبل التاريخ المح َّدد لال�ستقالة بثالثة �أ�شهر على الأقل ،وي�صدر قرار قبول اال�ستقالة من
مجل�س الإدارة.

الف�صل الرابع
ال�شئون املالية والتدقيق
مادة ()14

ميزانية ال�صندوق وموارده املالية

�أ  -تك���ون لل�صندوق ميزانية م�ستقلة يجري �إعداده���ا على النمط التجاري ،وتبد�أ ال�سنة المالية
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لل�صندوق ببداية ال�سنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ب  -تتكون الموارد المالية لل�صندوق مما ي�أتي:
المخ�ص�صة له في الميزانية العامة للدولة.
 - 1االعتمادات
َّ
 - 2ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي.
 - 3ح�صيلة الر�سوم والإيرادات مقابل �أية ِخ ْدمات ي�ؤدِّيها ال�صندوق وذلك دون الإخالل
ب�أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة.
 - 4عائد ا�ستثمار �أموال ال�صندوق.
 - 5الهبات والإعانات و�أية موارد �أخرى يقبلها مجل�س الإدارة بما ال يتعار�ض مع �أهداف
ال�صندوق.
 - 6الن�سبة التي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء من قيمة ر�سوم تراخي�ص �إن�شاء
�أو �إدارة وت�شغيل الم�ؤ�س�سات ال�صحية الخا�صة �أو تجديدها �أو تعديلها ،على �أال تزيد
على  %50من قيمتها.
ج ُ -ي َر َّحل فائ�ض ميزانية ال�صندوق من �سنة �إلى �أخرى.

مادة ()15
تدقيق ح�سابات ال�صندوق

�أ  -يع ِّي���ن مجل����س الإدارة ف���ي بداية كل �سن���ة مالية مد ِّقق��� ًا خارجي ًا �أو �أكثر َّ
مرخ�ص��� ًا له بالعمل
ف���ي المملكة وذا مكانة دولية؛ لتدقيق ح�سابات ال�صن���دوق .وال يجوز �أن يتولى ذات المد ِّقق
الخارجي تدقيق ح�سابات ال�صندوق لأكثر من ثالث �سنوات ،وال يجوز تعيينه مرة �أخرى �إال
بعد ُم ِ�ض ِّي مدة خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء مدة التعيين ال�سابقة.
ب  -ال يج���وز لل�صندوق �إ�سناد �أية مه���ام �أخرى �إلى مد ِّقق الح�سابات الخارجي خالل مدة ت َو ِّليه
مهمة التدقيق.
ج  -يتول���ى مد ِّقق الح�ساب���ات الخارجي خالل فترة ال تجاوز ثالثة �أ�شهر من نهاية ال�سنة المالية
تدقيق ح�سابات ال�صندوق و�إعداد تقرير ب�ش�أنها ِو ْفق ًا للمعايير المحا�سبية الدولية ،على �أنْ
يت�ضم���ن التقرير كاف���ة البيانات والمعلومات التي ِّ
تو�ضح حقيق���ة المركز المالي لل�صندوق،
بما في ذلك:
 - 1بيان ما �إذا كان ال�صندوق قد و�ضع تحت ت�صرف مد ِّقق الح�سابات الخارجي جميع
الم�ستندات وال�سجالت والدفاتر والبيانات والمعلومات التي يراها �ضرورية لإنجاز
مهمته.
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 - 2بيان ما �إذا كانت ميزانية ال�صندوق وح�سابه الختامي متَّف َقين مع حقيقة الواقع ،وما
�إذا كان قد تم �إعدادهما ِو ْفق ًا للمعايير المحا�سبية المتعا َرف عليها دولي ًا.
وح ْفظ الح�سابات المنتظمة ِو ْفق ًا للأ�صول
 - 3بيان ما �إذا كان ال�صندوق قد قام ب�إعداد ِ
المرعية.
جري ِو ْفق ًا للأ�صول المرعية.
 - 4بيان ما �إذا كان ج ْرد �أ�صول ال�صندوق قد �أُ ِ
 - 5بيان ما �إذا كانت البيانات الواردة في تقارير الرئي�س التنفيذي مطابقة ِلـما هو وارد
في دفاتر و�سجالت ال�صندوق.
 - 6الك�شف عن كافة المخالفات وبيانها ،واقتراح و�سائل معالجتها ،وبيان ما �إذا كانت
هذه المخالفات ال تزال قائمة.
د  -يقدِّ م مد ِّقق الح�سابات الخارجي تقريره ب�ش�أن تدقيق ح�سابات ال�صندوق �إلى كل من الوزير
ورئي�س مجل�س الإدارة خالل ثالثة �أ�شهر من نهاية ال�سنة المالية.

مادة ()16
َتعا ُر�ض امل�صالح

�أ  -عل���ى ع�ض���و مجل����س الإدارة عند نظر المجل����س ل ِّأي مو�ضوع تكون لهذا الع�ض���و فيه م�صلحة
ف�صح عن ذلك كتاب ًة حال علمه بعزم المجل�س نظر
�شخ�صي���ة مبا�شرة �أو غير مبا�شرة� ،أنْ ُي ِ
ه���ذا المو�ضوع .وال يج���وز لهذا الع�ضو ح�ض���ور مناق�شات المجل�س ب�ش�أن ذل���ك المو�ضوع �أو
الت�صويت عليه.
ب ُ -ي َ
حظ���ر �أنْ يكون للرئي�س التنفيذي �أو ل ٍّأي من موظفي ال�صندوق م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة
�أو غير مبا�شرة تتعلق بال�صندوق ،وعلى كل منهم الإبالغ ب�شكل كتابي فور ًا عن �أية م�صلحة
تن�ش�أ له في هذا ال�ش�أن خالل مدة �ش ْغل الوظيفة لدى ال�صندوق.
ويكون الإبالغ الم�شار �إليه بالن�سبة للرئي�س التنفيذي �إلى مجل�س الإدارة� ،أما بالن�سبة لباقي
موظفي ال�صندوق فيكون الإبالغ �إلى الرئي�س التنفيذي.
ج  -ين�ش���ىء ال�صندوق �سج ًال ي�سم���ى (�سجل الم�صالح المتعا ِر�ضة) تق َّي���د فيه �أية م�صلحة من
الم�صالح الم�شار �إليها في الفقرتين (�أ) و(ب) من هذه المادة ،وذلك ببيان ا�سم ال�شخ�ص
المع ِن���ي ومن�صبه �أو وظيفته وتفا�صيل تلك الم�صلحة ،وما يكون قد �صدر عن ال�صندوق من
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قرارات �أو �إجراءات ب�ش�أن مو�ضوعها.
ويكون لكل ذي �ش�أن حق االطالع على �سجل الم�صالح المتعا ِر�ضة والح�صول على م�ستخرجات
منه �أو �شهادة �سلبية بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه وذلك بعد �سداد الر�سم المق َّرر.

الف�صل اخلام�س
موظفو ال�صندوق والتظلم من قرارات ال�صندوق
مادة ()17
موظفو ال�صندوق

كاف من الموظفين من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص والكفاءة المهنية
�أ  -يع َّين في ال�صندوق عدد ٍ
في كافة مجاالت عمل ال�صندوق.
ب  -ت�سري على موظفي ال�صندوق �أحكام القانون رقم ( )13ل�سنة  1975ب�ش�أن تنظيم معا�شات
ومكاف�آت التقاعد لموظفي الحكومة.

مادة ()18
ال َّت َظ ُّلم من قرارات ال�صندوق

�أ  -ل���كل ذي �ش�أن الت ََّظلُّم من � ِّأي قرار ي�صدر عن ال�صندوق ا�ستناد ًا لأحكام هذا القانون ،وذلك
خالل �ستين يوم ًا من تاريخ �إخطاره بهذا القرار.
ويق َّدم الت ََّظلُّم �إلى مجل�س الإدارة من القرارات ال�صادرة عن المجل�س ،وبالن�سبة للقرارات
الأخ���رى يكون الت ََّظلُّم منها �إلى الرئي�س التنفيذي وذلك ِو ْفق ًا للقواعد والأحكام التي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الإدارة.
البت في الت ََّظلُّم و�إخطار المتظ ِّلم بنتيجة البتِّ فيه خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ تقديمه.
ويجب ُّ
وللمتظ ِّل���م الطعن في ق���رار رف�ض الت ََّظلُّم �أم���ام المحكمة المخت�صة خ�ل�ال �ستين يوم ًا من
تاري���خ �إخطاره بهذا القرار� ،أو ف���وات الميعاد المح َّدد للبت في الت ََّظلُّم دون �إخطار المتظ ِّلم
بنتيجة البتِّ في ت ََظلُّمه.
ب  -ال يج���وز الطع���ن �أمام المحكمة �إال بع���د الت ََّظلُّم من القرار و�صدور ق���رار برف�ض الت ََّظلُّم �أو
فوات الميعاد الم�شار �إليه في الفقرة ال�سابقة دون �إخطار.
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الباب الثاين
نظام ال�ضمان ال�صحي
الف�صل الأول
�إدارة وحوكمة نظام ال�ضمان ال�صحي
مادة ()19
املجل�س الأعلى لل�صحة

وو�ضع ال�سيا�سات
لر�سم ْ
�أ  -يك���ون للمجل�س الأعلى لل�صحة كافة المهام وال�صالحي���ات الالزمة ْ
والخطط والإجراءات والأنظم���ة واللوائح والقرارات المتعلقة بنظام ال�ضمان ال�صحي ،بما
يكفل تمويل المنافع ال�صحية من خالله ومراقبة مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون ،ويبا�شر
المجل�س الأعلى لل�صحة مهامه و�صالحياته على النحو الوارد في �أحكام هذا القانون.
ب  -للمجل����س الأعل���ى لل�صح���ة ،بعد موافق���ة مجل�س ال���وزراء� ،إ�سناد بع�ض مهام���ه �إلى الهيئة
الوطنية �أو � ٍّأي من الجهات الحكومية ،فيما عدا �إ�صدار اللوائح والقرارات التي تقرر �أحكام
هذا القانون اخت�صا�ص المجل�س الأعلى لل�صحة ب�إ�صدارها.
�ص���در المجل�س الأعلى لل�صحة بعد الت�شاور مع الجهات المعنية ميثاق ًا ب�ش�أن حوكمة نظام
ج ُ -ي ِ
ال�ضمان ال�صحي ِو ْفق ًا لأف�ضل الممار�سات العالمية بما يعزز الثقة بال�ضمان ال�صحي ويح ُّد
م���ن الممار�س���ات ال�ضارة به ،ويكف���ل اال�ستخدام الف َّع ـ���ال والأمثل لنظ���ام التمويل ال�صحي
ويعزز ا�ستدامته.

مادة ()20
املركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة املعرفة

�أ ُ -ين�ش����أ ف���ي المجل�س الأعلى لل�صح���ة المركز الوطن���ي للمعلومات ال�صحي���ة و�إدارة المعرفة،
ويع َّي���ن في���ه عدد كاف م���ن الموظفين من ذوي الخب���رة واالخت�صا�ص .ويج���وز �أن ُتن�ش�أ في
المرك���ز دوائر �إدارية تتولى اقت�صاديات ال�صحة والجودة والتخطيط والمعلومات والبيانات
ال�صحية وغيرها من الدوائر الإدارية.
ب  -للمجل����س الأعل���ى لل�صحة �أن يحدد للمركز ا�سم ًا يرمز له و�شع���ار ًا خا�ص ًا به ،ويكون له حق
ا�ستئث���اري في ا�ستعمال اال�س���م وال�شعار وم ْنع الغير من ا�ستعمالهم���ا �أو ا�ستعمال � ِّأي رمز �أو
�إ�شارة مماثلة �أو م�شابهة لهما.
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مادة ()21
نطاق قاعدة البيانات ال�صحية

تتكون قاعدة البيانات ال�صحية من كافة البيانات المتعلقة بالم�ستفيدين ومز ِّودي التغطية
الت�أمينية ومقدِّ مي الخدمات ال�صحية ،وت�شمل ما ي�أتي:
 - 1البيانات ال�شخ�صية للم�ستفيد المتعلقة بحالته ال�صحية.
 - 2البيان���ات المتعلق���ة ب�أغرا����ض اال�شتراك ف���ي ال�ضمان ال�صح���ي �أو �إنهاء �أو و ْق���ف التغطية
الت�أمينية.
 - 3البيانات المتعلقة ب�أغرا�ض تحديد المنافع ال�صحية التي ح�صل عليها الم�ستفيد.
 - 4البيان���ات المالي���ة المتعلق���ة بمطالب���ات مقدِّ م���ي الخدمة ال�صحي���ة عن المناف���ع المق َّدمة
للم�ستفيد.
� - 5أية بيانات ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.

مادة ()22
مهام املركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة املعرفة

�أ  -يتولى المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرفة المهام الآتية:
 - 1ج ْمع وتحليل ومعالجة البيانات ال�صحية.
ت�سلُّمها.
 - 2الت�صريح للأ�شخا�ص بمعالجة البيانات ال�صحية �أو َ
 - 3الربط الإلكتروني المتبا َدل بين مز ِّودي التغطية الت�أمينية ومقدِّ مي الخدمات ال�صحية
ب�شبكة االت�صال.
 - 4ج ْمع البيانات والمعلومات والإح�صاءات المتعلقة بالم�ستفيدين وم��ز ِّودي التغطية
الخ ْدمات ال�صحية ومعامالتهم.
الت�أمينية ومقدِّ مي ِ
 - 5الرقابة على الأعمال المتعلقة بمعالجة البيانات ال�صحية للم�ستفيدين للت ََّح ُّقق من
مدى االلتزام ب�أحكام هذا القانون.
 - 6اقتراح الأنظمة الكفيلة بحماية البيانات ال�صحية على نحو يتفق و�أحكام هذا القانون.
و�ضع المقترحات الالزمة لتعزيز حماية البيانات ال�شخ�صية للم�ستفيدين.
ْ -7
� - 8أية مهام �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ب  -ي�ستوف���ي المرك���ز الوطني للمعلومات ال�صحي���ة و�إدارة المعرفة ر�سم ًا م���ن مز ِّودي التغطية
الت�أمينية ومقدِّ مي الخدمات ال�صحية نظير الخدمات الإلكترونية ،وبح�سب عدد المعامالت
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خ�ص�ص ه���ذا الر�سم لت�سيير �أعم���ال المركز ،وي�ص���در بتحديد هذه
الت���ي يقومون به���ا ،و ُي َّ
الخ ْدم���ات وقيمة الر�سم وفئاته وح���االت ا�ستحقاقه والإعفاء منه ق���رار من مجل�س الوزراء
ِ
بنا ًء على اقتراح المجل�س الأعلى لل�صحة.
ج  -ال ُي�شت��� َرط لقي���ام المركز الوطن���ي للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرف���ة عند ج ْمع البيانات
ال�صحي���ة الح�صول عل���ى موافقة م�سبقة من الم�ستفيد �أو م���ز ِّود التغطية الت�أمينية �أو مقدِّ م
الخدمة ال�صحية.
د  -ال يج���وز للمركز الوطني للمعلومات ال�صحي���ة و�إدارة المعرفة معالجة البيانات ال�صحية �إال
الخ ْدمات ال�صحية وحوكمة
ِو ْفق ًا للأغرا�ض التي ُج ِمع���ت من �أجلها والمتعلقة بتعزيز جودة ِ
نظام ال�ضمان ال�صحي وحماية نظام التمويل ال�صحي.

مادة ()23
املوحد
ال�سجل الطبي الإلكرتوين َّ

�أ  -يك���ون ل���كل م�ستفيد �سجل طب���ي �إلكتروني يحتوي عل���ى كافة البيانات ال�صحي���ة الخا�صة به
وبالأخ����ص البيان���ات المتعلقة بحالته ال�صحي���ة والبيانات التي يمك���ن ا�ستخدامها ك�أ�سا�س
للمطالبة بالم�ستحقات المالية المترتبة على تقديم المنافع ال�صحية.
وي�ص���در ق���رار من المجل����س الأعلى لل�صحة بتحديد تلك البيان���ات ،والقواعد وال�ضمانات
وح ْفظ �س ِّريتها.
الالزم توا ُف ُرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات المد َّونة فيه ِ
الخ ْدمات ال�صحية
ب -يتول���ى المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرفة ر ْبط مقدِّ مي ِ
بال�سج���ل الطب���ي الإلكترونيِّ .
وينظ���م المجل�س الأعلى لل�صح���ة �آلية الدخول �إل���ى البيانات
الواردة فيه والقواعد الواجب مراعاتها عند معالجة تلك البيانات وتخزينها وا�ستخدامها.

مادة ()24
قامو�س البيانات ال�صحية الوطني

�أ  -ين�ش���ىء المجل�س الأعل���ى لل�صحة قامو�س ًا وطني ًا للبيانات ال�صحي���ة يت�ضمن منظومة وطنية
للم�صطلحات المتعلقة بالقطاع ال�صحي لجميع المعايير ال�صحية ،وبيان مفرداتها على نحو
تك���ون في���ه م�ص َّنفة �إلى فئات ومرتَّبة ترتيب ًا خا�ص ًا ،وذل���ك بغر�ض �أنْ يكون مرجع ًا لمقدِّ مي
موح���دة ت�سمح للأنظمة
ِ
الخ ْدم���ات ال�صحية وم���ز ِّودي التغطية الت�أمينية ف���ي ا�ستعمال لغة َّ
التقني���ة با�ستقبال محتوي���ات القامو�س �أو �إر�سالها �أو تخزينه���ا �أو ع ْر ِ�ضها �أو ا�سترجاعها �أو
معالجتها �آلي ًا.
ب  -يتول���ى المجل����س الأعلى لل�صح���ة تحديث قامو�س البيان���ات ال�صحية الوطن���ي ِو ْفق ًا للتق ُّدم

العدد – 3369 :الخميس  7يونيو 2018

الطبي وما ي�ستجد من م�صطلحات �أو تعابير ترميزية في المجال الطبي.
ج  -يقوم المجل�س الأعلى لل�صحة بع ْقد م�شاورات مع الجهات المعنية بما في ذلك الجهات غير
الحكومية ال�ستطالع �آرائها قبل �إن�شاء قامو�س البيانات ال�صحية الوطني �أو �إجراء � ِّأي تعديل
�أو تحديث عليه.
د ُ -ي َ
ن�شر قامو�س البيانات ال�صحية الوطني بالو�سائل التي ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س
الأعلى لل�صحة.

مادة ()25
�أمن املعاجلة

�أ  -على مز ِّودي التغطية الت�أمينية ومقدِّ مي الخدمات ال�صحية تطبيق التدابير الفنية والتنظيمية
الكفيلة بحماية البيانات من الإتالف غير الم�ص َّرح به� ،أو من الف ْقد� ،أو مما هو غير م�ص َّرح
به من التغيير �أو الإف�صاح �أو النفاذ �أو � ٍّأي من ال�صور الأخرى للمعالجة.
عال من الأمن بمراع���اة �أحدث ما و�صلت �إليه
ويج���ب �أن تكفل هذه التدابي���ر توفير م�ستوى ٍ
�أ�سالي���ب الحماي���ة التقنية ،و�أنْ تكون التدابير الفني���ة والتنظيمية متاحة لالطالع عليها من
المعنيين في المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرفة والهيئة الوطنية.
�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة قرار ًا بتحديد اال�شتراطات التي يتع َّين توا ُفرها في التدابير
ب ُ -ي ِ
الفنية والتنظيمية الم�شار �إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة .ويجوز �إلزام مز ِّودي التغطية
الخ ْدمات ال�صحية بتطبي���ق متطلبات �أمن خا�صة عند معالجة البيانات
الت�أميني���ة ومقدِّ مي ِ
ال�شخ�صية.

الف�صل الثاين
ال�ضمان ال�صحي الإلزامـــي
مادة ()26
الأ�شخــــا�ص اخلا�ضعون لل�ضمان ال�صحي الإلزامي

�أ  -ي�سري ال�ضمان ال�صحي الإلزامي على جميع المواطنين والمقيمين والزوار.
تعامل الفئات التالية معاملة المواطنين في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي:
بَ -
 - 1المر�أة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
 - 2الرجل غير البحريني المتزوج من بحرينية.
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� - 3أبناء المر�أة البحرينية المتزوجة من غير بحريني.
 - 4الفئات الأخرى التي تقيم في المملكة والتي ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء
بنا ًء على تو�صية من المجل�س الأعلى لل�صحة.

مادة ()27
مز ِّودو التغطية الت�أمينية يف ال�ضمان ال�صحي الإلزامي

�أ -يو ِّف���ر ال�صن���دوق التغطية الت�أمينية ف���ي ال�ضمان ال�صحي الإلزام���ي للمواطن َومن في حكمه
ولغير البحريني الذي ي�شغل وظيفة في � ٍّأي من الجهات الحكومية.
ب -يو ِّف���ر ك ٌّل م���ن ال�صندوق �أو �ش���ركات الت�أمين الم�ص��� َّرح لها التغطية الت�أميني���ة في ال�ضمان
ال�صح���ي الإلزامي للمقيم والزائر طبق ًا لأح���كام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا له.

مادة ()28
متويل ال�ضمان ال�صحي الإلزامي

�أ  -يكون تمويل ال�ضمان ال�صحي الإلزامي من خالل �سداد ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي الآتية:
 - 1تلتزم الحكومة ب�سداد اال�شتراكات عن المواطنين َومن في حكمهم ،وذلك لتغطية
المنافع المق َّررة في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للمواطنين.
 - 2يلتزم �صاحب العمل ب�سداد اال�شتراكات عن عماله غير البحرينيين وذلك لتغطية
المنافع المق َّررة في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للمقيمين.
 - 3يلتزم �صاحب العمل غير البحريني �إذا كان �شخ�ص ًا طبيعي ًا ب�سداد اال�شتراكات عن
نف�سه َومن يعوله فع ًال من �أفراد �أ�سرته ،وهم الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه المقيمون،
وذلك لتغطية المنافع المق َّررة في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للمقيمين.
 - 4يلتزم المقيم غير العامل ب�سداد اال�شتراكات عن نف�سه َومن يعوله فع ًال من �أفراد
�أ�سرته ،وهم الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه المقيمون ،وذلك لتغطية المنافع المق َّررة
في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للمقيمين.
 - 5يلتزم العامل الم�صرح له من دون �أن يكون له �صاحب عمل ب�سداد اال�شتراكات عن نف�سه
َومن يعوله فع ًال من �أفراد �أ�سرته ،وهم الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه المقيمون،
وذلك لتغطية المنافع المق َّررة في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للمقيمين.
 - 6يلتزم الكفيل ب�سداد اال�شتراكات عن مكفوليه الذين لي�س لديهم �صاحب عمل لتغطية
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المنافع المق َّررة في ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية التي يخ�ضع لها طبق ًا لأحكام هذا
القانون.
 - 7يلتزم الزائر ب�سداد اال�شتراكات عن نف�سه َومن يعوله فع ًال من �أفراد �أ�سرته ،وهم
الزوج والزوجة و�أ�صوله وفروعه الزوار ،وذلك لتغطية المنافع ال�صحية المق َّررة في
ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للزوار.
 - 8الجهة الملزَ مة ب�سداد اال�شتراكات عن �أية فئات �أخرى من المقيمين والتي ي�صدر
بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ب  -لمجل����س ال���وزراء ،وبن���ا ًء على ع ْر�ض م���ن المجل�س الأعل���ى لل�صحة بالتن�سي���ق مع الجهات
الحكومي���ة المعنية ،الموافقة على تقديم دعم مالي م�ؤقت وجزئي لتمويل ال�ضمان ال�صحي
الإلزام���ي للعمال غي���ر البحرينيين ،وذل���ك في الحاالت الت���ي يق َّدر فيه���ا �أنَّ للدعم �أهمية
اقت�صادية ا�ستراتيجية للمملكة �أو لحماية بع�ض القطاعات االقت�صادية �أو التجارية فيها.

مادة ()29
التزام �صاحب العمل ب�إ�شراك عماله يف ال�ضمان ال�صحي

�أ ُ -ي َ
حظر على �صاحب العمل ا�ستخدام عامل �أجنبي �أو �إلحاقه بالعمل دون �إ�شراكه في ال�ضمان
ال�صحي طبق ًا لأحكام هذا القانون.
ب  -يلت���زم �صاح���ب العم���ل ب�إ�شراك عمال���ه غير البحرينيين ف���ي ال�ضمان ال�صح���ي الإلزامي،
بالإ�ضافة �إلى َمن يعوله العامل من �أفراد �أ�سرته �إذا كان ع ْقد العمل ين�ص على ذلك ،وذلك
من خالل �إبرام ع ْقد �ضمان �صحي مع � ٍّأي من مز ِّودي التغطية الت�أمينية.
ج  -يلتزم �صاحب العمل بتوفير جميع المعلومات والبيانات الالزمة عن عماله غير البحرينيين
للتغطي���ة الت�أمينية ،والتي يطلبها مز ِّود التغطية الت�أمينية وقت �إبرام ع ْقد ال�ضمان ال�صحي
�أو �أثناء �سريانه.
د  -يلت���زم �صاحب العم���ل بتوفير جميع المعلوم���ات والبيانات والإر�ش���ادات لع َّماله عن التغطية
الت�أميني���ة ،وبالأخ�ص ا�سم م���ز ِّود التغطية الت�أمينية وتاريخ نف���اذ التغطية ونطاقها وبطاقة
الخ ْدمات ال�صحي���ة ،وغير ذلك م���ن الم�سائل الالزمة
ال�ضم���ان ال�صح���ي و�شبكة مقدِّ م���ي ِ
لإحاطة العامل بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية الت�أمينية وحدودها.
ه���ـ  -ال يج���وز ل�صاحب العم���ل �أنْ يتقا�ضى �أية مبال���غ �أو �أنْ يح�صل على �أية منفع���ة �أو َم ِزية من
العامل مقابل �إ�شراكه في ال�ضمان ال�صحي.
كم���ا ال يج���وز ل�صاحب العم���ل �أن ي�سترد �أي��� ًا من ا�شت���راكات ال�ضمان ال�صح���ي التي يلتزم
ب�سدادها عن عماله ِو ْفق ًا لأحكام هذا القانون من خالل الخ�صم من �أجر العامل �أو ملحقاته
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الم َنح �أو المكاف�آت �أو العموالت �أو �أية مزايا �أخرى مق َّررة للعامل.
من العالوات �أو البدالت �أو ِ
و  -يح���دد ق���رار م���ن المجل����س الأعلى لل�صح���ة ،بالتن�سيق م���ع الوزي���ر المع ِني ب�شئ���ون العمل،
القواع���د وال�ش���روط والإجراءات التي يتع َّين عل���ى �صاحب العمل مراعاته���ا لإ�شراك عماله
غي���ر البحرينيين ،والأحوال التي تنتفي فيها م�سئولية �صاح���ب العمل ،والآثار المترتبة على
الإخالل به���ذا االلتزام ،والمعلوم���ات والبيانات والإر�ش���ادات المتعلقة بالتغطي���ة الت�أمينية
ونطاقها ،والتي يتع َّين �إحاطة العامل بها ،وغير ذلك من الم�سائل.

مادة ()30
ال�ضمان ال�صحي للعامل حتت �شرط التجربة

�أ  -للمجل����س الأعل���ى لل�صح���ة �إ�صدار قرار بتنظي���م �أحكام وقواعد و�ش���روط التغطية الت�أمينية
ونطاقه���ا للعامل تحت �شرط التجربة ،بما في ذل���ك ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية التي يخ�ضع
لها.
ب  -ت�س���ري عل���ى العامل تحت �شرط التجرب���ة التغطية الت�أمينية المق َّررة ف���ي ال ُّر ْزمة ال�صحية
الإلزامية للمقيمين.

مادة ()31
ال�ضمان ال�صحي للعامل يف الأعمال امل�ؤقتة

�أ  -للمجل����س الأعل���ى لل�صح���ة �إ�صدار قرار بتنظي���م �أحكام وقواعد و�ش���روط التغطية الت�أمينية
ونطاقه���ا للأجان���ب الذين يف���دون �إلى المملكة بغر����ض �إنجاز �أعمال م�ؤقت���ة ،مثل الطواقم
الطبي���ة الزائرة� ،أو �إقامة الأ�سواق �أو المعار�ض �أو االحتف���االت �أو المهرجانات �أو الحفالت
وغيرها من الأن�شطة المماثلة.
ب  -ت�س���ري على العامل ف���ي الأعمال الم�ؤقتة التغطي���ة الت�أمينية المق َّررة ف���ي ال ُّر ْزمة ال�صحية
الإلزامية للزائرين.

مادة ()32
َ
خلدْمات ال�صحية
حت ُّمل �صاحب العمل تكلفة ا ِ

�أ  -يتح َّمل �صاحب العمل �سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�صحية المق َّدمة ِمن ِق َبل
الخ ْدم���ات ال�صحية �إلى العامل لدي���ه� ،إذا لم يقم بتوفير تغطي���ة ت�أمينية نافذة له
مقدِّ م���ي ِ
الخ ْدمات ال�صحية.
وذلك ِو ْفق ًا لالئحة الأ�سعار المع َلنة لمقدِّ م ِ
ب  -ت�س���ري �أح���كام الفق���رة (�أ) من هذه المادة ،عل���ى �أفراد �أ�سرة العام���ل �إذا كان ع ْقد العمل
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ي�شترط توفير تغطية ت�أمينية لهم.
ج � -إذا ا�ستخ���دم �صاح���ب العم���ل عام ًال �أجنبي ًا دون �ص���دور ت�صريح له من هيئ���ة تنظيم �سوق
تح ُّمل �سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�صحية المق َّدمة
العمل ،انتقل �إليه التزام َ
�صدر المجل����س الأعلى لل�صحة،
م���ن ِق َبل مقدِّ مي الخدم���ات ال�صحية �إلى العام���ل لديه .و ُي ِ
بالتن�سي���ق مع هيئة تنظيم �سوق العمل ،قرار ًا بالأحكام والقواعد وال�شروط المتعلقة بانتقال
تح ُّمل قيمة المطالبات المالية.
التزام َ

مادة ()33
التزام الكفيل و�صاحب العمل واملقيم
غري العامل باال�شرتاك يف ال�ضمان ال�صحي

�أ  -يلتزم الكفيل ب�إ�شراك مكفوليه الذين لي�س لديهم �صاحب عمل في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي،
كما يلتزم �صاحب العمل غير البحريني �أو المقيم غير العامل باال�شتراك عن نف�سه و�إ�شراك
َمن يعوله في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.
ويكون اال�شتراك في ال�ضمان ال�صحي من خالل �إبرام ع ْقد مع � ِّأي مز ِّود تغطية ت�أمينية.
ب  -يلت���زم الكفيل و�صاحب العمل غير البحرين���ي والمقيم غير العامل بتوفير جميع المعلومات
والبيان���ات عنه والالزمة للتغطية الت�أمينية التي يطلبها مز ِّودو التغطية الت�أمينية عند �إبرام
الع ْقد �أو �أثناء �سريانه.
ويحدِّ د قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة الأحكام والقواعد والإجراءات التي يتع َّين مراعاتها
لال�شتراك في ال�ضمان.
ج  -يتح َّمل الكفيل �سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�صحية المق َّدمة ِمن ِق َبل مقدِّ مي
الخ ْدمات ال�صحية �إلى مكفوله �إذا لم يقم بتوفير تغطية ت�أمينية نافذة خالل مدة �إقامته �أو
ِ
الخ ْدمات ال�صحية.
زيارته ،وذلك ِو ْفق ًا لالئحة الأ�سعار المع َلنة ِمن مقدِّ م ِ
د  -يتح َّم���ل �صاح���ب العمل غير البحريني �أو المقيم غير العام���ل �سداد قيمة المطالبات المالية
الخ ْدمات ال�صحية �إلى َمن يعوله� ،إذا لم يقم
عن المنافع ال�صحية المق َّدمة ِمن ِق َبل مقدِّ مي ِ
بتوفي���ر تغطية ت�أمينية نافذة خالل م���دة �إقامته ،وذلك ِو ْفق ًا لالئحة الأ�سعار المع َلنة لمقدِّ م
الخدمات ال�صحية.

مادة ()34
توفري التغطية الت�أمينية عند �إ�صدار
وجتديد ترخي�ص الإقامة �أو العمل

�أ  -يج���ب لإ�صدار �أو تجديد ترخي�ص الإقامة �أو العمل� ،أنْ يكون �صاحب العمل �أو الكفيل قد و َّفر
تغطية ت�أمينية للعامل �أو المكفول غير البحريني في نظام ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.
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ب  -يج���ب لإ�ص���دار �أو تجديد ترخي����ص الإقامة ل�صاحب العمل عن نف�س���ه والمقيم غير العامل
َومن يعوله في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي� ،أنْ يكون قد و َّفر �إلى َمن يعوله تغطية ت�أمينية في
نظام ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.
ج  -ي�ص���در ق���رار من المجل�س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق م���ع الإدارة العامة للهجرة والجوازات
وهيئ���ة تنظي���م �سوق العمل ،ب�أح���كام وقواعد و�ش���روط الح�صول على تراخي����ص الإقامة �أو
العم���ل بما يكفل �إ�شراك العم���ال �أو المكفولين غير البحرينيين في نظام ال�ضمان ال�صحي.
و ُتل���زَ م الجهات المذكورة بتزويد المجل�س الأعلى لل�صحة بالمعلومات والم�ستندات المتعلقة
ب�إ�شراك العمال والمكفولين غير البحرينيين في نظام ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()35
ال�ضمان ال�صحي للزوار

�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية للزوار والتي تب ِّين مجموعة المنافع
�أ ُ -ي ِ
قت�صر على الحاالت الطارئ���ة والإ�صابات الناتجة عن
ال�صحي���ة التي يج���ب توفيرها والتي ُت َ
الح���وادث ،والحدود الق�صوى لمبلغ التغطية الت�أمينية بالن�سبة لل ُّر ْزمة ،والأحوال التي يتع َّين
الخ ْدمات ال�صحية وغير ذلك من الم�سائل.
على الم�ستفيد �سداد مقدار الم�شاركة لمقدِّ م ِ
ب  -ي�ص��� ُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المعنية ،بكيفية
�سداد الزائر ا�شتراك ال�ضمان ال�صحي وكيفية تح�صيله.
وال يج���وز �إ�ص���دار ت�أ�شيرة دخ���ول للزائر للمملـكـة �أو تجـديـدهـا  -ف���ي الأحـوال التي تتطلـب
ذلك  -ما لم يقم ب�سداد ا�شتراك ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()36
ال�ضمان ال�صحي للمواطنني يف اخلارج

�أ  -للمجل����س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق مع ال�صن���دوق� ،أن ي�ضع قرار ًا بتنظيم ال�ضمان ال�صحي
للمواطني���ن في خارج المملكةِّ ،
وينظم القرار ال ُّر ْزمة ال�صحية والتي تب ِّين مجموعة المنافع
قت�صر على الحاالت الطارئة ،والحدود الق�صوى لمبلغ
ال�صحية الت���ي يجب توفيرها والتي ُت َ
التغطية الت�أمينية بالن�سبة لل ُّر ْزمة ،وغير ذلك من الم�سائل.
ب  -ي�ص��� ُدر قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق مع الجهات الحكومية المعنية ،بكيفية
�سداد ا�شتراك ال�ضمان ال�صحي للمواطنين في الخارج وكيفية تح�صيله.

العدد – 3369 :الخميس  7يونيو 2018

الف�صل الثالث
اخلدمات ال�صحية يف ال�ضمان الإلزامي
مادة ()37
منافع ال ُّر َزم ال�صحية يف ال�ضمان ال�صحي الإلزامي

�أ  -تتكون مجموعة المنافع ال�صحية التي يح�صل عليها المواطن في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي
من الخدمات الوقائية والعالجية والت�أهيلية والفحو�ص الطبية ،وبوجه خا�ص ت�شمل الآتي:
 - 1الفح�ص والت�شخي�ص والك�شف والعالج والرعاية ال�صحية الأولية.
 - 2الفحو�صات المختبرية والأ�شعة.
� - 3إجراء العمليات الجراحية.
 - 4رعاية الأمومة والوالدة.
 - 5الإقامة للعالج �أو الت�أهيل.
 - 6الخدمات العالجية للأ�سنان ،وال ت�شمل التجميل غير العالجي.
 - 7العالج النف�سي.
 - 8العالج الطبيعي
 - 9الخدمات التمري�ضية.
� - 10أطفال الأنابيب ِو ْفق ًا ل�ضوابط مح َّددة.
 - 11ال�سمنة العالجية ِو ْفق ًا ل�ضوابط مح َّددة.
 - 12خدمات التجميل العالجي.
 - 13الأدوية المق َّررة للعالج.
 - 14الأجهزة التعوي�ضية.
 - 15نفقات �إقامة ُمرافق واحد للمري�ض في الحاالت التي ت�ستدعي ذلك.
 - 16خدمات الإ�سعاف.
 - 17الإقامة الطويلة.
 - 18كافة الأمرا�ض المزمنة.
� - 19أية خدمات وقائية �أو عالجية �أو ت�أهيلية �أو فحو�ص طبية �أخرى ي�صدُر بتحديدها
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قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ب  -تتكون مجموعة المنافع ال�صحية التي يح�صل عليها المقيم في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي
من الآتي:
ِ - 1خ ْدمات ال�صحة الأولية.
ِ - 2خ ْدمات ال�صحة الثانوية ،وتح َّدد منافعها الم�شمولة وغير الم�شمولة ِو ْفق ًا للفقرة (�أ)
من المادة ( )38من هذا القانون.
 - 3عالج الطوارىء والحوادث.
ج  -تتك���ون مجموعة المنافع ال�صحية الت���ي يح�صل عليها الزائر في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي
الخ ْدمات العالجية والفحو�ص الطبية التي يتط َّلبها عالج الحاالت الطارئة �أو الإ�صابات
من ِ
الناتجة عن الحوادث.
د  -تلتزم الحكومة بت�سديد ا�شتراكات ال�ضمان ال�صحي الإلزامي للمقيم عن خدم المنازل ومن
في حكمهم الذين يعملون لدى المواطن البحريني.

مادة ()38
ُرزِم ال�ضمان ال�صحي الإلزامي

�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة ال ُّر َزم ال�صحية الإلزامية للمواطنين والمقيمين ،والتي تب ِّين
�أ ُ -ي ِ
مجموعة المنافع ال�صحية التي يجب توفيرها لكل فئة من تلك الفئات في ال�ضمان ال�صحي
الإلزامي والمنافع ال�صحية الم�ستثناة من التغطية الت�أمينية لكل فئة.
ويراعى في تحديد منافع ال ُّر َزم ال�صحية �أو تعديلها ثبوت الفعالية الطبية للمنافع ال�صحية
وفعالية تكلفته���ا و�ضرورتها وا ِّت�ساقها مع ال�سيا�سة الوطنية لل�صحة ونظام التمويل ال�صحي
وتح�سين نوعية خدمات الرعاية ال�صحية وتكا ُملها.
�ص���در المجل�س الأعلى لل�صحة قرار ًا يب ِّين الحد الأق�صى لمبلغ التغطية الت�أمينية بالن�سبة
ب ُ -ي ِ
لل ُّر َزم ال�صحية الإلزامية للمقيمين والزوار.

مادة ()39
الرعاية ال�صحية الأولية

�أ  -يج���ب عل���ى الم�ستفي���د م���ن ال�ضم���ان ال�صحي الإلزام���ي الت�سجيل ف���ي �إح���دى الم�ؤ�س�سات
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ال�صحي���ة الحكومية �أو �أحد مراك���ز الرعاية ال�صحية الأولية المعت َم���دة بقرار من المجل�س
الأعل���ى لل�صحة .ويك���ون للم�ستفيد الحق في اختي���ار �أحد مراكز الرعاي���ة الأولية المعت َمدة
ِو ْفق ًا للأحكام والقواعد وال�شروط التي ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ب  -ال تك���ون �إحالة الم�ستفي���د �إلى � ِّأي م�ستوى من م�ستويات الرعاية ال�صحية المتخ�ص�صة ،بما
ف���ي ذلك مراجعة طبيب متخ�ص�ص� ،إال بنا ًء على ما يق��� ِّرره الطبيب العام �أو طبيب الأ�سرة
في الرعاية ال�صحية الأولية.
الت�شخي�ص
ج  -تو ِّف���ر الرعاي���ة ال�صحي���ة الأولي���ة للم�ستفيد م���ن ال�ضمان ال�صح���ي الإلزام���ي،
َ
والفحو�ص���ات المختبري���ة والأ�شع���ة ،والع�ل�اج والوقاي���ة م���ن الأمرا�ض ،وخدم���ات الرعاية
وخ ْدمات الطوارىء،
للأمومة والطفولة ،ومتابعة عالج الأمرا�ض المزمنة ،وعالج الأ�سنانِ ،
والخ ْدم���ات التمري�ضي���ة ،وغير ذلك من المنافع والرعاية ال�صحي���ة التي ي�صدر بتحديدها
ِ
قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
وتكف���ل الرعاي���ة ال�صحية الأولي���ة تعزيز ال�صح���ة الأُ َ�س ِرية و�سهولة وفعالي���ة الح�صول على
الخ ْدمات ال�صحية المتخ�ص�صة ،ومتابعة عالجها.
ِ
د  -ي�ض���ع المجل�س الأعل���ى لل�صحة الأحكام والقواع���د وال�ضوابط المتعلق���ة بالرعاية ال�صحية
الأولية و�إجراءات الت�سجيل في �إحدى الم�ؤ�س�سات ال�صحية �أو �أحد مراكز الرعاية ال�صحية
الأولي���ة ،كما يح���دد القرار نطاق المنافع ال�صحية الم�شمولة ف���ي الرعاية ال�صحية الأولية،
والآلي���ة الم َّت َبع���ة للتن�سيق مع الم�ستوي���ات الأخرى من الرعاية ال�صحي���ة لمقدِّ مي الخدمات
ال�صحي���ة المعت َمدين ،والح���االت التي ُي�شت َرط فيه���ا الح�صول على الموافق���ة الم�سبقة من
مز ِّودي التغطية الت�أمينية.

مادة ()40
التغطية الت�أمينية للأدوية

�أ  -يك���ون للم�ستفي���د الحق في الح�صول على الأدوية لعالج حالت���ه والمق َّررة في الو�صفة الطبية
ال�ص���ادرة م���ن طبيب مخت����ص ،ويتحمل مز ِّود التغطي���ة الت�أمينية ،بح�س���ب الأحوال� ،سداد
الم�ستحقة للمراكز ال�صيدلية المعت َمدة.
المطالبات
َ
ب  -تح َّدد بقرار من المجل�س الأعلى لل�صحة ،قائمة بالأدوية التي ت�شملها التغطية الت�أمينية في
الخ ْدمات ال�صحية �أو المراكز ال�صيدلية
ال�ضمان ال�صحي الإلزامي التي يتع َّين على مقدِّ مي ِ
و�صف �أو �ص ْرف الأدوية لحالة الم�ستفيدين.
مراعاتها عند ْ
ج  -يج���وز لل�صيدل���ي بنا ًء على موافقة الم�ستفيد �ص��� ْرف دواء مماثل للدواء المد َّون في الو�صفة
الطبي���ة والمد َرج �ضمن القائمة المن�صو�ص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة� ،إذا كان

133

134

العدد – 3369 :الخميس  7يونيو 2018

ه���ذا الدواء يحتوي على الم���ادة الف َّعالة وبذات التركيز الموجو َدين ف���ي الدواء المو�صوف،
ودون � ِّأي تغيي���ر ف���ي طريق���ة تَعاطي الدواء الواردة ف���ي الو�صفة ,عل���ى �أنْ يتحمل الم�ستفيد
الفارق بين قيمــة الــدواء المماثل وقيمة الدواء المد َرج �ضمن قائمة الأدوية �إنْ ُو ِجد.
وف���ي جميع الأح���وال ،ال يجوز لل�صيدلي �أنْ ي�صرف للم�ستفيد دوا ًء مماث ًال �إذا د َّون الطبيب
على الو�صفة الطبية �أنه يتع َّين �ص ْرف الدواء المو�صوف.
د -ي�ص���در قرار م���ن المجل�س الأعلى لل�صحة بالأح���كام والقواعد وال�ش���روط المتعلقة ب�ص ْرف
الأدوية للم�ستفيد ،بما في ذلك المعلومات التي يتع َّين تقديمها للمراكز ال�صيدلية والأحكام
ِّ
المنظمة للو�صفة الطبية الإلكترونية ،والر�سم �أو مقدار الم�شاركة لبع�ض الأدوية الذي يتع َّين
على الم�ستفيد �أدا�ؤه للح�صول عليها ،وحاالت الإعفاء من �أدائه ،والأحوال التي يجب الح�صول
فيه���ا على الموافق���ة الم�سبقة من مز ِّود التغطية الت�أمينية قبل �ص��� ْرف الدواء .و ُي�ستث َنى من
تعامل معاملة المواطن الواردة
�أداء الر�س���م على الأدوية المواطن البحريني والفئات الت���ي َ
في المادة ( )26من هذا القانون ،فيما يخ�ص ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.

مادة ()41
التغطية الت�أمينية للأجهزة التعوي�ضية

�أ  -يك���ون للم�ستفيد الح���ق في الح�صول على الأجه���زة التعوي�ضية ال�ضروري���ة لحالته ال َم َر�ضية
والمق��� َّررة من ِق َبل الطبيب المخت����ص ،ويتحمل مز ِّود التغطية الت�أميني���ة �سداد المطالبات
الم�ستحقة.
َ
ب  -تح َّدد بقرار من المجل�س الأعلى لل�صحة ،قائمة بالأجهزة التعوي�ضية التي ت�شملها التغطية
الخ ْدم���ات ال�صحية
الت�أميني���ة ف���ي ال�ضم���ان ال�صح���ي الإلزامي الت���ي يتع َّين عل���ى مقدِّ مي ِ
مراعاته���ا عن���د تقرير الأجهزة التعوي�ضية .ويجب �أن يت�ضم���ن القرار ال�صادر من المجل�س
الأعل���ى لل�صحة كافة البيانات المتعلقة بالأجه���زة التعوي�ضية ،بما في ذلك بيان المجموعة
الت���ي ينتمي �إليه���ا الجهاز التعوي�ضي ،وا�سمه ،ورمزه ،وتكلف���ة الجهاز التعوي�ضي وغير ذلك
من الم�سائل.
ج  -يج���وز بنا ًء عل���ى موافقة الم�ستفيد الح�صول على جهاز تعوي�ض���ي مماثل للجهاز المق َّرر من
ِق َب���ل الطبيب المخت�ص والم���د َرج �ضمن القائمة المن�صو�ص عليها في الفقرة (ب) من هذه
المادة� ،إذا كان هذا الجهاز �أكثر فاعلية �أو بذات الكفاءة الموجودة في الجهاز المو�صوف،
عل���ى �أنْ يتحم���ل الم�ستفيد الفارق بين قيم���ة الجهاز المماثل وقيمة الجه���از المد َرج �ضمن
القائمة.
د  -تَ�ص��� ُدر بقرار م���ن المجل�س الأعلى لل�صح���ة ،الأحكام والقواعد وال�ش���روط المتعلقة بتوفير
الأجه���زة التعوي�ضية للم�ستفي���د ،بما في ذلك المعلومات والم�ستن���دات التي يتع َّين تقديمها
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للمراك���ز المعت َمدة ،والأح���كام ،والأحوال التي يجب الح�صول فيها عل���ى الموافقة الم�سبقة
من مز ِّود التغطية الت�أمينية قبل توفير الأجهزة التعوي�ضية.

مادة ()42
ر�سوم اخلدمات ال�صحية يف ال�ضمان الإلزامي

�أ  -للمجل����س الأعلى لل�صحة �أنْ يحدِّ د في بع�ض المنافع ال�صحية في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي
تمهيدا
الخ ْدمات ال�صحية ً
الر�س���م الذي يتع َّين على الم�ستفيد غير البحريني �أدا�ؤه لمق���دِّ م ِ
للح�صول على الخدمة.
ب  -ال يجوز لمقدم الخدمات ال�صحية �إعفاء الم�ستفيد من �أداء الر�سم.
ج ُ -ت�ستث َنى من �أداء الر�سم:
 - 1العمليات الجراحية للحاالت الحا َّدة وللإ�صابات الناتجة عن الحوادث.
 - 2رعاية الأمومة والطفولة.
 - 3الم�ستفيد الذي لم يتجاوز عمره خم�س �سنوات.
 - 4الفحو�صات الطبية بنا ًء على طلب مز ِّود التغطية الت�أمينية.
� - 5أبناء المر�أة البحرينية المتزوجة من غير بحريني ،والرجل غير البحريني المتزوج من
بحرينية ،والمر�أة غير البحرينية المتزوجة من بحريني.
 - 6الحاالت التي ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.

الف�صل الرابع
ال�ضمان ال�صحي االختياري
مادة ()43
ال�ضمان ال�صحي االختياري للمواطنني

�أ  -يج���وز ل ِّأي مواط���ن �أو َمن في حكم���ه الح�صول على ت�أمين �صحي اختي���اري خا�ص من خالل
التعاقد مع �أحد مز ِّودي التغطية الت�أمينية.
ب  -يج���وز ل ِّأي مواطن �أو َم���ن في حكمه الح�صول على � ٍّأي من ال��� ُّر َزم ال�صحية االختيارية التي
يوفره���ا ال�صندوق ،مدعوم���ة من الدولة بن�سب���ة يحدِّ دها مجل�س الوزراء بن���ا ًء على اقتراح
المجل����س الأعل���ى لل�صحة ،عل���ى �أال تقل ن�سبة الدعم ع���ن  %60من قيم���ة ال ُّر ْزمة ال�صحية
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االختيارية ،مع احتفاظه بالحق في الح�صول على ال ُّر ْزمة ال�صحية الإلزامية.

مادة ()44
ال�ضمان ال�صحي االختياري للمقيمني

�أ  -يجوز لأ�صحاب العمل والكفالء �أن يقدموا لعمالهم و�أفراد �أ�سرهم ومكفوليهم منافع �صحية
�إ�ضافية� ،أو ت�أمين ًا �صحي ًا �إ�ضافي ًا خا�ص ًا من خالل التعاقد مع �أحد مز ِّودي التغطية الت�أمينية.
ب  -يج���وز ل ِّأي مقيم الح�صول على منافع �صحية �إ�ضافي���ة� ،أو ت�أمين �صحي �إ�ضافي خا�ص ،من
خالل التعاقد مع �أحد مز ِّودي التغطية الت�أمينية.

مادة ()45
ال ُّر َزم ال�صحية يف ال�ضمان االختياري

�أ  -يحدِّ د مز ِّود التغطية الت�أمينية في وثيقة الت�أمين منافع ال ُّر َزم ال�صحية في ال�ضمان ال�صحي
االختي���اري ،ومق���دار الم�شاركة ،والح���دود الق�صوى ال�شتراكات ال�ضم���ان ال�صحي ،و�شبكة
الخ ْدمات ال�صحية ،وغير ذلك من الم�سائل.
مقدِّ مي ِ
ب  -ف���ي الأح���وال التي يلتزم فيه���ا مز ِّود التغطي���ة الت�أمينية بتوفير ال ُّر ْزم���ة ال�صحية الإلزامية
للم�ستفي���د ِو ْفق ًا لل�ضمان ال�صحي الإلزامي ،ال يجوز للم���ز ِّود �أن يوفر ُر َزم ًا �صحية اختيارية
تنت ِق�ص �أو تق ِّيد من المنافع المق َّررة في تلك ال ُّر ْزمة للم�ستفيد.

مادة ()46
احل�صول على منافع �صحية �أو ت�أمني �صحي �إ�ضايف

�أ  -ال يخ���ل ه���ذا القان���ون بحق � ِّأي مواط���ن �أو مقيم �أو كفي���ل �أو ُم ِعيل �أو � ِّأي �شخ����ص في التعاقد
للح�ص���ول عل���ى منافع �صحية �إ�ضافي���ة �أو ت�أمين �صحي �إ�ضافي �سواء لنف�س���ه �أو لمكفوليه �أو
ل َمن يعولهم.
ب  -ال يخ���ل هذا القانون ب� ِّأي حكم �أو �ش���رط في ع ْقد �أو الئحة �أو نظام يكفل تغطية ت�أمينية ل ِّأي
م�ستفيد على نحو �أف�ضل �أو �أ�شمل من ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.
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الف�صل اخلام�س
مز ِّودو التغطية الت�أمينية
مادة ()47
مز ِّودو التغطية الت�أمينية

�أ  -يتول���ى التغطية الت�أميني���ة في ال�ضمان ال�صحي ،ال�صندوق ،و�ش���ركات الت�أمين الم�ص َّرح لها
بمزاولة �أعمال الت�أمين من ِق َبل م�صرف البحرين المركزي.
ب  -ي�صدر قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق مع م�صرف البحرين المركزي ،بتنظيم
�أحكام وقواعد و�شروط التغطية الت�أمينية في ال�ضمان ال�صحي ومدة �سريانه.

مادة ()48
�سجل مز ِّودي التغطية الت�أمينية

تن�شئ الهيئة الوطنية �سج ًال تد ِّون فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�صة عن مز ِّود التغطية
الت�أمينية.
وي�صدر قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�ضمانات الواجب
ت َو ُّف ُرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المد َّونة فيه ،وبيان �أية تغييرات تتم
في هذه البيانات �أو المعلومات.
ويلتزم مز ِّود التغطية الت�أمينية ب�إخطار الهيئة الوطنية عن � ِّأي تغيير في البيانات والمعلومات
الواردة في ال�سجل وذلك خالل ثالثين يوم ًا من تاريخ حدوثها.
ويجوز االطالع على المعلومات الواردة في ال�سجل ،المتاحة للجمهور ،وا�ستخراج �صورة
م�ص َّدقة من المعلومات المق َّيدة فيه� ،أو �شهادة بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه وذلك بعد �سداد
الر�سوم المقررة.

مادة ()49
التزامات مز ِّودي التغطية الت�أمينية

�أ  -يلتزم مز ِّودو التغطية الت�أمينية بالآتي:
الخ ْدمات ال�صحية وذلك لتقديم المنافع ال�صحية للم�ستفيدين.
 - 1التعاقد مع مقدِّ مي ِ
� - 2سداد قيمة المطالبات المالية عن المنافع ال�صحية المق َّررة في التغطية الت�أمينية
الخ ْدمات ال�صحيةِ ،و ْفق ًا للقرار الذي ي�صدر عن المجل�س
والمق َّدمة من ِق َبل مقدِّ م ِ
الأعلى لل�صحة.
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 - 3تزويد المجل�س الأعلى لل�صحة بكافة المعلومات والبيانات والم�ستندات والوثائق
وال�سجالت المتعلقة بال�ضمان ال�صحي.
 - 4عدم ت َملُّك �أو �إن�شاء �أو ت�شغيل �أو اال�شتراك في �إدارة م�ؤ�س�سة �صحية خا�صة �أو مركز
رعاية �صحية.
 - 5تزويد الم�ستفيد بكافة المعلومات والإر�شادات المتعلقة بنطاق التغطية الت�أمينية و�شبكة
الخ ْدمات ال�صحية ،والمنافع ال�صحية التي تتطلب موافقة م�سبقة ،ومقدار
مقدِّ مي ِ
الم�شاركة �إنْ ُو ِجد ،و� ُّأي تحديث على تلك المعلومات ،وغير ذلك من الم�سائل الالزمة
لإحاطة الم�ستفيد بالمعلومات والبيانات الهامة عن التغطية الت�أمينية وحدودها.
الخ ْدمات ال�صحية �أو الم�ستفيد في الأحوال التي
 - 6ت�سوية المطالبات المالية لمقدِّ مي ِ
يتكفل ب�سداد تكلفة المنافع ال�صحية.
� - 7إعداد ال�سجالت المتعلقة بالتغطية الت�أمينية في مقر عملهم ،ويحدِّ د قرار من المجل�س
الأعلى لل�صحة ال�سجالت والتقارير التي يتع َّين َم ْ�س ُكها واالحتفاظ بها ِو ْفق ًا لل ُمدد التي
يحدِّ دها القرار.
 - 8المحافظة على خ�صو�صية بيانات الم�ستفيد و�س ِّر َّيتها وحمايتها.
البت في ال�شكاوى المق َّدمة �إليهم ِو ْفق ًا للآلية المعت َمدة من ِق َبل المجل�س الأعلى لل�صحة
ُّ - 9
في هذا ال�ش�أن.
ب  -للمجل�س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق مع م�صرف البحرين المركزي� ،إ�صدار مد َّونة ال�سلوك
الواج���ب عل���ى مز ِّودي التغطية الت�أميني���ة مراعاتها ،بما في ذلك قواع���د و�إجراءات و�آليات
البتِّ في طلبات الموافقة على تح ُّمل تكاليف الإجراءات الطبية ،وت�سوية المطالبات المالية،
والم�سائ���ل المتعلق���ة بتَعا ُر�ض الم�صالح ،والأحوال التي يج���ب الك�شف عنها ،وغير ذلك من
الم�سائل.

مادة ()50
ع ْقد ال�ضمان ال�صحي

�أ  -يب َرم ع ْقد ال�ضمان ال�صحي بين الطرف الملزَ م ب�سداد اال�شتراكات ومز ِّود التغطية الت�أمينية
ال���ذي يلت���زم بمقت�ضاه بتوفير تغطية للمناف���ع المق َّررة في ال ُّر َزم ال�صحي���ة التي يخ�ضع لها
الم�ستفيد� ،أو بتوفير تغطية لأية رعاية �صحية �إ�ضافية.
ب  -ال يت���م ع ْق���د ال�ضم���ان ال�صحي �إال �إذا و َّقع الط���رف الملزَ م ب�سداد اال�شت���راكات على وثيقة
ال�ضمان ال�صحي .وتحدِّ د وثيق���ة ال�ضمان نطاق المنافع ال�صحية ،وال�سقف المالي للتغطية
الخ ْدم���ات ال�صحية،
وم���دة �سري���ان التغطية ،ومق���دار الم�شاركة �إنْ ُو ِج���د ،و�شبكة مقدِّ مي ِ
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و�إجراءات ت�سوية المطالبات المالية ،وغير ذلك من الم�سائل.
�ص���در المجل�س الأعلى لل�صحة ،بالتن�سيق مع م�ص���رف البحرين المركزي ،قرار ًا بتنظيم
ج ُ -ي ِ
�شروط و�أحكام وبيانات عقود ووثائق ال�ضمان ال�صحي الإلزامي ،على �أنْ يت�ضمن القرار ما
ي�أتي:
 - 1ال�شروط والأحكام المتعلقة بكيفية �إبرام العقود.
 - 2الأحكام والمعلومات والبيانات التي يجب �إدراجها في عقود ووثائق ال�ضمان ال�صحي،
بما في ذلك االلتزامات والحقوق المتبا َدلة بين الطرف الملزَ م ب�سداد اال�شتراكات
ومز ِّود التغطية الت�أمينية والم�ستفيد من المنافع ال�صحية.
 - 3ال�شروط وااللتزامات التي ال يجوز �إدراجها في عقود ووثائق ال�ضمان.
 - 4ال�ضوابط والقيود على مقدار الم�شاركة.
� - 5أية بيانات �أو �أحكام �أو �شروط �أخرى ي�صدر بها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة
بالتن�سيق مع م�صرف البحرين المركزي.
د  -ال ُي�شت َرط �إبرام ع ْقد ال�ضمان ال�صحي مع ال�صندوق عن الفئات الآتية:
تعامل معاملة المواطنين طبق ًا لأحكام الفقرة (ب) من
 - 1المواطنون والفئات التي َ
المادة ( )26من هذا القانون ،وذلك لتوفير التغطية الت�أمينية المق َّررة في ال�ضمان
ال�صحي الإلزامي.
 - 2المقيمون الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات الحكومية ،وذلك لتوفير التغطية الت�أمينية
المق َّررة في ال�ضمان ال�صحي الإلزامي.

مادة ()51
عقد متويل املنافع ال�صحية

�أ  -يق���وم م���ز ِّودو التغطية الت�أمينية في �سبي���ل الوفاء بالتزاماتهم تج���اه الم�ستفيدين في تمويل
الخ ْدمات ال�صحية
المناف���ع ال�صحية التي ت�شملها التغطية الت�أمينية ،بالتعاقد م���ع مقدِّ مي ِ
الم�ستحقة بعد تقديم المنافع ال�صحية
بنظام ال َّد ْفع الآجل ،وذلك من خالل �سداد المطالبة
َ
للم�ستفيد.
ب ِّ -
ينظ���م ع ْق���د تمويل المناف���ع ال�صحية التزامات طرف���ي العقد ،و�أ�سع���ار المنافع ال�صحية،
والمناف���ع ال�صحية الت���ي تتط َّلب موافقة م�سبقة م���ن مز ِّود التغطية الت�أميني���ة ،والمعلومات
الم�ستحقة،
والبيانات الواجب توفيرها لمز ِّود التغطية الت�أمينية والمتعلقة بتفا�صيل المطالبة
َ
و�آلي���ة �سداد تكاليف المنافع ال�صحية ،والأحوال التي يجوز فيها �إنهاء الع ْقد �أو االمتناع عن
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تنفي���ذه ،و�آلية ت�سوية الخالف���ات ،وغير ذلك من الم�سائل التي ِّ
تنظ���م عالقة طرفي العقد،
وذلك كله بما ال ُي ِخل بحقوق الم�ستفيد في الح�صول على الرعاية ال�صحية.
�صدر قرار ًا بتنظيم �شروط و�أحكام وبيانات عقود تمويل المنافع
ج  -للمجل�س الأعلى لل�صحة �أنْ ُي ِ
الخ ْدمات ال�صحية.
ال�صحية المب َرمة بين مز ِّودي التغطية الت�أمينية ومقدِّ مي ِ
الخ ْدمات ال�صحية
د  -ال تخ�ضع عقود تمويل المنافع ال�صحية التي يبرمها ال�صندوق مع مقدِّ مي ِ
لأحكام قانون المناق�صات والم�شتريات الحكومية.
ف�سخ عقد تمويل المنافع ال�صحية �أو انتها�ؤه يلتزم مز ِّودو التغطية
هـ  -في الأحوال التي يتم فيها ْ
الت�أمينية ب�إخطار المجل�س الأعلى لل�صحة ،والم�ستفيدين �أو الطرف الملزَ م ب�سداد ا�شتراك
ال�ضم���ان ال�صح���ي ،وذلك خالل الم���دة التي ي�ص���دُر بتحديدها قرار م���ن المجل�س الأعلى
لل�صحة.

مادة ()52
بطاقة ال�ضمان ال�صحي

�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة قرار ًا بتنظيم قواعد و�شروط �إ�صدار بطاقة ال�ضمان ال�صحي
�أ ُ -ي ِ
�أو ما يقوم مقامها ،وغير ذلك من الم�سائل المتعلقة بها.
ب  -يلت���زم مز ِّودو التغطية الت�أمينية ب�إ�ص���دار بطاقة ال�ضمان ال�صحي لكل م�ستفيد ِو ْفق ًا للقرار
الوارد في الفقرة (�أ).

مادة ()53
حتديد ا�شرتاك ال�ضمان ال�صحي

�أ  -يك���ون تحدي���د ا�شتراكات ال�ضمان ال�صح���ي باالتفاق بين مز ِّود التغطي���ة الت�أمينية والطرف
الملزَ م بتوفير التغطية ،وت�ؤ َّدى اال�شتراكات في ميعاد ا�ستحقاقها المتفق عليه.
ب  -يتول���ى المجل����س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق م���ع ال�صندوق ووزارة المالي���ة تقدير ا�شتراكات
ال�ضم���ان ال�صحي للمواطنين َومن في حكمهم والمقيمين الذين ي�شغلون وظيفة في الجهات
الحكومية ،وتراعى في تقديرها القواعد االكتوارية المعت َمدة من ال�صندوق.

مادة ()54
خلدْمات ال�صحية
نظام و�آلية �سداد تكاليف ا ِ

�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة الأنظمة والآليات الواجب مراعاتها في �سداد مز ِّودي
ُي ِ
الخ ْدمات ال�صحية بما يكفل ت�شجيع تقديم رعاية �صحية
التغطية الت�أمينية لمطالبات مقدِّ مي ِ
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�أكثر كفاءة وفعالية ،وحماية نظام التمويل ال�صحي ،وتعزيز ا�ستدامته والحد من �أية ممار�سات
�ضارة به ،كما ِّ
تنظم هذه الأنظمة الآثار المترتبة على مخالفتها.

مادة ()55
حق مز ِّود التغطية الت�أمينية يف الرجوع على امل�ستفيد

لمز ِّودي التغطية الت�أمينية الرجوع على الم�ستفيد في ا�سترداد مبالغ المطا َلبة �إذا خالف
الم�ستفيد �شروط وثيقة ال�ضمان ال�صحي �أو ق َّدم ع ْمد ًا وثائق �أو بيانات غير �صحيحة للح�صول
على منافع �صحية دون وجه حق.

مادة ()56
حق مز ِّود التغطية الت�أمينية يف الرجوع على الغري

يجوز لمز ِّودي التغطية الت�أمينية الرجوع على الهيئة العامة للت�أمين االجتماعي ال�سترداد
مبالغ المطالبة �إذا كانت المنافع ال�صحية المق َّدمة للم�ستفيد ب�سبب �إ�صابة عمل �أو ب�سبب
الإ�صابة ب�أحد الأمرا�ض المهنية.

مادة ()57
انتهاء وثيقة ال�ضمان ال�صحي

�أ  -ينته���ي حق الم�ستفيد في الح�صول على المناف���ع ال�صحية بانتهاء التغطية الت�أمينية ل ٍّأي من
الأ�سباب الآتية:
 - 1نهاية مدة التغطية المق َّررة في الوثيقة.
 - 2وفاة الم�ستفيد.
� - 3إلغاء الوثيقة.
 - 4انتقال العامل للعمل لدى �صاحب عمل �آخر.
 - 5مغادرة المملكة نهائي ًا.
 - 6ثبوت الح�صول على ال�ضمان بنا ًء على تقديم وثائق �أو معلومات غير �صحيحة ع ْمد ًا.
ب  -ت�ستم���ر التغطية الت�أميني���ة بالن�سبة للمقيم بعد �إلغاء �إقامته للم���دة المح َّددة قانون ًا ،ما لم
تنته مدة التغطية الواردة في �شروط الوثيقة.
ج  -ت�ستمر التغطية الت�أمينية للعامل الذي �أنهى �صاحب العمل خدمته خالل المهلة التي تحدِّ دها
هيئ���ة تنظيم �سوق العمل طبق ًا لأحكام الفقرة (�أ) من المادة ( )25من القانون رقم ()19
ل�سنة  2006ب�ش�أن تنظيم �سوق العمل �أو لحين التحاقه بعمل �آخر �أيهما �أ�سبق.
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�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق مع م�صرف البحرين المركزي ،الأحكام والقواعد
د ُ -ي ِ
والإجراءات التي يتع َّين مراعاتها عند �إلغاء وثيقة ال�ضمان ال�صحي �أو عند ا�ستمرار التغطية
الت�أمينية للأحوال المن�صو�ص عليها في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة.

الف�صل ال�ساد�س
خلدْمات ال�صحية
مقدِّمو ا ِ
مادة ()58
خلدْمات ال�صحية َّ
املرخ�صون
مقدِّمو ا ِ

لكل مقدِّ م ِخ ْدمات �صحية َّ
مرخ�ص له من ِق َبل الهيئة الوطنية الم�شاركة في نظام ال�ضمان
ال�صحي عن طريق التعاقد مع مز ِّودي التغطية الت�أمينية لتقديم كل �أو بع�ض المنافع ال�صحية
للم�ستفيدين.

مادة ()59
خلدْمات ال�صحية
�سجل مقدِّمي ا ِ

تن�شئ الهيئة الوطنية �سج ًال ت��د َّون فيه كافة البيانات والمعلومات الخا�صة عن مقدِّ مي
َّ
المرخ�ص لهم.
الخ ْدمات ال�صحية
ِ
وي�صدر قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة بتحديد البيانات والمعلومات وال�ضمانات الواجب
توا ُفرها في ال�سجل ،بما يكفل حماية البيانات والمعلومات المد َّونة فيه وبيان �أية تغييرات تتم
في هذه البيانات �أو المعلومات.
الخ ْدمات ال�صحية ب�إخطار الهيئة الوطنية عن � ِّأي تغيير في البيانات
ويلتزم مقدِّ مو ِ
والمعلومات الواردة في ال�سجل وذلك خالل الفترة التي ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س
الأعلى لل�صحة.
ويكون ال�سجل متاح ًا لالطالع عليه من الجمهور ،وا�ستخراج �صورة م�ص َّدقة من المعلومات
المق َّيدة فيه� ،أو �شهادة بعدم �إدراج �أمر مع َّين فيه ،وذلك بعد �سداد الر�سوم المقررة.

مادة ()60
التزامات مقدِّمي اخلدمات ال�صحية

�أ  -يلتزم مقدِّ مو الخدمات ال�صحية بما يلي:
 - 1تقديم المنافع والرعاية ال�صحية ِو ْفق ًا للأ�صول الطبية المرعية والمعايير المهنية
والأخالقية المتعا َرف عليها ،مع مراعاة ما يتحقق من تق ُّدم علمي في هذا ال�ش�أن.
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الخ ْدمات ال�صحية ،و�أية تعديالت عليها .وال تكون
� - 2إخطار الهيئة الوطنية بالئحة �أ�سعار ِ
هذه الالئحة نافذة �إال بعد الإخطار و�إعالنها للجمهور بالو�سائل التي تحدِّ دها الهيئة.
� - 3إعداد ال�سجالت المتعلقة بال�ضمان ال�صحي في مقر عملهم ،ويحدِّ د قرار من المجل�س
الأعلى لل�صحة ال�سجالت والتقارير التي يتع َّين �إعدادها واالحتفاظ بها ِو ْفق ًا لل ُمدد
التي يحدِّ دها القرار.
 - 4المحافظة على خ�صو�صية بيانات الم�ستفيد و�س ِّر َّيتها وحمايتها.
 - 5عدم ت َملُّك �أو �إن�شاء �شركات ت�أمين �أو �إدارتها �أو ت�شغيلها �أو اال�شتراك في �إدارتها.
 - 6توفير كافة المعلومات والبيانات لمز ِّود التغطية الت�أمينية والمتعلقة بتفا�صيل المنافع
ال�صحية التي ُقدِّ مت للم�ستفيد.
 - 7تزويد الم�ستفيد بنا ًء على طلبه بن�سخة من تقاريره الطبية.
 - 8تزويد �شركة الت�أمين بالمعلومات والبيانات والم�ستندات المطلوبة ذات العالقة
بالمنافع ال�صحية التي تم تقديمها للم�ستفيد.
البت في ال�شكاوى المق َّدمة �إليهم ِوفق ًا للآلية المعت َمدة من ِق َبل المجل�س الأعلى لل�صحة
ُّ - 9
في هذا ال�ش�أن.
 - 10تزويد المجل�س الأعلى لل�صحة بكافة المعلومات والبيانات والم�ستندات والوثائق
وال�سجالت المتعلقة بال�ضمان ال�صحي.
الخ ْدمات ال�صحية
ب  -للمجل����س الأعلى لل�صحة �أنْ ُي ِ
�صدر مد َّون َة ال�سلوك الواجب على مقدِّ مي ِ
مراعاتها في تقديم ِخ ْدماتهم للم�ستفيدين من ال�ضمان ال�صحي.

مادة ()61
املطالبة بامل�ستحقات املالية

الخ ْدمات ال�صحية مطالبة مز ِّود التغطية الت�أمينية بم�ستحقاته المالية المترتبة
يكون لمقدِّ م ِ
على تقديم المنافع ال�صحية المق َّررة في التغطية الت�أمينية للم�ستفيد ،وللمجل�س الأعلى لل�صحة
تحديد قواعد و�شروط و�آلية المطالبة بالم�ستحقات المالية.

مادة ()62
خلدْمات ال�صحية للحاالت الطارئة
تقدمي ا ِ

الخ ْدمات ال�صحية بتقديم المنافع ال�صحية للم�ستفيد في الحاالت الطارئة.
�أ  -يلتزم مقدِّ مو ِ
وفي حالة عدم وجود ع ْقد تمويل للمنافع ال�صحية مع مز ِّود التغطية الت�أمينية يحق لمقدِّ مي
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الخ ْدمات على مز ِّودي التغطية الت�أمينية التي تقدِّ م
الخ ْدمات ال�صحية الرجوع بتكاليف هذه ِ
ِ
التغطية الت�أمينية للم�ستفيد ،وفي حالة عدم وجود تغطية ت�أمينية يتم الرجوع على الم�ستفيد
الخ ْدمات ح�سب الأ�سعار المت َفق عليها مع ال�صندوق.
للمطالبة بتكاليف هذه ِ
ب  -تق��� َّدم المناف���ع ال�صحي���ة للم�ستفيد في الح���االت الطارئة من دون الحاجة �إل���ى �إحالة من
مراك���ز الرعاية ال�صحية الأولية �أو طبيب الأ�سرة� ،أو الح�صول على موافقة مز ِّودي التغطية
الت�أمينية.

الباب الثالث
التنظيم الإداري واملايل للم�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية
مادة ()63
نطاق �سريان �أحكام هذا الف�صل

�أ  -ت�س���ري �أح���كام هذا الف�ص ـ ـ���ل على الم�ؤ�س�س���ات ال�صحية الحكومية الت���ي ي�صدر بتحديدها
ق���رار من المجل�س الأعل���ى لل�صحة بعد موافق���ة مجل�س الوزراء ،والتي ت�شم���ل دون ح�ص ــر
التخ�ص�صية ومراكز الرعاية ال�صحية الأولية والمراكز الطبية
الم�ست�شفيات والم�ست�شفيات
ُّ
العالجية وال ُم َج َّمعات الطبية والعيادات ومراكز مزاولة � ٍّأي من المهن الطبية المعا ِونة.
ب  -يتول���ى المجل����س الأعلى لل�صح���ة الت�شاور مع الجه���ات الحكومية المعني���ة؛ ل�ضمان تطبيق
�أح���كام هذا الف�صل على نحو ف َّعال َّ
ومنظم ،و ِو ْفق ًا للمراحل المح َّددة لتطبيق نظام ال�ضمان
ال�صحي الم�شار �إليها في الفقرة (ج) من المادة ( )2من هذا القانون.

مادة ()64
�إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�أ  -يك���ون للم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية مجل�س �أمناء �أو �أكثر ،وي�صدر بت�شكيل �أع�ضائه وتعيين
الرئي����س ونائبه مر�سوم بنا ًء على اقتراح م���ن المجل�س الأعلى لل�صحة ،على �أال يتجاوز عدد
�أع�ضاء مجل�س الأمناء �سبعة �أع�ضاء بمن في ذلك رئي�س المجل�س.
ب  -يك���ون تعيي���ن �أع�ضاء مجل�س الأمناء م���ن ذوي الكفاءة والخبرة ،ولم���دة �أربع �سنوات قابلة
للتجدي���د لم���دة �أخ���رى مماثلة .وذل���ك ِو ْفق ًا للقواع���د وال�ش���روط والم�ؤهِّ الت الت���ي ي�صدر
بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.

العدد – 3369 :الخميس  7يونيو 2018

مادة ()65
مهام و�صالحيات جمال�س الأمناء

�أ  -يتول���ى مجل�س الأمناء �شئون الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومي���ة بما يت�سق مع ال�سيا�سة الوطنية
لل�صحة ونظام تمويل ال�ضمان ال�صحي ،ويكفل اال�ستغالل الأمثل للموارد المالية ،والمحافظة
عليها وتقليل التكلفة ،مع المحافظة على ر�ضا الم�ستفيدين ،ويتولى بوجه خا�ص ما ي�أتي:
 - 1الإ�شراف على �سير العمل في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية بما يكفل تحقيق �أغرا�ضها
الخ ْدمات ال�صحية ،وذلك في حدود االعتمادات المالية
بكفاءة عالية ،و�ضمان جودة ِ
المق َّررة.
 - 2الموافقة على تعيين الطواقم الطبية والفنية والتمري�ضية والإدارية العليا.
 - 3الموافقة على �إبرام العقود و�إج��راء الت�صرفات الالزمة لتوفير الترتيبات ال�صحية
والتجهيزات الفنية والأجهزة والمعدات الطبية الالزمة.
 - 4الموافقة على �إبرام العقود مع مز ِّودي التغطية الت�أمينية لتقديم المنافع ال�صحية
للم�ستفيدين.
 - 5تح�سين التعامل مع الحاالت الم َر�ضية والحد من فترات انتظار المر�ضى.
� - 6إعداد تقرير �سنوي عن ن�شاط الم�ؤ�س�سة ال�صحية الحكومية وع ْر ُ�ضه على المجل�س
الأعلى لل�صحة خالل ثالثة �أ�شهر على الأكثر من تاريخ انتهاء ال�سنة المالية ،م�شفوع ًا
بن�سخة من ح�سابات الم�ؤ�س�سة عن ذات ال�سنة المالية ،وكافة الم�سائل التي ي�صدر
بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
 - 7اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سة ال�صحية الحكومية ور ْف ُعه للمجل�س الأعلى
لل�صحة.
 - 8اتخاذ التدابير الكفيلة بااللتزام ب�أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات ال�صادرة
تنفيذ ًا لأحكامه.
� - 9أية مهام و�صالحيات �أخرى ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح
من المجل�س الأعلى لل�صحة.
ب  -ي�ص���در قرار من المجل����س الأعلى لل�صحة ِّ
ينظم قواعد عمل مجل�س الأمناء ،و�صحة انعقاد
اجتماعات���ه ،وح���دود م�سئوليته عن �إدارة �شئ���ون الم�ؤ�س�سة ال�صحي���ة الحكومية ،والقرارات
والتو�صي���ات التي يجب ر ْف ُعها �إلى المجل�س الأعل���ى لل�صحة العتمادها ،والقواعد التي تكفل
النزاه���ة وال�شفافي���ة ،والم�سائل المتعلقة بتَعا ُر����ض الم�صالح والأحوال الت���ي يجب الك�شف
عنها ،وغير ذلك من الم�سائل.
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مادة ()66
مهام و�صالحيات املديرين التنفيذيني

يكون للم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية رئي�س تنفيذي �أو �أكثر يع َّين بمر�سوم ،بنا ًء على اقتراح
من المجل�س الأعلى لل�صحة ،وبعد تر�شيح من مجل�س الأمناء.
و ُت��ح�� َّدد بقرار من مجل�س الأم��ن��اء ،بعد الت�شاور مع المجل�س الأعلى لل�صحة والجهات
الحكومية المعنية ،مهام و�صالحيات الرئي�س التنفيذي ،بما يكفل للم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية
اال�ستقالل في �إدارة �شئونها ،ويعزز من مقدرتها التناف�سية في تقديم الخدمات ال�صحية بكفاءة
وفاعلية و ِو ْفق ًا لأف�ضل الممار�سات المعمول بهاِّ .
وينظم القرار القواعد التي تكفل النزاهة
وال�شفافية والم�سائل المتعلقة بتَعا ُر�ض الم�صالح والأحوال التي يجب الك�شف عنها ،وغير ذلك
من الم�سائل.

مادة ()67
�ضوابط �إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�أ  -تخ�ضع الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية في �إدارتها لل�ضوابط الآتية:
 - 1كفالة الوظيفة االجتماعية للم�ؤ�س�سة ال�صحية الحكومية ودورها في تقديم ِخ ْدمات
الخ ْدمات
�صحية غير ربحية ،والعمل على الحدِّ من �أي ارتفاع غير مب َّرر لأ�سعار ِ
ال�صحية بما يحول دون قدرة فئات المجتمع المختلفة على الح�صول على م�ستويات
مالئمة من الرعاية ال�صحية.
 - 2التن�سيق مع الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية الأخرى في توفير الرعاية ال�صحية بما
الخ ْدمات ال�صحية وا�ستدامتها ،وبالأخ�ص فيما
يحقق اال ِّت�ساق والتكامل في تقديم ِ
يتعلق بالرعاية ال�صحية الأولية والإقامة طويلة الأجل و�إعادة الت�أهيل.
 - 3تحديد �أ�سعار ِخ ْدماتها ال�صحية بالت�شاور واالتفاق مع م��ز ِّودي التغطية الت�أمينية
وب�إ�شراف المجل�س الأعلى لل�صحة.
 - 4ا�ستخدام التقنيات التي تح ُّد من و�صف الأدوية �أو �إجراء الت�شخي�ص �أو غير ذلك من
الخ ْدمات ال�صحية ،من دون الحاجة �إليها.
ِ
� - 5أية �ضوابط ي�صدر بتحديدها قرار من المجل�س الأعلى لل�صحة.
�ص���در المجل�س الأعلى لل�صحة �آلي���ات الت ََّح ُّقق من مراعاة الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية
ب ُ -ي ِ
لل�ضوابط المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة.
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مادة ()68
الهيكل التنظيمي للم�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�ص���در المجل����س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق م���ع ديوان الخدمة المدني���ة ،الهياكل التنظيمية
�أ ُ -ي ِ
للم�ؤ�س�س���ات ال�صحي���ة الحكومية ،وذلك بنا ًء على اقتراح من مجل����س الأمناء ،ويراعى فيها
الخ ْدمات ال�صحية التي
التق�سيمات الإدارية للم�ؤ�س�سة ووحداتها و�إداراتها وبما يتنا�سب مع ِ
الخ ْدمات.
تو ِّفرها وحجم ونوعية تلك ِ
ب  -لمجل����س الأمناء التعديل في ن�سبة �شاغلي الوظائف الدائمة المدرجة في الهيكل التنظيمي
للم�ؤ�س�س���ة ال�صحي���ة الحكومي���ة ،على �أال تج���ا ِوز الن�سبة الت���ي ي�صدر بتحديده���ا قرار من
المجل����س الأعلى لل�صح���ة من العدد الفعلي للكادر الوظيف���ي ،وبمراعاة االعتمادات المالية
المق َّررة و�ضمان ح�سن �إدارة الم�ؤ�س�سة ال�صحية بكفاءة وفاعلية.

مادة ()69
ميزانية امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية ومواردها املالية

ملحق���ة بالميزانية العامة
�أ  -تك���ون ل���كل م�ؤ�س�سة م���ن الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومي���ة ميزانية َ
المخ�ص�صة للإنفاق على القطاع ال�صحي،
للدولة ،وذلك بمراعاة حجم تقديرات الميزانية
َّ
المتح�صل���ة من مز ِّودي
ومق���دار اال�شتراك ال���ذي تلتزم الحكوم���ة ب�س���داده ،والم�ستحقات
َّ
التغطية الت�أمينية عن المنافع ال�صحية .وتبد�أ ال�سنة المالية للم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية
ببداي���ة ال�سنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها .ويتولى �إعدادها مجل�س الأمناء تحت �إ�شراف
المجل�س الأعلى لل�صحة ووزارة المالية.
ب  -تتكون الموارد المالية للم�ؤ�س�سة ال�صحية الحكومية مما ي�أتي:
المخ�ص�صة لها في الميزانية العامة للدولة.
 - 1االعتمادات
َّ
الخ ْدمات ال�صحية.
 - 2الإيرادات
المتح�صلة من تقديم ِ
َّ
 - 3الهبات والإعانات و�أية موارد �أخرى يتم قبولها من مجل�س الأمناء وبما ال يتعار�ض مع
�أحكام هذا القانون.
ج ُ -ين�ش�أ ح�ساب خا�ص تو َدع فيه ميزانية كل م�ؤ�س�سة من الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية.
د  -لمجل����س ال���وزراء �أن ي�صدر قرار ًا ،بنا ًء على اقتراح م���ن المجل�س الأعلى لل�صحة وبالتن�سيق
م���ع وزارة المالية ،يحدِّ د في���ه ن�سب ًة من ح�صيلـة �إيـرادات الم�ؤ�س�سـ���ات ال�صحيـة الحكوميـة
التـ���ي ال ُت َو َّرد �إلى الخزانة العام���ة ،وذلك لتمويل �أن�شطتها وعملياتها وم�شاريعها الم�ستقبلية
�أو لنقلها �إلى م�ؤ�س�سة �صحية حكومية �أخرىِّ ،
وينظم القرار �آلية هذا النقل.
ه���ـ  -تخ�ض���ع ح�سابات الم�ؤ�س�س���ة ال�صحية الحكومية للتدقي���ق المالي والإداري م���ن ِق َبل ديوان
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الرقابة المالية والإدارية ،ويرفع تقرير ًا �سنوي ًا بنتائج التدقيق �إلى المجل�س الأعلى لل�صحة.

مادة ()70
اللوائح املالية للم�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�صدر المجل�س الأعلى لل�صحة بالتن�سيق مع وزارة المالية اللوائح المالية لتنظيم الت�صرفات
ُي ِ
المالية في الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية ،وتحديد معايير وقواعد ت�سجيل المعامالت المالية
والمحا�سبية و�صالحية وواجبات وم�سئوليات مجل�س الأمناء والرئي�س التنفيذي والموظفين
عن �إدارة معامالتها المالية ،و�إجراءات الرقابة والمراجعة والتدقيق على معامالتها المالية
وح�ساباتها الختامية.

مادة ()71
لوائح �شئون العاملني بامل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�ص���در المجل����س الأعلى لل�صحة بالتن�سي���ق مع ديوان الخدمة المدني���ة لوائح لتنظيم �شئون
�أ ُ -ي ِ
العاملي���ن بالم�ؤ�س�س���ات ال�صحية الحكومي���ة ،تت�ضمن �إجراءات وقواع���د تعيينهم وترقيتهم
ونقلهم وتحديد مرتباتهم ومكاف�آتهم وحوافزهم و�إجراءات و�أحكام ت�أديبهم ،وغير ذلك من
�شئونه���م ،وقواعد ال�سلوك التي يتع َّين عليهم مراعاته���ا ،وحاالت و�شروط و�أحكام الإف�صاح
عن الذمة المالية ،وذلك بمراعاة �أحكام القانون رقم ( )32ل�سنة  2010ب�ش�أن الك�شف عن
الذمة المالية.
ب  -يجوز تعيين الطواقم الطبية �أو الفنية بطريق التعاقد ،و�أن يحدد �أجرهم على �أ�سا�س عمولة
�أو ن�سب���ة مئوية من قيمة المطالب���ة المالية عن المراجعة �أو الت�شخي�ص �أو العالج� ،أو � ٍّأي من
المناف���ع ال�صحية المق َّدم���ة للم�ستفيد وذلك ِو ْفق ًا ِلـما تن�ص عليه العقود المبرمة معهم .وال
ُيعت َب���ر من يتم التعاقد معهم من العاملين التابعي���ن للم�ؤ�س�سة وال ي�ستحقون �أية مزايا مالية
�أخرى بخالف العمولة �أو الن�سبة المئوية �أو ما تن�ص عليه عقودهم.
ج  -ت�سري �أحكام قانون الخدمة المدنية ال�صادر بالمر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2010فيما
لم يرد ب�ش�أنه ن�ص خا�ص في لوائح �شئون العاملين بالم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية الم�شار
�إليها في الفقرة (�أ) من هذه المادة.

مادة ()72
مراجعة وتدقيق وتقييم �أداء امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�أ  -تخت����ص الهيئة الوطنية ،وبالتن�سيق مع المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرفة،
بالقي���ام بمهام المراجع���ة والتقييم ل�ضمان ج���ودة الخدمات ال�صحي���ة للم�ؤ�س�سة ال�صحية
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الحكومية ،ولتحقيق �أعلى م�ستويات الأداء والفاعلية.
�ص���در المجل����س الأعل���ى لل�صحة قرار ًا بمعايي���ر تقييم جودة الخدم���ات ال�صحية ونماذج
ب ُ -ي ِ
لم�ؤ�ش���رات قيا����س �أداء الم�ؤ�س�س���ات ال�صحي���ة الحكومية ،وذل���ك ِو ْفق ًا لأف�ض���ل الممار�سات
الخ ْدمات
المتع���ا َرف عليه���ا دولي��� ًا ،ويب ِّين القرار �آلي���ات و�ضواب���ط مراجعة وتقييم ج���ودة ِ
ال�صحية وم�ستويات �أداء الم�ؤ�س�سات.
ج  -تك���ون المراجع���ة والتقييم الت���ي تبا�شرها الهيئ���ة الوطنية �شامل���ة �أو انتقائي���ة وذلك ِو ْفق ًا
للقواع���د الت���ي تق ِّرره���ا خطة العمل الت���ي ي�ضعها المجل����س الأعلى لل�صح���ة ،وتتولى الهيئة
�إخط���ار الم�ؤ�س�س���ة ال�صحي���ة الحكومي���ة الخا�ضع���ة للمراجع���ة والتقييم بتقري���ر عن نتائج
المراجعة والتقييم لجودة خدماتها ال�صحية وم�ستوى الأداء م�شفوع ًا بمالحظات وتو�صيات
الهيئة ،وعلى الم�ؤ�س�سة موافاة الهيئة بردودها على المالحظات والتو�صيات وما اتخذته من
�إجراءات في �ش�أنها.
د  -للهيئة الوطنية �أن ُت�س ِند مهام المراجعة والتقييم �أو بع�ضها �إلى خبراء �أو جهات تتوفر لديها
الإمكانيات الفنية للقيام بهذه المهام.

مادة ()73
الرقابة على �أعمال امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية

�أ  -عل���ى مجل�س الأمناء ع ْر�ض تقارير دورية عل���ى المجل�س الأعلى لل�صحة عن ن�شاط الم�ؤ�س�سة
ال�صحي���ة الحكومي���ة و�س ْير العمل بها ،وتت�ضمن بوجه خا�ص ما ت���م �إنجازه ،وتحدِّ د معوقات
الأداء �إنْ ُو ِجدت ،و�أ�سبابها وما تم اعتماده من حلول لتفاديها .وللمجل�س الأعلى لل�صحة �أن
يطلب من مجل�س الأمناء تزويده ب�أية بيانات �أو معلومات �أو م�ستندات �أو محا�ضر �أو �سجالت
�أو تقارير �أخرى.
ب  -يتول���ى المجل�س الأعلى لل�صحة متابعة مدى التزام الم�ؤ�س�سات ال�صحية الحكومية ب�أحكام
ه���ذا القانون ،وب�سيا�سة الدولة في مجال عمل الم�ؤ�س�سات ال�صحية ،ومدى قيامها بمبا�شرة
مهامها بكفاءة وفاعلية في حدود االعتمادات المالية المتاحة لها.

الباب الرابع
التفتي�ش والتحقيق وامل�ساءلة
مادة ()74
التفتي�ش َّ
وال�ض ْبطية الق�ضائية

�أ  -للمفت�شي���ن الذي���ن ين ُد ُبهم الرئي�س التنفي���ذي للهيئة الوطنية من بين موظف���ي الهيئة �أو من
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غيرهم القيام ب�أعمال التفتي�ش للت ََّح ُّقق من تنفيذ �أحكام هذا القانون.
ب  -لموظف���ي الهيئة الوطنية الذي���ن ي�صدر بتحديدهم قرار من الوزير المخت�ص ب�شئون العدل
باالتف���اق م���ع رئي�س المجل����س الأعلى لل�صح���ة� ،صفة م�أم���وري َّ
ال�ض ْبط الق�ضائ���ي بالن�سبة
للجرائ���م المن�صو�ص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اخت�صا�صهم وتكون متعلقة
ب�أعمال وظائفهم.
المنتدب �أن يكون من ذوي الخبرة واالخت�صا�ص والكفاءة المهنية.
جُ -ي�شت َرط في المفت�ش
َ

مادة ()75
التحقيق

جري تحقيق ًا �إداري ًا من تلقاء نف�سها �أو بن���ا ًء على ما تتلقاه من بالغات
�أ  -للهيئ���ة الوطني���ة �أن ُت ِ
�أو �ش���كاوى جدي���ة ،للت ََّح ُّقق من �أية مخالفة لأحكام هذا القان���ون ،والت�أكد من ا�شتراك كافة
الأ�شخا�ص الخا�ضعين لأحكام هذا القانون لنظام ال�ضمان ال�صحي .ولها �أن تجري تحقيق ًا
�إذا قامت لديها دالئل جدية تحملها على االعتقاد ب�أن المخالفة على ْ
و�شك الوقوع.
َ
المخاطبين
ب  -للهيئة الوطنية �أن تطلب كافة البيانات والإي�ضاحات والم�ستندات من الأ�شخا�ص
ب�أحكام هذا القانون ،وذلك �إذا ارت�أت �أنها الزمة ال�ستكمال التحقيق ،كما �أن للهيئة الوطنية
في �سبيل �إنجاز عملها� ،أن تندب �أي ًا من م�أموري َّ
ال�ضبط الق�ضائي الم�شار �إليهم في الفقرة
(ب) من المادة ( )74من هذا القانون للقيام ب� ٍّأي من المهام المخولين ب�أدائها.
ج  -ي�ص���در قرار من المجل����س الأعلى لل�صحة بتنظي���م �إجراءات التحقي���ق والمواعيد الواجب
مراعاته���ا ،وقواع���د �إخط���ار المخالف بالمخالف���ات المن�سوب���ة �إليه مرفقة ب���ه كافة الأدلة
والقرائ���ن والمعلوم���ات ،وقواعد �إتاحة الفر�صة العادلة لجميع الأط���راف المعنية بالتحقيق
للدف���اع عن م�صالحهم ،بما في ذل���ك ع ْقد جل�سات لال�ستماع ولمناق�ش���ة الأطراف المعنية
و�شهوده���م وتمكينهم من عر�ض �آرائه���م وتقديم حججهم و�أدلتهم مكتوبة �أو �شفوية .ويكون
للأطراف المعنية الحق في اال�ستعانة بمحاميهم في كافة جل�سات و�إجراءات التحقيق.

مادة ()76
التدابري التي يجوز ا ِّتخاذها عند ثبوت املخالفة

�صدر الهيئة الوطنية
�أ  -مع عدم الإخالل بالم�سئولية المدنية �أو الجنائية ،عند ثبوت المخالفة ُت ِ
ق���رار ًا ب�إلزام المخالف بال َّت َو ُّقف عن المخالفة و�إزالة �أ�سبابه���ا �أو �آثارها فور ًا �أو خالل مدة
زمني���ة تحدِّ ده���ا الهيئة الوطني���ة .وفي حالة عدم امتثال���ه لذلك الأمر في الم���دة المح َّددة
�صدر قرار ًا م�سبب ًا ت�سبيب ًا كافي ًا ب�أحد التدابير الآتية:
فللهيئة الوطنية �أنْ ُت ِ
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ح�سب على �أ�سا�س يومي لح ْمل المخالف على ال َّت َو ُّقف عن
 - 1توقيع غرامة تهديدية ُت َ
المخالفة و�إزال��ة �أ�سبابها �أو �آثارها ،وذلك بما ال يجا ِوز ثالثمائة دينار يومي ًا عند
ارتكابه المخالفة لأول مرة ،و�ألف دينار يومي ًا في حالة ارتكابه �أية مخالفة �أخرى
خالل ثالث �سنوات من تاريخ �إ�صدار قرار في حقه عن المخالفة ال�سابقة ،وفي جميع
الأحوال ال يجوز �أنْ يتجاوز مجموع الغرامة ع�شرين �ألف دينار.
 - 2توقيع غرامة �إجمالية بما ال يجا ِوز ع�شرين �ألف دينار.
ب  -ف���ي الحالتي���ن المن�صو�ص عليهما في البندين ( )1و ( )2م���ن الفقرة (�أ) من هذه المادة
يتع َّي���ن عند تقدي���ر الغرامة مراع���اة ج�سامة المخالف���ة ،وال َّت َع ُّنت الذي ب���دا من المخالف،
والمناف���ع التي جناه���ا ،وال�ضرر الذي �أ�صاب الغي���ر نتيجة لذلك .ويك���ون تح�صيل الغرامة
الم�ستحقة للدولة.
بالطرق المق َّررة لتح�صيل المبالغ
َ
ج  -للهيئة الوطنية �أنْ تن�شر بيان ًا بالمخالفة التي ثبت وقوعها من ِق َبل المخالف وذلك بالو�سيلة
والكيفية التي يحدِّ دها القرار وبما يتنا�سب مع ج�سامة المخالفة .على �أال يتم الن�شر �إال بعد
ف���وات ميعاد الطعن في ق���رار الهيئة بثبوت المخالفة� ،أو �صدور حك���م باتٍّ بثبوت المخالفة
وذلك بح�سب الأحوال.
د � -إذا ر�أت الهيئ���ة الوطني���ة �أن التحقيق قد �أ�سفر عن وج���ود جريمة جنائية �أحالت الأوراق �إلى
النيابة العامة.
هـ  -ل َمن �صدر �ضده قرار ِو ْفق ًا للبند (�أ) من هذه المادة الطعن فيه �أمام الهيئة الوطنية خالل
البت في
م���دة ال تج���ا ِوز خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ �إخطاره بالقرار .وعل���ى الهيئة الوطنية ُّ
الت ََّظلُّ���م خ�ل�ال مدة ثالثين يوم ًا م���ن تاريخ ورود الطعن �إليها .و ُيعت َب���ر فوات المدة من دون
الب���تِّ في الت ََّظلُّم بمثاب���ة رف�ض للت ََّظلُّم .ولمن ُر ِف�ض َ
تظلُّ ُم���ه �أو اع ُت ِبر مرفو�ض ًا بفوات المدة
المذك���ورة الطع���ن �أمام المحكمة الكبرى المدنية خالل �ستي���ن يوم ًا من تاريخ علمه بر ْف�ض
الت ََّظلُّم �أو انق�ضاء ميعاد الثالثين يوم ًا دون رد.

مادة ()77
اخت�صا�صات و�صالحيات م�صرف البحرين املركزي
وهيئة تنظيم �سوق العمل

يتولى م�صرف البحرين المركزي اخت�صا�صات و�صالحيات الهيئة الوطنية في مبا�شرة
التفتي�ش والتحقيق والم�ساءلة المن�صو�ص عليها في هذا الباب وذلك فيما يتعلق بمخالفة مز ِّودي
التغطية الت�أمينية لأحكام هذا القانون ،كما تتولى هيئة تنظيم �سوق العمل تلك االخت�صا�صات
وال�صالحيات وذلك فيما يتعلق بمخالفة �أ�صحاب العمل لأحكام هذا القانون.
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الباب اخلام�س
امل�سئولية اجلنائية
مادة ()78
العقوبات

يعا َقب بالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة دينار وال تجا ِوز خم�سين �ألف دينار ،كل من:
 - 1ق َّدم �إلى المجل�س الأعلى لل�صحة �أو �إلى المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة المعرفة
ع ْمد ًا بيانات كاذبة �أو م�ض ِّللة �أو على خالف الثابت في ال�سجالت �أو البيانات �أو الم�ستندات
ت�ص ُّرفه.
التي تكون تحت َ
حج���ب ع ْمد ًا عن المجل�س الأعلى لل�صحة �أو عن المركز الوطني للمعلومات ال�صحية و�إدارة
َ -2
المعرف���ة �أي���ة بيان���ات �أو معلوم���ات �أو �سجالت �أو م�ستن���دات يتع َّين عليه تزوي���د المجل�س �أو
المركز بها �أو تمكينهما من االطالع عليها للقيام بمهامهما المق َّررة بموجب هذا القانون.
 -3ت�س َّب���ب ف���ي �إعاقة �أو تعطي���ل عمل مفت�شي الهيئ���ة الوطنية �أو � ِّأي تحقيق تك���ون الهيئة ب�صدد
�إجرائه.

مادة ()79
م�سئولية ال�شخ�ص االعتباري

مع عدم الإخالل بالم�سئولية الجنائية لل�شخ�ص الطبيعي ،يعا َقب ال�شخ�ص االعتباري جنائي ًا
�إذا ار ُت ِكبت با�سمه �أو لح�سابه �أو لمنفعته �أية جريمة من الجرائم المن�صو�ص عليها في المادة
( )78من هذا القانون ،وكان ذلك نتيجة ت�ص ُّرف �أو امتناع �أو موافقة �أو ت�ستُّر �أو �إهمال ج�سيم
من � ِّأي ع�ضو مجل�س �إدارة �أو � ِّأي م�سئول مف َّو�ض �آخر  -في ذلك ال�شخ�ص االعتباري – �أو ممن
يت�صرف بهذه ال�صفة ،بغرامة ال تجا ِوز مث َلي الغرامة المق َّررة للجريمة.

مادة ()80
ال َّت َ�صا ُلح

يجوز في غير حالة الع ْود ،الت ََّ�صا ُّلح في الجرائم المن�صو�ص عليها في المادة ( )78من
هذا القانون ،وذلك ب�سداد الحد الأدنى للغرامة المق َّررة وذلك ِو ْفق ًا لل�ضوابط والإجراءات التي
ي�صدر بتحديدها قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح من المجل�س الأعلى لل�صحة.
وتنق�ضي الدعوى الجنائية وجميع �آثارها الجنائية بمجرد �سداد مبلغ ال�صلح كام ًال.
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الباب ال�ساد�س
�أحكام متفرقة
مادة ()81
الر�سوم

ي�صدُر قرار من مجل�س الوزراء بنا ًء على اقتراح المجل�س الأعلى لل�صحة ،بتحديد فئات
الخ ْدمات والطلبات ال�صادرة طبق ًا لأحكام هذا القانون.
الر�سوم
الم�ستحقة على ِ
َ

مادة ()82
�أحكام انتقالية

ي�ستمر العمل ب�أحكام المادة ( )172من قانون العمل في القطاع الأهلي ال�صادر بالقانون
رقم ( )36ل�سنة  2012وال��ق��رارات المن ِّفذة لها في �ش�أن تحديد وتنظيم الرعاية ال�صحية
الأ�سا�سية لعمال المن�ش�آت ،وذلك �إلى �أنْ ت�صدُر اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ �أحكام هذا
القانون.
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