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وزارة ال�سحة
 قرار رقم )15( ل�سنة 2016

 ب�ساأن نظام عمل لجنة الم�ساَءلة
بالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�سحية

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 ب�شاأن مزاولة غري الأطباء وال�شيادلة 

للمهن الطبية املعاِونة،
وعلى املر�شوم بقانون رقم )7( ل�شنة 1989 ب�شاأن مزاولة مهنة الطب الب�شري وطب الأ�شنان،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )18( ل�شنة 1997 يف �شاأن تنظيم مهنة ال�شيدلة واملراكز ال�شيدلية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )20( ل�شنة 2015، املعدنَّ

وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 
ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدنَّ

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، 
ل باملر�شوم رقم )18(  وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة، املعدنَّ

ل�شنة 2014،
وبناًء على عر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية ،

قـــرر الآتي:
تعاريف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات الآتية املعايَن املبينَة قريَن كلٍّ منها:

املجل�ض: املجل�س الأعلى لل�شحة.
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.

الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية.
القانون : املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة.

املوؤ�س�سة ال�سحية اخلا�سة اأو املوؤ�س�سة: كل من�َشاأة غري حكومية يتم فيها مزاولة وتقدمي اخلدمات 
�س لها مبوجب اأحكام هذا القانون. ال�شحية، وتخ�شع لإ�شراف ورقابة الهيئة، واملرخنَّ

اللجنة: جلنة امل�شاءلة بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية املن�َشاأة طبقًا حلكم املادة 
)22( من القانون.
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الرتخي�ض: الرتخي�س الذي ت�شدره الهيئة باإن�شاء موؤ�ش�شة �شحية خا�شة.
جميع  عن  م�شئوًل  ويكون  اخلا�شة،  ال�شحية  املوؤ�ش�شة  اإدارة  يتولى  الذي  ال�شخ�س  امل�سئول:  املدير 

الأعمال الفنية والإدارية فيها.

مادة )2(
تخت�س اللجنة باتخاذ الإجراءات التاأديبية �شد املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة، املخالفة لأحكام 

القانون وقرارات املجل�س والهيئة.
وتتاألف اللجنة من قا�ٍس مبحكمة ال�شتئناف العليا املدنية، يندبه املجل�س الأعلى للق�شاء، يتولى 

رئا�شتها، وممثٍل عن الهيئة وممثٍل عن جمعية الأطباء.

مــادة )3(
تتخذ اللجنة الإجراءاِت التاأديبيَة �شد املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة املخالفة، ولها يف �شبيل ذلك 
ق من قيام املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة بارتكاب مخالفة  الطلب من الهيئة اإجراء حتقيق اإداري للتحقُّ

لأحكام القانون.
ويف حالة ثبوت املخالفة، للجنة اتخاذ اإيٍّ من الإجراءات التالية: 

زمنية  فرتة  اأو خالل  فورًا  اآثارها  اأو  اأ�شبابها  واإزالة  املخالفة  بالتوقُّف عن  للمخالف  اأمر  اإ�شدار  اأ- 
حتددها اللجنة.

اأْن ت�شدر قرارًا  فللجنة  املحددة،  الفرتة  اللجنة يف  ال�شادر من  لالأمر  امتثاله  ب-  ويف حالة عدم 
بًا مبا ياأتي: م�شبنَّ

1- توقيع غرامة تهديدية حُتت�َشب على اأ�شا�س يومي؛ حلْمل املخالف على التوقُّف عن املخالفة واإزالة 
واألفي  األف دينار يوميًا عند ارتكابه املخاَلفة لأول مرة،  اآثارها، وذلك مبا ل يجاوز  اأو  اأ�شبابها 
دينار يوميًا يف حالة ارتكابه مخالفة اأخرى خالل ثالث �شنوات من تاريخ اإ�شدار قرار يف حقه عن 

املخالفة ال�شابقة.
2- توقيع غرامة اإجمالية مبا ل يجاوز ع�شرين األف دينار بحريني.

و يتعني عند تقدير الغرامات مراعاة ج�شامة املخالفة، والَعَنت الذي بداأ من املخالف، واملنافع التي 
جناها، وال�شرر الذي اأ�شاب الغري نتيجة لذلك. ويكون حت�شيل الغرامة بالطرق املقررة لتح�شيل 

املبالغ امل�شتحقة للدولة.
3- وْقف ترخي�س املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة ملدة ل تتجاوز �شنة. وتخِطر اللجنُة الهيئَة بقرارها لتنفيذ 

الوقف وعدم ممار�شة الن�شاط خالل املدة املحددة بالقرار.
4- �شْحب الرتخي�س ال�شادر من الهيئة وفقًا لأحكام املادتني )4( و)5( من القانون وذلك يف حالة 
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تعلُّق املخالفة برتخي�س املوؤ�ش�شة. ول يجوز اإعادة ترخي�س املوؤ�ش�شة قبل مدة �شتة اأ�شهر من تاريخ 
�شدور قرار اللجنة.

ج- اإذا راأت جلنة امل�شاءلة اأن التحقيق قد اأ�شفر عن وجود جرمية جنائية، ترفُع الأمر للرئي�س التنفيذي 
لإحالة الأوراق اإلى النيابة العامة.

 مــادة )4(
للهيئة بناًء على قرار اللجنة اأن تن�شر بيانًا باملخالفة التي ثبت وقوُعها من ِقَبل املوؤ�ش�شة ال�شحية 

اخلا�شة، وذلك بالو�شيلة والكيفية التي يحددها القرار، ومبا يتنا�شب مع ج�شامة املخالفة. 
على اأنه يجب األ يتم الن�شر اإل بعد فوات ميعاد الطعن يف قرار الهيئة بثبوت املخالفة اأو �شدور 

حكم باتٍّ بثبوت املخالفة وذلك بح�شب الأحوال.
 

مــادة )5(
احلالت امل�ستعَجلة

واإذا  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  بناًء على طلب من  امل�شتعَجلة،  امل�شاءلة، يف احلالت  للجنة  اأ( يجوز 
اإلى الظن باأن ال�شتمرار يف تقدمي املوؤ�ش�شة للخدمات ال�شحية  قامت لديها اأمارات قوية تدعو 
على نحو معني من �شاأنه اأن يوؤدي اإلى خطر على �شحة و�شالمة املر�شى اأو اجلمهور اأو العاملني 

بًا مبا ياأتي: باملوؤ�ش�شة، مما يتعذر تداُركه فيما بعد، اأْن ت�شدر قرارًا م�شبنَّ
ع قيود اأو ا�شرتاطات على اخلدمات التي تقدمها املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة مبا يكفل �شالمة  1- و�شْ

وخ�شو�شية املر�شى.
2- الوْقف املوؤقت لبع�س خدمات املوؤ�ش�شة ال�شحية اخلا�شة وذلك ملدة ل جتاوز ثالثة اأ�شهر.

ب( ت�شدر جلنة امل�شاءلة القرار يف اأيٍّ من احلالت املن�شو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة، 
اخلا�شة،  ال�شحية  واملوؤ�ش�شة  ال�شاأن  �شاحب  من  كل  اأقوال  و�شماع  الأوراق  على  اطالعها  بعد 
واأية  اأوراق  اأو  اآرائهما وتقدمي حججهما وما لديهما من م�شتندات  واإتاحة الفر�شة لهما لعر�س 
د وجهة نظرهما، وذلك كله يف املواعيد ووفقًا ِلـما حتدده الإجراءات التي ي�شدر  اأدلة اأو قرائن توؤيِّ

بتحديدها قرار  من املجل�س.

مــادة )6(
نظام اجتماعات اللجنة

يتولى  رئي�س اللجنة ت�شريف �شئونها الفنية والإدارية وت�شيري اأعمالها مبا يتفق واأحكام القانون 
والقرارات التنفيذية له، ومبا يكفل لها احَلْيدة وال�شتقالل ب�شاأن قراراتها.
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مادة )7(
بتالوة  وال�شدق،  بالأمانة  مهمتهما  يوؤديا  باأْن  اليمني  اللجنة  رئي�س  اأمام  اللجنة  ع�شوا  يحلف 
اأول  يف  وذلك  وال�شدق"،  بالأمانة  اللجنة  يف  اأعمايل  اأوؤدَي  اأْن  العظيم  باهلل  "اأُق�ِشم  التايل:  الن�س 

اجتماع للجنة.

مادة )8(
ُيعَقد اجتماع اللجنة مبقر الهيئة بناًء على دعوة من رئي�شها كلما دعت احلاجة اإلى ذلك، ويرَفق 

بالدعوة جدول بالأعمال املقرر مناق�شتها.
م من الرئي�س التنفيذي لرئي�س اللجنة كلما دعت احلاجة  ويجوز دعوة اللجنة مبوجب طلب يقدنَّ

لذلك على اأن يرفق بالدعوة احلالة امل�شتعجلة املطلوب مناق�شتها.
ول يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا اإل بح�شور اأغلبية اأع�شائها، على اأن يكون من بينهم الرئي�س. 
وعند  احلا�شرين،  الأع�شاء  باأغلبية  قراراتها  اللجنة  وُت�شِدر  �شرية،  ومداولتها  اجتماعاتها  وتكون 

ح اجلانب الذي منه الرئي�س. َت�شاوي الأ�شوات ُيرجنَّ
 ولرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل اإذا 

طلب اأحد الأع�شاء عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
وت�شدر القرارات اأو التو�شيات ب�شاأن املو�شوعات التي ُعِر�شت بطريق التمرير مبوافقة اأغلبية 

اأع�شاء اللجنة.

مادة )9(
ال املوؤ�ش�شة ال�شحية املخالفة اإلى اللجنة بقرار من الرئي�س التنفيذي، بناًء على نتائج التقارير  حتحٌ
التي ُيعدها مفت�شو الهيئة املخت�شون، اأو اإحالة الواقعة من اجلهات املعنية، اأو بناًء على نتائج فح�س 
�شكاوي الأفراد من قبل وحدة ال�شكاوي الطبية بالهيئة، اأو على نتائج طلب اللجنة باإجراء التحقيقات.

ل املخالفات املن�شوبة والأدلة التي تدعم  يجب اأن يت�شمن قرار الإحالة بيانًا بالوقائع التي ُت�شكِّ
التهام.

يتم اإخطار املوؤ�ش�شة عن طريق املدير امل�شئول ب�شورة من قرار الإحالة قبل اأول اجتماع للتحقيق 
باأ�شبوع على الأقل، ويكون له حق الطالع على جميع الإجراءات والأوراق املتعلقة بها واحل�شول على 

ن�شخة منها.
يكون اإخطار املحال بالربيد امل�شجل على عنوان املوؤ�ش�شة املحدد مبلف ترخي�شها بالهيئة، ويجوز 
اأن يكون الإخطار �شخ�شيًا اأو عن طريق املدير امل�شئول، مع اأخذ توقيعه بت�َشلُِّمه �شورة من قرار الإحالة.
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مادة )10(
اإجراءات اللجنة

ُتخَطر املوؤ�ش�شة )املدير امل�شئول( مبيعاد احل�شور اأمام اللجنة بالربيد امل�شجل على عنوانها قبل 
امليعاد املحدد لنعقاد اللجنة باأ�شبوع على الأقل، وتبنينَّ يف هذا الإخطار املخالفات املن�شوبة اإليها، وتاريخ 
ومكان انعقاد اللجنة، وا�شتثناًء من ذلك يجوز يف احلالت امل�شتعجلة املبينة يف هذا القرار ال�شتدعاء 
الفوري للمدير امل�شئول باملثول اأمام اللجنة، والتحقيق معه يف املخالفات املن�شوبة اإلى املوؤ�ش�شة، فاإذا 
امتنع عن احل�شور اأو مل يح�شر يف امليعاد املحدد له رغم اإعالنه ودون اإبداء عذر مقبول، جاز للجنة 

اأن تتخذ التدابري التي تراها غيابيًا وفقًا لأحكام القانون.
التحقيق،  اإجراءات  اللجنة معنيًا حق الطالع على  تراه  اأي �شخ�س  اأو  امل�شئول  للمدير  ويكون   
وعلى جميع الأوراق املتعلقة بها واحل�شول على ن�شخة من هذه الأوراق، اإل اإذا ارتاأت اللجنة غري ذلك 

لل�شالح العام.

مادة )11(
ه وملخ�س املخالفة اأو املخالفات املن�شوبة اإلى   يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم احلا�شر ووظيفته و�ِشنِّ

املوؤ�ش�شة.
 و يكون التحقيق كتابة، ويجب مواجهة املدير امل�شئول اأو من تراه اللجنة معنيًا باملخالفات املن�شوبة 
اإلى املوؤ�ش�شة، ويكون للجنة يف �شبيل اإمتام ذلك – من تلقاء نف�شها اأو بناًء على طلب املوؤ�ش�شة - اأن 
تكلف ال�شهود باحل�شور اأمامها ل�شماع اأقوالهم، ولها اأي�شًا اأن تكلف املدير امل�شئول بتقدمي مذكرات 

مكتوبة بدفاع املوؤ�ش�شة.
  و يجوز اإبداء الدفاع اأمام اللجنة �شفهيًا، مع اإثبات م�شمون اأوجهه كتابة يف محا�شر اللجنة، 
ويف هذه احلالة يتعنينَّ على مقرر اللجنة تالوة ما مت اإثباته على احلا�شر واأْخُذ توقيعه مبا يفيد اإمتام 

ذلك يف وجود رئي�س اللجنة.
  على اللجنة اأو َمن تندبه للتحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع، وا�شتدعاء اخلرباء 

وغريهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم.
  يجوز للموؤ�ش�شة يف �شبيل حتقيق دفاعها اأن ت�شتعني مبن تراه منا�شبًا.

ن يف �شدر املح�شر    ويتعنينَّ على مقرر اللجنة تدوين التحقيق يف مح�شر باأرقام ت�شل�شلية، ويدوِّ
انتدبتهم  من  اأ�شماء  اأو  اللجنة،  واأع�شاء  رئي�س  واأ�شماء  املقرر  وا�شم  افتتاحه  و�شاعة  ومكان  تاريخ 

اللجنة للتحقيق.
  ُيذينَّل املح�شر ب�شاعة اإقفاله ويتم التوقيع يف نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من 

ق معه يف حالة ح�شوره. رئي�س اللجنة اأو من تندبه واملحقنَّ
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  يجب ترقيم م�شتندات الدعاء والدفاع والتوقيع عليها من ِقَبل رئي�س اللجنة، اأو املنتَدب للتحقيق 
ها اإلى املح�شر. واملقرر و�شمِّ

مادة )12(
على اللجنة فور النتهاء من التحقيقات اإ�شدار قرار م�شبنَّب خالل مدة ل تتجاوز اأ�شبوعني من 

تاريخ انتهاء التحقيق، وذلك مبا يلي:
اأ- ِحْفظ التحقيق لعدم وجود �شبهة مخالفة.

ب- اتخاذ التدابري الالزمة طبقًا لأحكام القانون.
ج- اأية تو�شيات اأخرى تراها اللجنة لزمة.

ويف جميع احلالت يحٌخطر الرئي�س التنفيذي بالقرار لتخاذ الإجراءات التنفيذية وفقًا لأحكام 
القانون.

مادة )13(
م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  اللجنة  لرئي�س  كتابًة  بالإف�شاح  ع�شو  كل  يلتزم 
�شخ�شية له مبا�شرة اأو غري مبا�شرة قد تتعار�س مع ُمقت�شيات ع�شويته ب�شاأن مو�شوع مطروح على 
اللجنة، اأو وجود درجة قرابة اأو م�شاهرة اأو عالقة زوجية مع اأحد املحالني حتى الدرجة الرابعة، كما 

يجوز الإف�شاح عن ذلك �شفهيًا يف الجتماع واإثباته يف املح�شر قبل نظر املو�شوع.
ي الع�شو عن ح�شور جل�شات اأو مداولت اللجنة  ويرتتب على الإف�شاح عن تعار�س امل�شالح، تَنحِّ

اأو امل�شاركة يف اأعمال اأية جلنة فنية يتم ت�شكيلها ب�شاأن ذات املو�شوع.

مادة )14(
مداولت اللجنة �شرية، وُيحَظر على اأع�شائها اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق ب�شئون اللجنة 

اأو تخ�س الغري و�شلت اإلى علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم لأعمالهم، اإل وفقًا لأحكام القانون.
املوؤقتة من املخت�شني وذوي  اأو جلانها  اللجنة  ُيدَعى حل�شور اجتماعات  وي�شري ذلك على من 

اخلربة واأ�شحاب ال�شاأن.

مادة )15(
ا�ستعانة اللجنة باخلرباء

ل جلانًا موؤقتة برئا�شة اأحد  للجنة اأن تطلب من الهيئة اإجراء التحقيقات الالزمة، ولها اأن  ُت�شكِّ
اأع�شائها، لأداء مهام محددة.
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واأْن  خارجها،  من  بخرباء  ال�شتعانة  للهيئة،  التنفيذي  الرئي�س  طريق  عن  للجنة،  يجوز  كما 
تدعَوهم حل�شور اجتماعاتها لال�شتئنا�س باآرائهم دون اأن يكون لهم حق الت�شويت.

مادة )16(
مهام واأعمال مقرر  اللجنة

يح�شر  لها  رًا  مقرِّ يكون  الهيئة،  موظفي  بني  من  التنفيذي  الرئي�س  ينتدبه  كاتب  للجنة  يكون 
اجلل�شات ويتولى حترير املحا�شر والتوقيع عليها مع رئي�س اللجنة. وحُتَفظ املحا�شر مع باقي الأوراق 

مبعرفة املقرر.

مادة )17(
يقوم مقرر اللجنة بالأعمال الآتية:

1- تقدمي امل�شاعدة الإدارية الالزمة ملبا�شرة اللجنة ملهامها.
دات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعر�شها على رئي�شها لالعتماد. 2- اإعداد م�شونَّ

3- توجيه الإخطارات للمخالفني والدعوات حل�شور الجتماعات، وذلك بناًء على تعليمات ي�شدرها 
له رئي�س اللجنة.

4- اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وحفظها.
5- اإعداد �شجل خا�س ُيثِبت فيه ح�شور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم يف كل اجتماع، ويت�شمن ملخ�شًا 

باملو�شوعات التي ُعِر�شت يف الجتماع ال�شابق، وما اتخذته اللجنة ب�شاأنها من قرارات.
وترقيمها  اللجنة،  تتخذها  التي  والتقارير  والتو�شيات  القرارات  م�شودة  �شياغة  يف  امل�شاهمة   -6

وترتيبها وحفظها.
7- ت�شلُّم قرارات الإحالة وتهيئتها للعر�س على اللجنة وتدوينها بال�شجالت اخلا�شة باللجنة.

8- اإخطار املحالني للجنة بنتائج اأعمالها وقراراتها.
9- اأية مهام اأخرى ُيكلفه رئي�س اللجنة بها.

مادة )18(
اأ�سباب انتهاء ع�سوية اللجنة

1- تنتهي الع�شوية باللجنة لأحد الأ�شباب الآتية:
اأ- تقدمي الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته يف اإنهاء ع�شويته.

بة من اللجنة باإنهاء الع�شوية. ب- �شدور تو�شية م�شبنَّ
2- عند قيام اأي �شبب من اأ�شباب انتهاء الع�شوية ال�شابقة، يتولى رئي�س اللجنة رْفع الأمر اإلى الرئي�س 
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التنفيذي للهيئة، لرْفع المر للوزير لت�شمية ع�شو جديد يكِمل مدة ع�شوية �شلفه.
3- ل يجوز للجنة مبا�شرة اخت�شا�شاتها اإذا زاد عدد َمن انتهت ع�شويتهم بها على ن�شف الأع�شاء، 

وت�شتاأنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيني اأع�شاء جدد.

مادة )19(
التظلُّم من قرارات اللجنة

يجوز ملن �شدر �شده قرار  باتخاذ تدابري وفقًا لالأحكام ال�شابقة اأن يطعن يف هذا القرار اأمام 
املحكمة املخت�شة خالل املواعيد املقررة قانونًا من تاريخ اإخطاره بقرار الرف�س بكتاب م�شجل.

مادة )20(
التقارير الدورية

تعد اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�شهر بنتائج اأعمالها وقراراتها وما بنيت عليه من اأ�شباب، 
ب�شاأن احلالت املحالة اإليها، يرفعه رئي�شها اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة، ليتولى بدوره رفعه للمجل�س 

لتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها من اإجراءات تنفيذية.

مادة )21(
يلغى كل ن�س يتعار�س مع اأحكام هذا القرار .

مــادة )22(
القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  على 

وُيعمل به اعتبارًا من اليوم التايل لن�شره باجلريدة الر�شمية ، 

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

                                                                                 
�شدر بتاريخ: 29 رم�شان 1437هـ     

املـــــــــوافــــــق: 4 يــــــوليـــــو 2016م


