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 املجل�ض الأعلى لل�شحة
 قرار رقم )1( ل�شنة 2018    

 باإ�شدار لئحة تنظيم اللجان الفنية لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية
دمات ال�شحية بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخْلِ

رئي�س المجل�س الأعلى لل�شحة
الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية:

بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )2( ل�شنة 1987 يف �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، املعدَّ
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، 

ل باملر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،

وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 2013 باإن�شاء املجل�س الأعلى لل�شحة وتعديالته،
املهن  لتنظيم  الوطنية  بالهيئة  ال�شحية  املهن  ملزاويل  التاأديبية  اللجان  تنظيم  لئحة  وعلى 

واخِلْدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2015،
وعلى القرار رقم )15( ل�شنة 2017 ب�شاأن ت�شنيف املوؤ�ش�شات ال�شحية وال�شرتاطات ال�شحية 

والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها وجتهيزاتها،
وبعد موافقة املجل�س الأعلى لل�شحة،

وبناًء على عْر�س الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية،

قـرر الآتي:
املادة الأولى

الوطنية  بالهيئة  والأخالقية  املهنية  الأخطاء  لتقرير  الفنية  اللجان  تنظيم  لئحة  باأحكام  ُيعمل 
لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية، املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية
ُيلغى البند )1( من املادة )3( من لئحة تنظيم اللجان التاأديبية ملزاويل املهن ال�شحية بالهيئة 
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الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية ال�شادرة بالقرار رقم )10( ل�شنة 2015، كما ُيلغى كل ن�س 
يتعار�س مع اأحكام هذا القرار.

املادة الثالثة
ُين�شر هذا القرار والالئحة املرافقة له يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل بهما من اليوم التايل لتاريخ 

الن�شر.

رئي�ض املجل�ض الأعلى لل�شحة
الفريق طبيب/ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 22 ربيع الآخر 1439هـ 
المــــــوافــــــق: 9 يـنـايـــــــــــــــر 2017م
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لئحة تنظيم اللجان الفنية 
لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية

بالهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخِلْدمات ال�شحية

الف�شل الأول
تعاريف

مادة )1(
يف تطبيق اأحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كلٍّ منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.
الرئي�ض التنفيذي: الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والِخْدمات ال�شحية.

المهن ال�شحية: اإحدى مهن الطب الب�شري اأو طب الأ�شنان اأو ال�شيدلة اأو اإحدى المهن الطبية 
المعاِونة.

مزاولـــو المهـــن ال�شحيـــة: مزاولـــو اإحدى مهن الطب الب�شـــري اأو طب الأ�شنـــان اأو ال�شيدلة اأو 
اإحدى المهن الطبية المعاِونة.

اللجنة: اإحدى اللجان الفنية، المن�شاأة بموجب هذه الالئحة.

الف�شل الثاين
اللجان الفنية 

مادة )2(
ُتن�شاأ بالهيئة اللجان الفنية الآتية :

1- اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخالقية لمزاولي مهنة الطب الب�شري.
2- اللجنة الفنية لتقرير الأخطاء المهنية والأخالقية لمزاولي مهنة طب الأ�شنان.

ويجوز للهيئة اإن�شاء جلان فنية موؤقتة لتقرير الأخطاء املهنية والأخالقية باإحدى املهن ال�شحية 
الأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

الالئحة  بهذه  الواردة  لالأحكام  وفقًا  ونظام عملها  واجتماعاتها  اخت�شا�شاتها  اللجان  ومتار�س 
وطبقًا للقرارات التنفيذية ال�شادرة من الهيئة.
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اخت�شا�ض اللجان
مادة )3(

تخت�س كل جلنة بتقرير حدوث الأخطاء املهنية والأخالقية ملزاويل املهن ال�شحية، وفيما يرتكبون 
مة ملمار�شة املهنة اأو لأ�شول ومقت�شيات واآداب املهنة،  من خمالفات لأحكام القواني والقرارات املنظنِّ

وذلك فيما يرد ب�شاأن:
1- �شـــكاوى المر�شـــى اأو تقاريـــر التفتي�س بالهيئة المحالـــة من الرئي�س التنفيـــذي اأو الجهات المعنية 

بالهيئة.
ر اإحالته من الجهات المعنية بالهيئة للجنة  2- بالغـــات جهات عمل مزاولـــي المهن ال�شحية فيما ُتقرَّ

المخت�شة.
3- الق�شايـــا والأحكام والقرارات المحالة من قبل الجهات الق�شائيـــة للهيئة لنْدب اللجنة المخت�شة 

ب�شفة خبير.

مادة )4(
لكل جلنة يف �شبيل اأداء اخت�شا�شها اإجراء التحقيقات و�شماع الأقوال وطلب امل�شتندات والوثائق 

وملفات املر�شى من املوؤ�ش�شات ال�شحية واملراكز ال�شيدلية وكافة اجلهات املعنية.
ملفات  طلب  خبري  ب�شفة  فيها  املنتَدبة  الق�شايا  يف  التنفيذي  الرئي�س  طريق  عن  للجنة  ويكون 
تفتي�شية  اأداء مهام  الهيئة  الطلب من مفت�شي  لها  املعنية، كما يكون  الق�شائية  الق�شايا من اجلهات 

معينة. 
ولها ت�شكيل جلان ثالثية فرعية من بي اأع�شائها املخت�شي طبيًا لدرا�شة احلالت املعرو�شة. 

الف�شل الثالث
اأحكام عامة
الفرع الأول

ت�شكيل اللجان

مادة )5(
ل كل جلنة برئا�شة وع�شوية  متار�س اللجان عملها حتت اإ�شراف الرئي�س التنفيذي للهيئة، وت�شكَّ
عدد من املخت�شي بالهيئة ومن مزاويل املهن ال�شحية ذوي اخلربة والخت�شا�س يف جمال عملهم، 

مبا ل يقل عن ثالثة اأع�شاء. ويحل نائب رئي�س اللجنة حمل رئي�شها عند غيابه اأو قيام مانع لديه.
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مادة )6(
ُيفوَّ�س الرئي�س التنفيذي يف اإ�شدار قرارات ت�شمية اأع�شاء كل جلنة وحتديد مدة عملها، على اأْن 

يت�شمن قرار ت�شمية اأع�شاء اللجنة تعيي مقرٍر لها من موظفي الهيئة.

الفرع الثاين
نظام اجتماعات اللجان

مادة )7(
 تنعقد اجتماعات كل جلنة مبقر الهيئة بناًء على دعوة من الرئي�س التنفيذي اأو رئي�شها كلما دعت 

رة مناق�شتها. احلاجة اإلى ذلك، ويرَفق بالدعوة لالجتماع جدول بالأعمال املقرَّ
اأْن يكون من بينهم الرئي�س  اأغلبية اأع�شائها، على  اإل بح�شور   ل يكون اجتماع اللجنة �شحيحًا 
اأو نائبه. وتكون اجتماعاتها ومداولتها �شرية، وُت�شِدر قراراتها باأغلبية الأع�شاء احلا�شرين، وعند 

ح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع. ت�شاوي الأ�شوات ُيرجَّ
 لرئي�س اللجنة عند ال�شرورة، اأْن يعر�س بع�س املو�شوعات على اللجنة بطريق التمرير، اإل اإذا 

طلب اأكرث من ع�شو عدم نظر املو�شوع بالتمرير، فرُيجاأ النظر فيه لأول اجتماع للجنة.
ثلثي  باأغلبية  التمرير  بطريق  ُعِر�شت  التي  املو�شوعات  ب�شاأن  التو�شيات  اأو  القرارات  ت�شدر   

اأع�شاء اللجنة، وُتعَر�س على اللجنة يف اأول اجتماع تاٍل لالإحاطة.

مادة )8(
اأ- ُيحـــال المو�شـــوع من ِقَبـــل الرئي�س التنفيذي اإلـــى كل لجنة ح�شب الخت�شا�س بعـــد اأْخذ راأي خبير 
ال�شئون القانونية بالهيئة، وذلك بناًء على خطابات الجهات المعنية بالهيئة اأو الجهات الق�شائية، 
ها مفت�شو الهيئة المخت�شون، اأو الوقائع الواردة  من جهة عمل مزاول  اأو نتائـــج التقاريـــر التي ُيعدُّ
المهنة ال�شحية، اأو بناًء على نتائج فْح�س �شكاوى الأفراد من ِقَبل وحدة ال�شكاوي الطبية بالهيئة.
ب- يتـــم اإخطـــار المطلـــوب ا�شتدعاوؤه قبـــل اأول اجتمـــاع للتحقيق باأ�شبـــوع على الأقل بقـــرار الإحالة، 
ويجـــب اأْن يت�شمن الإخطار ملخ�س المو�شوع محل التحقيق و تاريخ ومكان انعقاد اللجنة. ويكون 
للمطلـــوب ا�شتدعـــاوؤه حق الطالع على جميع الإجـــراءات والأوراق المتعلقـــة بالإحالة اإلى اللجنة 

والح�شول على ن�شخة منها.
د بملف ترخي�شه  ل على محـــل اإقامته المحـــدَّ ج- يكـــون اإخطار المطلـــوب ا�شتدعـــاوؤه بالبريد الم�شجَّ

بالهيئة اأو على محل جهة عمله، ويجوز اأن ي�شلَّم الإخطار �شخ�شيًا للمطلوب ا�شتدعاوؤه.
د- وا�شتثنـــاًء مـــن ذلك يجوز فـــي بع�س الحالت الخا�شة التـــي ل تحتمل التاأخيـــر ال�شتدعاء الفوري 
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للمطلوب بالمثول اأمام اللجنة، والتحقيق معه، مع بيان اأوجه ال�شتعجال واإثباتها بمح�شر اللجنة.

الفرع الثالث
اإجراءات اللجان

مادة )9(
اأ - يبداأ التحقيق باإثبات ا�شم المطلوب ووظيفته و�ِشنُّه وملخ�س المو�شوع محل التحقيق.

ب - يكـــون التحقيـــق مع الم�شتدَعى كتابة، ويجب مواجهته بال�شكـــوى اأو خطاب جهة عمله اأو خطابات 
الجهات الق�شائية اأو تقرير مفت�شي الهيئة.

ج - يكون للم�شتدَعى حق الطالع على اإجراءات التحقيق وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها، والح�شول 
على ن�شخة من هذه الأوراق ما لم تر اللجنة غير ذلك لل�شالح العام.

د - يكـــون للجنـــة في �شبيل اإتمام ذلك من تلقـــاء نف�شها اأو بناًء على طلب الم�شتدَعى اأو وكيله اأْن تكلف 
ال�شهود بالح�شور اأمامها ل�شماع اأقوالهم، ولها اأي�شًا اأْن تكلف الم�شتدَعى بتقديم مذكرات مكتوبة، 

وطلب كافة الم�شتندات والملفات الطبية من الجهات المعنية.
هـ - يجوز للم�شتدَعى اأْن يبدَي اأقواله اأمام اللجنة �شفهيًا، مع اإثبات م�شمون اأقواله كتابة في محا�شر 
ر اللجنة تالوة ما تم اإثباته على الم�شتدَعى واأْخُذ توقيعه  اللجنة. وفي هذه الحالة يتعيَّن على مقرنِّ

على ذلك اأمام رئي�س اللجنة اأو نائبه.
و - على اللجنة اأو َمن تندبه للتحقيق ال�شتماع اإلى اأقوال جميع �شهود الوقائع المن�شوبة اإلى الم�شتدَعى، 
وا�شتدعـــاء الخبراء وغيرهم ممن ترى �شرورة ال�شتماع اإلى اأقوالهم، واأْن يتم تمكين الم�شتدَعى 

من مناق�شتهم عند القت�شاء وال�شتماع اإلى دفوعه حول �شهادة ال�شهود.
ـــٍل مبا�شر منه في اإجراءات  ز - يجـــوز للم�شتدَعى اأن ي�شتعيـــن بمن يراه منا�شبًا في التحقيق دون تَدخُّ

التحقيق، وبما ل يخل ب�شمانات الدفاع.
ن في �شدر المح�شر  ر اللجنة تدوين التحقيق في مح�شر باأرقـــام ت�شل�شلية، ويدوَّ ـــن علـــى مقرنِّ ح - يتعيَّ
ر واأ�شماء رئي�س واأع�شـــاء اللجنة ووظائفهم اأو اأ�شماء  تاريخ ومـــكان و�شاعة افتتاحه، وا�شم المقرنِّ

من انتدبتهم اللجنة للتحقيق.
���ل المح�شر ب�شاعة اإقفاله ويتم التوقي���ع في نهاية كل ورقة من اأوراق التحقيق من ِقَبل كل من  ط - ُيذيَّ

رئي�س الجتماع اأو من تندبه اللجنة والم�شتدَعى في حالة ح�شوره.
ي - يجـــب ترقيـــم م�شتندات ووثائـــق المو�شوع والتوقيع عليها مـــن ِقَبل رئي�س الجتمـــاع ، اأو المنتَدب 

ها اإلى المح�شر. ر و�شمنِّ للتحقيق والمقرنِّ



العدد: 3348 – الخميس 11 يناير 2018

56

مادة )10(
م�شلحة  اأية  وجود  عن  الجتماع  انعقاد  قبل  الجتماع  لرئي�س  كتابة  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 امل�شتدَعي 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 َتعاُر�س امل�شالح، تَنحنِّ

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

مادة )11(
مداولت اللجنة �شرية، وُيحَظر على رئي�س اللجنة واأع�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.
وذوي  املخت�شي  املوؤقتة من  اأو جلانها  اللجنة  اجتماعات  ُيدَعى حل�شور  وي�شري ذلك على من 

اخلرب

مادة )12(
بة اإلى  على اللجان الفنية فور النتهاء من التحقيقات اأْن ترفع تقريرًا بقراراتها وتو�شياتها م�شبَّ

الرئي�س التنفيذي خالل مدة ل تتجاوز ع�شرة اأيام من تاريخ انتهاء عملها، وذلك مبا يلي:
 1(  تقرير عدم وجود خطاأ مهني اأو اأخالقي. 

 2(  تقرير حدوث الخطاأ المهني اأو الأخالقي وتو�شيفه وتحديد الم�شئوليات.

 3(  اأية تو�شيات اأخرى تراها اللجنة لزمة.

مادة )13(
تِعدُّ كل جلنة تقريرًا دوريًا ربع �شنوي بنتائج اأعمالها وقراراتها، وما ُبِنيت عليه من اأ�شباب، ب�شاأن 
املو�شوعات املحالة اإليها، يرفعه رئي�ُشها اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة، لتخاذ ما يراه منا�شبًا حيالها 

من اإجراءات تنفيذية.
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الفرع الرابع
ا�شتعانة اللجنة باخلرباء

مادة )14(
تدعوهم  واأْن  خارجها،  من  والخت�شا�س  اخلربة  ذوي  واملخت�شي  باخلرباء  ت�شتعي  اأْن  للجنة 

حل�شور اجتماعاتها لال�شتئنا�س باآرائهم دون اأْن يكون لهم �شوت معدود عند الت�شويت.
ل من خارج اأع�شائها جلانًا موؤقتة ح�شب التخ�ش�شات الطبية اأو ال�شحية، التي ترى  ولها اأن ُت�شكنِّ
دة، على اأْن ترفع هذه اللجان تقاريرها للجنة لتقرير  اأنها �شرورية لإجراء حتقيقات اأو اأداء مهام حمدَّ

ما تراه منا�شبًا.

الفرع اخلام�ض
رها مهام واأعمال رئي�ض اللجنة ومقرِّ

مادة )15(
يتولى رئي�س اللجنة املهام الآتية:

1( الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة.
2( اعتماد جداول اأعمال اجتماعات اللجنة.

3( �شمان ت�شيير اأعمال اللجنة على نحو يتفق مع القواعد التي ت�شعها الهيئة.
ر اللجنة. 4( اإعداد التقارير المتعلقة باأعمال اللجنة وقراراتها، بم�شاعدة مقرنِّ

5( رفع تقارير باأعمال اللجنة اإلى الرئي�س التنفيذي للهيئة.
6( اأية مهام اأخرى يكلنِّفه بها الرئي�س التنفيذي.

مادة )16(
ر اللجنة بالأعمال الآتية: يقوم مقرنِّ

1( تقديم الم�شاعدة الإدارية الالزمة لمبا�شرة اللجنة لمهامها.
ها على رئي�شها لالعتماد. دات جداول اأعمال اجتماعات اللجنة، وعْر�شِ 2( اإعداد م�شوَّ

3( توجيه الإخطارات والدعوات لح�شور اجتماعات اللجنة، وذلك بناًء على تعليمات رئي�س اللجنة.
4( اإعداد وتدوين محا�شر الجتماعات، وترتيبها وترقيمها وِحْفظها.
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5( اإعـــداد �شجل خا�س ُيثَبت فيه ح�شـــور اأع�شاء اللجنة وتوقيعاتهم في كل اجتماع، ويت�شمن ملخ�شًا 
بالمو�شوعات التي ُعِر�شت في الجتماع ال�شابق، وما اتخذته اللجنة ب�شاأنها من قرارات.

دة القـــرارات والتو�شيـــات والتقارير التي تتخذهـــا اللجنة، وترقيمها  6( الم�شاهمـــة فـــي �شياغة م�شوَّ
وترتيبها وِحْفظها.

ــم خطابـــات الإحالة مـــن الجهات المعنية وتهيئتهـــا للعْر�س على اللجنـــة وتدوينها بال�شجالت  7( ت�شلُـّ
الخا�شة باللجنة.

8( اإخطار المعنيين بنتائج اأعمال اللجنة وقراراتها.
9( اأية مهام اأخرى ُيكلنِّفه رئي�س اللجنة بها.

الفرع ال�شاد�ض
اأ�شباب انتهاء ع�شوية اللجنة

مادة )17(
اأ - تنتهي الع�شوية باللجنة لأحد الأ�شباب الآتية:

اأو  تقديم عذر،  دون  متتالية  مرات  ثالث  اللجنة  اجتماعات  الع�شو عن ح�شور   1( تخلُّف 
رْف�س اللجنة للعذر رغم اإخطاره كتابة خالل اأ�شبوعين بعد المرة الثالثة.

 2( تقديم الع�شو طلبًا مكتوبًا اإلى رئي�س اللجنة برغبته في اإنهاء ع�شويته.
بة من اللجنة باإنهاء الع�شوية.  3( �شدور تو�شية م�شبَّ

ب - عند قيام اأينِّ �شبب من اأ�شباب انتهاء الع�شوية ال�شابقة، يتولى رئي�س اللجنة رْفع الأمر اإلى الرئي�س 
ل مدة ع�شوية �شَلِفه. التنفيذي للهيئة، لإ�شدار قرار اإنهاء الع�شوية، وت�شمية ع�شو جديد ُيكمنِّ

ج - ل يجوز للجنة مبا�شرة اخت�شا�شاتها اإذا زاد عدد َمن انتهت ع�شويتهم بها على ن�شف الأع�شاء، 
وت�شتاأِنف اللجنة عملها بعد ا�شتكمال ن�شاب ع�شويتها بتعيين اأع�شاء جدد.


