
 م۲۰۲۱نوفمبر  ۳۰التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  األستاذايل  ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى   

 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

أحكام المرسوم االقتراح بقانون بتعدیل بعض تقریر لجنة الخدمات حول  یسرني أن أرفع إلى معالیكم   

من أصحاب السعادة    والمقدمن، م بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنا۱۹۸۹) لسنة  ۷بقانون رقم (

الدكتور محمد علي  ، درویش أحمد المناعي،  ر، عبدالرحمن محمد جمشیالدكتور أحمد سالم العریضاألعضاء:  

 حسن، منى یوسف المؤید.

واتخاذ   بالنظر  الموقر.برجاء التكرم  المجلس   الالزم لعرضھ على 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم  وتفضلوا 

 الدكتورة جهاد عبداهللا الفاضل
 رئيـس جلنــة اخلدمــات

 المرفقات:
 تقریر اللجنة. .۱
 الشؤون التشریعیة والقانونیة.رأي لجنة   .٢
 رأي جمعیة المستشفیات الخاصة. .٣
 .مشروع قانون بشأن المسؤولیة الطبیة .٤
 االقتراح بقانون المذكور. .٥
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4د  5ف  /خ تص ل  656الرقــــم: 

م  2021أكتوبر  20التاريـخ: 

سعادة الدكتورة جهاد عبداهلل حممد الفاضل   احملرتمة
 اخلدمات رئيس جلنة  

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

بقبببا ب  بيلبببضيأ بلبببمل ق  بببا      بببب   ايطيبببي أبببر ق  قم بببا أ ببب       ببب  
بشببببز  لة مأبببب  ل  بببب   أطببببي  أ شبببب   م ببببي    بببب ا    1989( أسبببب   7بقببببا ب  م بببب   

م  قبببببض  لبببببس قدبببببضاء  أسبببببلاحم   البببببايض  أبببببض يبم ق  بببببض  ببببباأ   ألببببب يمل  
ابببببض أ   س لض ببببض و شببببد  حمميببببل ق  ببببض    بببباار   أببببض يبم لض ببببض ا ببببر 

  سس  لىن يب ف   ؤيض.

مقي  امحم  ببببببي   متاببببببض ح مق يبببببب  بشببببببز   ليلبببببب    ب وبببببباي ل ا شببببببي  
 أل ض  ا ى   ج س خالل لباض ق صاه ثالث  ق ابيع لس ماميخ .

 

والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ، 

 علي بن صاحل الصاحل 
رئيس جملس الشورى  
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  اخلدمات  ملخص تقرير جلنة

م ۱۹۸۹) لسنة ۷االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( العنوان
 بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنان

 أصل االقتراح بقانون
الدكتور أحمد سالم العریض، : األعضاء  مقدم من أصحاب السعادة

جمشیر، درویش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي عبدالرحمن محمد  
 حسن، منى یوسف المؤید

 م۲۰۲۱أكتوبر  ۲۰ اإلحالة إلى اللجنة
 الفصل التشریعي الخامس –  الرابعدور االنعقاد العادي  

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة

 م۲۰۲۱نوفمبر  ۳۰
 الفصل التشریعي الخامس –  الرابعدور االنعقاد العادي  

 اجتماعات )٤( عدد االجتماعات

 مضمونھ

  –یضاحیة المرفقة بھ  بحسب ما ورد في المذكرة اإل  -یھدف االقتراح بقانون 
إلى تبني نظام التأمین من المسؤولیة المدنیة عن أخطاء المھنة لمزاولي مھنة 

الطبیة  المعاونة، حیث خلت المنظومة الطب البشري وطب األسنان والمھن 
القانونیة الصحیة بمملكة البحرین من النص على وجوب التأمین على األطباء  
والمھن المعاونة لھم ضد المسؤولیة عن األخطاء الطبیة، مما اقتضى التصدي  

 لحق الطبیب في الحمایة بموجب االقتراح بقانون المقدم.

 ) مواد٤دیباجة و( االقتراحبنیة 

لجنة الشؤون  رأي 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
   الناحیة الدستوریةاالقتراح بقانون من  سالمة  



۲ 
 

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

رأي وزارة الصحة، والھیئة الوطنیة لتنظیم المھن والخدمات  -۱
 الصحیة، والمجلس األعلى للصحة:

لتنظیم       الوطنیة  الرئیس التنفیذي للھیئة  الجالھمة  مریم  الدكتورة  تقدمت 

المھن والخدمات الصحیة بشكرھا الجزیل ألعضاء مجلس الشورى لتقدیمھم  
البحرین،   مقترحات تصب في تعدیل القوانین المتعلقة بالقطاع الطبي بمملكة 

أھمیة فرض تأمین صحي على المھنیین، حیث ینص المر سوم بقانون مؤكدة 
بشأن المؤسسات الصحیة الخاصة على تحدید فئات   ۲۰۱٥) لسنة ۲۱رقم (

المجلس  تصدر الئحة من  الصحیین التي یجب التأمین علیھم، وأن  العاملین 

األعلى للصحة في ھذا الشأن، ولكن خوفـًا من ارتفاع تكلفة التأمین الصحي 
الالئ ھذه  إصدار  تأجیل  تم  الطبیة، فقد  الطواقم  تطبیق نظام  على  لحین  حة 

 الضمان الصحي.
األطباء  جمعیة  اقتراح  على  بناءً  أنھ  الجالھمة  مریم  الدكتورة  وأضافت 
بقانون رقم   على المرسوم  إجراء تعدیالت شاملة  البحرینیة، تم رفع مقترح 

بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنان، وتم اعتماده    ۱۹۸۹) لسنة  ۷(
بعد دراستھ مع جمیع األطراف المعنیة ( القطاع  من المجلس األعلى للصحة 

المستشفیات   الخاص بوجود جمعیة  والقطاع  العسكري،  والقطاع  الحكومي، 
الخاصة وجمعیة األطباء)، بحیث أصبح ھناك اقتراح بقانون متكامل لتعدیل 
الكثیر من المواد التي رأت الھیئة أنھا تصب في مجال عمل المھنة وباألخص 

ت البدیلة حتى ال ینقطع المھنیین عن العمل، حیث أن العقوبات تطبیق العقوبا
المفروضة في القانون الحالي تتمثل في اإلنذار، أو الوقف عن العمل أو شطب 

 الترخیص، وال توجد عقوبات بدیلة كالتدریب واإلشراف وغیرھا.
وأشارت إلى أن المشكلة القانونیة في االقتراح بقانون المعروض على لجنة 

دمات تتمثل في دمجھ للمھن الطبیة المعاونة تحت مظلة القانون الذي یحكم  الخ

الطبیة   المھن  أن  إلى  منوھھ  األسنان،  وطب  البشري  الطب  مھنة  مزاولة 
المعاونة لدیھم قانونھم الخاص بھم، وبناءً على ذلك فقد رأت الھیئة ضرورة  

الح كومة بطرح التریث في إصدار القانون ودراستھ بشكل واٍف، حتى تقوم 
 مشروع التعدیل المتكامل أمام السلطة التشریعیة.
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 رأي جمعیة المستشفیات الخاصة: -۲
ھناك  أن  المستشفیات الخاصة  رئیس جمعیة  عبدالوھاب محمد  الدكتور  أكدّ 
ضرورة ملحة وواجب مھني بأن یعمل األطباء والعاملین في الحقل الصحي 

الطبیة   األخطاء  ضد  التأمین  غطاء  والعیادات تحت  المراكز  في  سواءً 
والمستشفیات العامة أو الخاصة دون استثناء، مشددًا على أھمیة دراسة القانون 

 من جمیع الجوانب قبل إصداره.
العملیات  ومضاعفات  الطبي  الخطأ  بین  خلط  یحدث  قد  أنھ  إلى  وأشار 

ریض  الجراحیة، لذا رأى أنھ من األھمیة وجود التوعیة الالزمة بحیث یتقبل الم 

للعملیات  نتیجة  أو  األدویة  بعض  نتیجة ألخذ  تطرأ  قد  التي  المضاعفات 
 الجراحیة.

استغالل بعض  تخوفھ من  عبدالوھاب محمد  أخرى، أبدى الدكتور  من جھة 
الشركات لعملیة التأمین وابتزاز األطباء والعاملین في الحقل الصحي، مؤكدًا  

ي المجال الطبي لالتفاق ضرورة ترك مسألة دفع تكالیف وتسجیل العاملین ف

بین إدارة المستشفى والعاملین بھ، حیث إن إلقاء المسؤولیة على المؤسسات 
 الصحیة یخلي الطبیب من أي مسؤولیة في ھذا الشأن. 

لجمعیة المستشفیات الخاصة عددًا من المقترحات حول بعض مواد   وقد كان 
 االقتراح بقانون وذلك على النحو اآلتي:

-  ) المؤسسات مكر  ۳مادة  تحمل  التي  األخیرة  الفقرة  شطب  مقترح  ًرا): 

تطبیق   من  المعنیة  للمؤسسات  الخیار  التأمین، ویترك  أقساط  الصحیة كامل 
سیاستھا الخاصة أو النظام الذي یخدم مصالحھا حتى ال یكون القرار إلزامیـًا 

 على المؤسسات بل قرار التأمین على العاملین ھو الذي یجب االلتزام بھ.
-  ) تطبیق المادة  ٤المادة  یتم  أن  الثانیة: مقترح  الفقرة  كل   ۳)  على  مكرر 

یشمل ذلك   العمل الطبي أو  األطباء  األطباء وأن  مارس  الزائرین، فكل من 

الطبیة   تندرج تحت األخطاء  التي قد  لبعض المضاعفات  الجراحي معرض 
أم زائًرا لذا یكون لزام  ـًا على الجمیع أن سواءً أكان طبیبـًا مقیمـًا في المملكة 

 یشملھم النظام التأمیني. 
 :ء البحرینیةرأي جمعیة األطبا -۳

البحرینیة أن  األطباء  جمعیة  إدارة  مجلس  الغانم عضو  أمل  الدكتورة  رأت 

عدد   زیادة  مع  ملحة  حاجة  أصبح  الطبیة  األخطاء  ضد  الصحي  التأمین 



٤ 
 

المجتمعي   الوعي  أھمیة  مؤكدة  األطباء،  عدد  وزیادة  الصحیة  المؤسسات 
ة للفصل بین األخطاء الطبیة والمضاعفات، مشیرة إلى أن الفئات األكثر عرض

الجراح األطباء  ھم  التكمیم، وللشكاوى  وأطباء  والوالدة،  النساء  ن، وأطباء 

بحسب   آخر  الصحي من طبیب إلى  التأمین  ستختلف تكلفة  وبناءً على ذلك 
التنسیق بین الطبیب والمؤسسة   أھمیة  الطبیب وتخصصھ، ورأت  ممارسة 

استغال یتم  بحیث ال  الصحي،  التأمین  تكلفة  دفع  في  للمشاركة  ل الصحیة 
 الموضوع من قبل بعض المحامین.

على  كامل  عام  أن الجمعیة قد عملت مدة  أوضحت الدكتورة أمل الغانم  كما 

تعدیل قانون مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنان ورفعت مقترح شامل  
تعارض  وال  الطبي  التطور  تواكب  جدیدة  بمواد  للصحة  األعلى  للمجلس 

 وتعدیل القانون بشكل متكامل.الشریعة، مشددة على أھمیة التریث  
 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین: -٤

نائب رئیس لجنة الصحة بغرفة البحرین أھمیة  لمیاء محمود  بیّنت الدكتورة 

تطبیق نظام التأمین الصحي، على أن یتم تطبیقھ بطریقة صحیحة ومدروسة،  
مؤكدة توافقھا  مع إعطاء مجالس اإلدارة تحدید الفئات التي یجب التأمین علیھا،  

بالتریث في   عبدالوھاب محمد  والدكتور  الجالھمة  مریم  الدكتورة  مع رأي 
 إصدار القانون.

ــحي،  ـاملة لكیفیة تطبیق نظام التأمین الصـ ـة شــ كما أكدّت أھمیة عمل دراســ

حـیث إن شـــــركـات التـأمین الموجودة في البحرین لیســـــت ھي الشـــــركـات 
ـاسـیة، وإنما یوجد ھناك طرف ثالث، وھي شـركات التأمین في بریطانیا   األس

ــحي، لذا قد تبدأ تلك  ــوع التأمین الصـ وأمریكا والتي تأخذ على عاتقھا موضـ
ا، من ھنا وجب  الشركات بأسعار تنافسیة ومن ثم یتم رفع األسعار تدریجیـــــً
التنســــیق مع شــــركات التأمین لتحدید أســــعار التأمین الصــــحي، ألن زیادة  

ا على زیادة األســعار على المصــاریف التشــغیلیة للمســتشــفى ســتؤ ثر حتمــــــً
المرضــــى، مشــــیرة إلى  تجربة المملكة العربیة الســــعودیة بتطبیق التأمین 
الصحي ضد األخطاء الطبیة، والذي تم الغاؤه في العام الفائت نظًرا لتضارب 

 شركات التأمین في األسعار واستغالل األطباء في ھذا الشأن.

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 االقتراح بقانون رفض



 جلنة اخلدمات
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 األولاملرفق 

 

 تقریر اللجنة
 

 
 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 

 م۲۰۲۱  نوفمبر  ۳۰التاریخ: 

 )۸(رقم التقریر 
 

 
 تقریر لجنة الخدمات  

م بشأن ۱۹۸۹) لسنة ۷االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (حول  
الدكتور  مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنان، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء: 

محمد جمشیر، درویش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي  أحمد سالم  العریض، عبدالرحمن 
 حسن، منى یوسف المؤید

 
االنعقاد   التشریعي الخامس  الفصل   -  الرابعدور 

 

 

 مقدمــة:

 

(م۲۰۲۱أكتوبر    ۲۰بتاریخ   رقم  الخطاب  ف    ٦٥٦، وبموجب   / ل خ ت  )،  ٤د    ٥ص 

لجنة   إلى  الموقر  الشورى  مجلس  رئیس  الصالح  صالح  بن  علي  السید  المعالي  صاحب  أحال 

بقانون رقم (الخدمات   م بشأن مزاولة  ۱۹۸۹) لسنة ۷االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم 

أحمد سالم   الدكتور  األعضاء:  السعادة  من أصحاب  والمقدم  وطب األسنان،  البشري  مھنة الطب 

حسن، منى    عبدالعریض،   علي  محمد  الدكتور  المناعي،  أحمد  درویش  جمشیر،  محمد  الرحمن 

المؤید على  یوسف  عرضھ  لیتم  بشأنھ  اللجنة  رأي  یتضمن  تقریر  وإعداد  ودراستھ  لمناقشتھ   ،

الموقر.  المجلس 



۲ 
 

 

 
ً
 إجراءات اللجنة: -  أوال

اللجنة   )۱( في االجتماعات اآلتیة:  االقتراحتدارست   بقانون المذكور 

 التاریخ االجتماع

 م۲۰۲۱أكتوبر  ۲٦ ۳

 م۲۰۲۱نوفمبر    ۹ ٥

 م۲۰۲۱نوفمبر    ۲۳ ۷

 م۲۰۲۱نوفمبر    ۳۰ ۸
 

والدراسـة،   )۲( البحث  بقانون موضـوع  باالقتراح  المتعلقة  على الوثائق  أثناء دراسـتھا  اللجنة  اطلعت 

على ما یلي:  والتي اشتملت 

بقانون المذكور -  (مرفق)ومذكرتھ اإلیضاحیة.  ،  االقتراح 

الشورى - والقانونیة بمجلس  التشریعیة  الشؤون   (مرفق).  رأي لجنة 

الخاصة.رأي   - المستشفیات   (مرفق)  جمعیة 

قانون - النواب.    نسخة عن مشروع  بمجلس  إلى لجنة الخدمات  الطبیة المحال   (مرفق) بشأن المسؤولیة 
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 كل من:  الخامس  االجتماعشارك في  ،  وبدعوة من اللجنة •
 

 المنصب االسم

مجلس الشورى الدكتور أحمد سالم العریض  عضو 

أحمد المناعي مجلس الشورى األستاذ درویش   عضو 

مجلس الشورى الدكتور محمد علي حسن علي  عضو 

 
اآلتیة • الثالث الجھات   :وبدعوة من اللجنة، شارك في االجتماع 

 
 

 المنصب االسم

/ الھیئة الوطنیة لتنظیم المھن والخدمات الصحیة   للصحةالمجلس األعلى  / الصحة  وزارة  

 الجالھمة  عذبي مریم  الدكتورة
التنفیذي للھیئة الوطنیة لتنظیم المھن   الرئیس

المجلس   تمثیل  ى(باإلضافة إل الصحیة،والخدمات  
 الصحة)  ووزارة  للصحةاألعلى  

 وزارة الصحة –  المجالس  شؤون مستشار العوضي  رشید  محمود

البحرین     غرفة تجارة وصناعة 

 نائب رئیس لجنة الصحة بغرفة البحرین الدكتورة لمیاء أحمد محمود

 جمعیة األطباء البحرینیة  

مجلس إدارة جمعیة األطباء البحرینیة الدكتورة أمل الغانم  عضو 

 جمعیة المستشفیات الخاصة   
 رئیس جمعیة المستشفیات الخاصة    عبدالوھابالدكتور عبدالوھاب محمد 

مجلسي الشورى والنواب      وزارة شؤون 

برلمانیة سوسن محمد القناص  أخصائي شؤون 
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اللجنةشارك في اجتماع • بالمجلس:  ات  العامة   من األمانة 
 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 قانونيمستشار  الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  محسن علي الغریري

 مشرف البحوث العامة منى ابراھیم العید

اللجان  إدارة شؤون 

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 قسم اإلعالم والتواصل

 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي    -ثانيــ

الشـــورى ســـالرأت لجنة   بمجلس  والقانونیة  بقانون من  الشـــؤون التشـــریعیة  مة االقتراح 

 الدستوریة.  ةالناحی

 

 

 

 

 
 



٥ 
 

ا  
ً
 :مقدمي االقرتاحرأي   -ثالثـ

في المستشفیات   وزیادة عدد األطباء  الطبي  في المجال  بقانون أن التطور  مقدمو االقتراح  أكدّ 

نتج   العالجیة  للسیاحة  والتوجھ  والخاصة  التأمین  الحكومیة  نظام  لتطبیق  حاجة ملحة  عنھ ظھور 

والمؤسسات   والمرضى  العالقة وھم: األطباء  ذوي  األطراف  لجمیع  حمایةً  الطبیة  ضد األخطاء 

إلى أن ھذا النظام معمول بھ في  المھن الصحیة المعاونة، مشیرین  باإلضافة إلى موظفي  الصحیة 

السع العربیة  العربي كالمملكة  المتحدة ودولة  العدید من دول الخلیج  العربیة  ودولة اإلمارات  ودیة 

 الكویت.

 
 

ا  
ً
 :الس األعلى للصحة ، واهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية، ووزارة الصحةرأي   -رابعــ

الجالھمة       مریم  الدكتورة  والخدمات  تقدمت  المھن  لتنظیم  الوطنیة  للھیئة  التنفیذي  الرئیس 

القوانین    الصحیة في تعدیل  الشورى  لتقدیمھم مقترحات تصب  ألعضاء مجلس  الجزیل  بشكرھا 

حیث   المھنیین،  على  تأمین صحي  فرض  أھمیة  مؤكدة  البحرین،  بمملكة  الطبي  بالقطاع  المتعلقة 

بقانون رقم (ینص ال على تحدید فئات    بشأن المؤسسات الصحیة الخاصة  ۲۰۱٥) لسنة ۲۱مرسوم 

لتي یجب التأمین علیھم، وأن تصدر الئحة من المجلس األعلى للصحة في ھذا  العاملین الصحیین ا

ولك تأجیل إصدار    خوفـًا  نالشأن،  فقد تم  الطبیة،  الطواقم  على  الصحي  التأمین  تكلفة  من ارتفاع 

نظام الضمان الصحي  .ھذه الالئحة لحین تطبیق 

أنھ بناًء على    مریم الجالھمة  تم رفع    ،البحرینیة  األطباء  جمعیة  اقتراحوأضافت الدكتورة 

بقانون رقم (إجراء تعدیالت شاملة على ال مقترح بشأن مزاولة مھنة الطب   ۱۹۸۹) لسنة ۷مرسوم 

وطب   بعد دراستھ مع  ناألسناالبشري  للصحة  األعلى  وتم اعتماده من المجلس  األطراف    جمیع، 

المستشفیات   جمعیة  بوجود  الخاص  والقطاع  العسكري،  والقطاع  الحكومي،  القطاع   ) المعنیة 

اقتراح   بحیث أصبح  ھناك  األطباء)،  وجمعیة  المواد  بالخاصة  من  الكثیر  لتعدیل  قانون متكامل 

ینقطع  التي رأت الھیئة أنھا تصب في مجال عمل المھنة وباألخص تطبیق العقوبات البدیلة حتى ال 
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أو الوقف   تتمثل في اإلنذار،  في القانون الحالي  عن العمل، حیث أن العقوبات المفروضة  المھنیین 

وغیرھا. توجد عقوبات بدیلة كالتدریب واإلشراف   عن العمل أو شطب الترخیص، وال 

بقانون المعروض على لجنة الخدمات تتمثل    وأشارت إلى أن المشكلة القانونیة في االقتراح 

یحكم  في دم القانون الذي  الطبیة المعاونة تحت مظلة  البشري وطب  جھ للمھن  مزاولة مھنة الطب 

قانونھم الخاص بھم، وبناًء على ذلك فقد رأت  ناألسنا المعاونة لدیھم  الطبیة  إلى أن المھن  ، منوھھ 

واٍف،   بشكل  ودراستھ  القانون  إصدار  في  التریث  ضرورة  بطرح    حتىالھیئة  الحكومة  تقوم 

التشریعیة.لتعدیل  امشروع   أمام السلطة   المتكامل 

 

ا
ً
 :مجعية املستشفيات اخلاصة   رأي -  خامسـ

أن ھناك ضرورة ملحة وواجب    الخاصةالمستشفیات    رئیس جمعیةالدكتور عبدالوھاب محمد    أكدّ

الطبیة   ضد األخطاء  التأمین  غطاء  تحت  الحقل الصحي  في  والعاملین  األطباء  یعمل  بأن  مھني 

استثناء،   دون  الخاصة  أو  العامة  والمستشفیات  والعیادات  المراكز  في  علسواًء  أھمیة    ىمشددًا 

قبل إصداره الجوانب  القانون من جمیع   .دراسة 

أنھ قد یحدث  وأشار الجراحیة،    إلى  ومضاعفات العملیات  الطبي  بین الخطأ  أنھ  لذا  خلط  من  رأى 

التوعیة الالزمة    األھمیة نتیجة ألخذ بعض    بحیثوجود  قد تطرأ  المضاعفات التي  یتقبل المریض 

الجراحیة.  األدویة أو نتیجة للعملیات 

من جھة أخرى، أبدى الدكتور عبدالوھاب محمد تخوفھ من استغالل بعض الشركات لعملیة التأمین  

تكالیف وتسجیل   دفع  ترك مسألة  ضرورة  مؤكدًا  الحقل الصحي،  في  والعاملین  األطباء  وابتزاز 

المسؤولیة   إلقاء  بھ، حیث إن  والعاملین  المستشفى  إدارة  بین  لالتفاق  الطبي  المجال  في  العاملین 

الشأن في ھذا  الطبیب من أي مسؤولیة  یخلي  المؤسسات الصحیة     .على 

الخاصة كان  وقد بقانون بعض مواد  حولالمقترحات   عددًا منلجمعیة المستشفیات  وذلك  االقتراح 

النحو اآلتي:  على 
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تُ )مكرًرا  ۳(  ادةم  - التي  الفقرة األخیرة  شطب  أقساط  مّ حَ : مقترح  كامل  الصحیة  المؤسسات  ل 

ال ویترك  یخدم  التأمین،  الذي  النظام  أو  الخاصة  سیاستھا  تطبیق  من  المعنیة  للمؤسسات  خیار 

الذي   ھو  العاملین  على  التأمین  قرار  بل  المؤسسات  على  إلزامیـًا  القرار  یكون  حتى ال  مصالحھا 

بھ.  یجب االلتزام 

مكرر على كل األطباء وأن یشمل ذلك   ۳مقترح أن یتم تطبیق المادة  :  الفقرة الثانیة  )٤(المادة  -

قد  األطباء   لبعض المضاعفات التي  معرض  أو الجراحي  الطبي  فكل من مارس العمل  الزائرین، 

سواًء   الطبیة  األخطاء  أأتندرج تحت  المملكة  في  مقیمـًا  على  ئًرا  زا  مكان طبیبـًا  لزامـًا  یكون  لذا 

) التأمیني.  النظام  أن یشملھم   )مرفقالجمیع 

 

ا
ً
 :البحرينية  مجعية األطباء رأي  –  سادسـ

أمل الغانم     إدارة جمعیة األطباء البحرینیةرأت الدكتورة  أن التأمین الصحي    عضو مجلس 

الصحیة   المؤسسات  أصبح حاجة ملحة مع زیادة عدد  الطبیة  وزیادة عدد األطباء،  ضد األخطاء 

الفئات   أن  إلى  والمضاعفات، مشیرة  الطبیة  للفصل بین األخطاء  المجتمعي  الوعي  أھمیة  مؤكدة 

الجراح ھم األطباء  للشكاوى  عرضة  وبناًء  واألكثر  التكمیم،  وأطباء  والوالدة،  النساء  وأطباء  ن، 

إلى آخر بحسب ممارسة ا تكلفة التأمین الصحي من طبیب  لطبیب وتخصصھ،  على ذلك ستختلف 

الصحي،   التأمین  تكلفة  دفع  في  للمشاركة  الصحیة  والمؤسسة  الطبیب  بین  التنسیق  أھمیة  ورأت 

المحامین. الموضوع من قبل بعض   بحیث ال یتم استغالل 

قانون    تعدیل  مدة عام كامل على  قد عملت  الجمعیة  أن  أمل الغانم  الدكتورة  كما أوضحت 

األ وطب  البشري  الطب  مھنة  ورفعت مقترح  مزاولة  بمواد  شامل  سنان  للصحة  األعلى  للمجلس 

القانون   وتعدیل  التریث  أھمیة  على  مشددة  الشریعة،  تعارض  وال  الطبي  التطور  تواكب  جدیدة 

 بشكل متكامل.
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ا
ً
 :غرفة جتارة وصناعة البحرين  رأي  –  سابعـ

أھمیة  البحرینتجارة وصناعة  نائب رئیس لجنة الصحة بغرفة بیّنت الدكتورة لمیاء محمود  

یتم تطبیقھ بطریقة صحیحة ومدروسة، مع إعطاء الصحي، على أن  نظام التأمین  مجالس  تطبیق 

علیھا  تحدیداإلدارة   التأمین  یجب  التي  توافقھا مع  الفئات  مؤكدة  الجالھمة   رأي،  مریم  الدكتورة 

محمد بالتریث   عبدالوھاب  القانون.والدكتور   في إصدار 

نظام التأمین الصــحي، حیث إن شــركات  كما    أكدّت أھمیة عمل دراســة شــاملة لكیفیة تطبیق 

یوجد ھناك طرف ثالث،   الشــركات األســاســیة، وإنما  لیســت ھي  في البحرین  الموجودة  التأمین 

تأخذ على عاتقھا موضوع   والتي  في بریطانیا وأمریكا  لذا  وھي شركات التأمین  التأمین الصحي، 

ا، من ھنا وجب ال ــً تدریجیـــ تنافسیة ومن ثم یتم رفع األسعار  بأسعار  تلك الشركات  تنسیق قد تبدأ 

للمسـتشـفى  التشـغیلیة  ألن زیادة المصـاریف  التأمین الصـحي،  لتحدید أسـعار  التأمین  مع شـركات 

ا على زیادة األـسعار على المرـضى ــً إلى   ـستؤثر حتمـــ الـسعودیة  تجربة المملك، مـشیرة  العربیة  ة 

الفائت نظًرا لتضــارب   تم الغاؤه في العام  والذي  الطبیة،  التأمین الصــحي ضــد األخطاء  بتطبیق 

في ھذا الشأن. واستغالل األطباء  في األسعار  التأمین   شركات 

ا
ً
رأي اللجنة:  -  ثامنـ

اللجنة       بقانون    تدارـست  بقانون بتعدیل بعض أحكام المرـسوم  م۱۹۸۹) لـسنة  ۷رقم (االقتراح 

وطب األســنان، والمقدم من أصــحاب الســعادة األعضــاء:   البشــري  بشــأن مزاولة مھنة الطب 

الدكتور محمد   محمد جمشـیر، درویش أحمد المناعي،  العریض، عبدالرحمن  أحمد سـالم  الدكتور 

دارت حولھ من قبل أعضـاء  ،  علي حسـن، منى یوسـف المؤید التي  النظر  وجھات  واسـتعرضـت 

واللجن وة ومقدمي االقتراح  المعنیة  الجھات  اللجانممثلي  القانوني لشؤون  ، كما اطلعت  المستشار 

جاء مؤكدًا لسـالمة   والذي  الشـورى  بمجلس  والقانونیة  التشـریعیة  الشـؤون  اللجنة على رأي لجنة 

بقانون من الناحی  الدستوریة.ة  االقتراح 
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دیباجة   بقانون من  المادة  ،  مواد  وأربعیتألف االقتراح  استبدال نص  المادة األولى  تضمنت 

بقانون رقم (۳( وطب األسنان،    ۱۹۸۹) لسنة  ۷) من المرسوم  البشري  بشأن مزاولة مھنة الطب 

عن األخطاء   التأمین  یجعل  نص جدید  محلھ  البشري  المتعلقة  المھنیة  لیحل  مھنة الطب  بمزاولة 

المعاونةوطب األس الطبیة  أو أي من المھن  لھا،    نان  الُمصرح  التأمین  شرطا ً  لدى إحدى شركات 

 المھنة.مزاولة    شروط ترخیصمن  

الثانیة منھ فقرة ثالثة إلى المادة ( بقانون  ۲وأضافت المادة  ، ومادتان  المذكور) من المرسوم 

بأرقام (   ) و ( مكر ۳جدیدتان   ).٤لمادة ()، وفقرة ثانیة إلى ا۱مكرًرا    ۳ًرا 

(اقتضت   المادة  إلى  المضافة  الثالثة  تكون  ۲الفقرة  أن  المذكور،  بقانون  المرسوم  من   (

مھنة الطب ُمصَ  بمزاولة  للترخیص  المطلوبة  المختصة  المستندات  الرسمیة  دقـًا علیھا من الجھات 

یتضمنھ نص المادة    االشتراط كانبذلك في بلد طالب الترخیص أو أیة جھة مختصة أخرى، وھذا  

وتم نقلھ إلى المادة (۳(  ) لكونھ من مستلزماتھا.۲) قبل االستبدال، 

(وأوجبت   والخاصة التأمین عل ۳المادة  ى مزاولي  مكرًرا) على المؤسسات الصحیة العامة 

لدیھا ضد   العاملین  المھن الطبیة المعاونة  مھنة الطب البشري وطب األسنان وعلى أي من مزاولي 

الطبیة. المھنیة  عن األخطاء   المسؤولیة 

  ) المادة  قانونـًا  ۱مكرًرا    ۳وألزمت  أن تحل  التأمین  ال  ) شركات  الصحیة  محل  مؤسسات 

في حقوقھم والتزاماتھم   المؤمن علیھم  التي یصدر بھا حكم  واألشخاص  وتضمن سداد التعویضات 

 نھائي علیھم.

حَ  (كما  للمادة  المضافة  الثانیة  الفقرة  المؤسسة  ٤ّملت  المذكور،  بقانون  المرسوم  من   (

مواجھة   في  الزائر  الطبیب  عن  یصدر  قد  الذي  الطبي  الخطأ  عن  التعویض  مسؤولیة  الصحیة 

 المتضرر.



۱۰ 
 

الطب   مھنة  ومزاولي  والخاصة  العامة  الصحیة  المؤسسات  فقد ألزمت  الثالثة،  المادة  أما 

القانون   أحكام ھذا  یتفق مع  بما  توفیق أوضاعھم  المعاونة  الطبیة  والمھن  وطب األسنان  البشري 

بأحكامھ تنفیذیة.  ،خالل ستة أشھر من تاریخ العمل  الرابعة   وجاءت المادة 

المرفقة بھما ورد في المذكرة اإلبحسب   -بقانون    االقتراح  یھدف نظام  تبني    إلى  -یضاحیة 

المھنة  من    التأمین أخطاء  عن  المدنیة  األسنان  لالمسؤولیة  وطب  البشري  الطب  مھنة  مزاولي 

الطبیة   حیث خلت المنظومة القانونیة الصحیة بمملكة البحرین من النص على  "  المعاونة،والمھن 

األطباء والمھن المعاونة لھم ضد المسئولیة عن األخطاء الطبیة، مما اقتضى    وجوب التأمین على

الحمایة بموجب االقتراح بقانون المقدم  التصدي لحق  ."الطبیب في 

بقانونوبعد تدارس   اآلتیةا وفقً   ،برفضھة التوصیانتھت اللجنة إلى  ،االقتراح   :للمبررات 

بالنسبة    ن موضوعإ   -أوالً   الواقع  بقانون متحقق على أرض  تأمین عن أخطاء المھنة  للاالقتراح 

العاملة التمریضیة  أو  الفنیة  أو  الطبیة  الطواقم  من  أي  أخطاء  الصحیة    أو  المؤسسات  في 

بقانون رقم (من ال )۱٦(الخاصة، خاصة أن المادة  بشأن المؤسسات    ۲۰۱٥) لسنة ۲۱مرسوم 

الخاصة بال  الصحیة  (المعدل  رقم  اآلتي  ۲۰۱۹) لسنة  ۱قانون  على  "  تنص  مجلس  یحدد  : 

أي من أنواع أو فئات المؤسسات الصحیة الخاصة، التي یجب أن تتوافر لدیھا بولیصة  اإلدارة 

في   العاملة  التمریضیة  الفنیة أو  أو  الطبیة  أو أخطاء أي من الطواقم  تأمین عن أخطاء المھنة 

قرار من  للشر االمؤسسة، وذلك وفقً  بتحدیدھا  التي یصدر  والضوابط   " مجلس اإلدارةوط 

من   األولى  المادة  تنص  حیث  للصحة  األعلى  المجلس  االختصاص  ھذا  مرسوم  الویمارس 

) (  ۲۰۱٥) لسنة  ۳۲بقانون رقم  رقم  القانون  أحكام  بعض    بإنشاء  ۲۰۰۹) لسنة  ۳۸بتعدیل 

والخدمات الصحیة المھن  لتنظیم  الوطنیة  األعلى للصحة   "  لي:التاعلى    الھیئة  یباشر المجلس 

) رقم  بالمرسوم  لتنظیم اختصاصات    ۲۰۱۳) لسنة  ٥الُمنشأ  الوطنیة  الھیئة  إدارة  مجلس 

بإنشاء الھیئة    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۸لمنصوص علیھا في القانون رقم (المھن والخدمات الصحیة ا
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اختصاصاتھ   جانب  إلى  الصحیة  والخدمات  المھن  لتنظیم  في  الوطنیة  علیھا  المنصوص 

إنشائھ  ".مرسوم 

(  مسألة تفعیل إن   -  اثانیً  بقانون رقم (ال) من  ۱٦المادة  بشأن المؤسسات   ۲۰۱٥) لسنة  ۲۱مرسوم 

بالقانون رقم ( موضوع التأمین عن  والتي تغطي  ،   ۲۰۱۹) لسنة ۱الصحیة الخاصة المعدل 

في المؤسسات  أخطاء المھنة أو أخطاء أي من الطواقم الطبیة أو الفنیة أو ال العاملة  تمریضیة 

بال  قانون الضمان الصحيب اوثیقً   اارتباطً   مرتبطٌ الصحیة الخاصة،   )  ۲۳قانون رقم (الصادر 

(   ۲۰۱۸لسنة   في المادة  تضمن  إلى  ۲والذي  نظام الضمان الصحي  ) منھ اإلشارة  تطبیق 

بناًء على   الوزراء،  من مجلس  قرار  بھ  یصدر  ِوفْقاً لِـما  مراحل  المجلس  على  من  اقتراح 

للصحة  .األعلى 

ال  صدر  (وقد  رقم  لسنة  ٤۳قرار  الصحیة    ۲۰۱۹)  الرعایة  ومراكز  المستشفیات  بتحدید 

المستشفیات التابعة لوزارة  واقتصر على    ،التي یسري علیھا قانون الضمان الصحي  األولیة

الرعایة الصحیة األولیة  والصحة   تممراكز    كما،  المذكور  رالقراضمن مرفقات  ھابیان والتي 

الصحیةلسان  على  ورد   والخدمات  المھن  لتنظیم  الوطنیة  للھیئة  التنفیذي     ً ة لَ ثّ مَ مُ (  الرئیس 

الصحة)ا  عن للصحة ووزارة  األعلى  (  لمجلس  بأن تفعیل المادة  ) من خالل  ۱٦أمام اللجنة 

األعلى للصحة   الخاصةتحدید المجلس  لحین  تم ارجاؤه    أنواع أو فئات المؤسسات الصحیة 

الطبیة الطواقم  نظام الضمان الصحي خوفـًا من ارتفاع تكلفة التأمین الصحي على   .تطبیق 

بقانون ما  – اثالثً     یلي:یؤخذ على االقتراح 

بقانون رقم (مسمى   االقتراح بقانون أن یجعلمن شأن  - أ بشأن مزاولة  ۱۹۸۹) لسنة  ۷المرسوم 

وطب األسنان البشري  یتناسب مع    مھنة الطب  نطاقً أموضوعاتھ وال  سوف  و  منھا،ا  ضیق 

بقانون وفقً یقتصر   لن ذلك المرسوم  البشري وطب  ا لالقتراح بقانون  نطاق  على مھنة الطب 

تضمنت المادة  لى قوانین أخرى نافذة، حیث إ  يتسع لیشمل موضوعات تنتمسیسنان وإنما  األ

من بقانون    الثانیة  یلي:    )ُمكرًرا  ۳  (مادة  ال  استحداثاالقتراح  ما  تنص على  یجب  "والتي 
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وطب  البشري  مھنة الطب  على مزاولي  التأمین  والخاصة  العامة  الصحیة  المؤسسات    على 

عن   المسئولیة  ضد  لدیھا  العاملین  المعاونة  الطبیة  المھن  مزاولي  من  أي  وعلى  األسنان 

التمریضی  األخطاء أو الفنیة أو  الطبیة  الطبیة أو أخطاء أي من الطواقم  في  المھنیة  العاملة  ة 

بقانون رقم (من ال  )۱٦(دون مراعاة أن المادة    ،"المؤسسة بشأن    ۲۰۱٥) لسنة  ۲۱مرسوم 

بال المؤسسات الصحیة الخاصة عالجت موضوع التأمین    ۲۰۱۹) لسنة ۱قانون رقم (المعدل 

الخاصة الصحیة  للمؤسسات  الوطواقمھا  بالنسبة  المھن  أن  المعاونة  ، ودون مراعاة  صحیة 

كال قانون  من  أكثر  (ینظمھا  رقم  بقانون  لسنة  ۱۸مرسوم  مھنة    ۱۹۹۷)  تـنظیم  شأن  في 

الصیدلیة والمراكز  بقانون رقم (الو،  الصیدلة  في شأن مزاولة غیر    ۱۹۸۷) لسنة  ۲مرسوم 

المعاونة الطبیة  للمھن  والصیادلة  واألطباء   ،  ) الھیئة    ۲۰۰۹) لسنة  ۳۸القانون رقم  بإنشاء 

الم لتنظیم  الصحیة  الوطنیة  والخدمات  بالھن  بقانون رقم (المعدل   .۲۰۱٥) لسنة  ۳۲مرسوم 

النواب    -ب بمجلس  الخدمات  لجنة  أمام  الطبیة  المسؤولیة  بشأن  قانون  مشروع  عالج  یھناك 

عن   المسؤولیة  ضد  التأمین  (مسألة  المواد  في  الطبي  مسودة  ، وھناك  منھ  )۲٦-۲٤الخطأ 

المسألةعالج  ت  قانونمشروع   لھ  ھذه  المھن    اأشارت  لتنظیم  الوطنیة  للھیئة  التنفیذي  الرئیس 

) الصحیة،  الصحة)  عن  لَة ًُمَمثّ والخدمات  ووزارة  للصحة  األعلى  اللجنة  المجلس    ، أمام 

الھیئة  ویشمل   التي رأت  من المواد    قد  و  ،أنھا تصب في مجال المھنةالوطنیة  تعدیل الكثیر 

) رقم  بقانون  المرسوم  على  شاملة  تعدیالت  إجراء  مقترح  رفع  لسنة  ۷تم  بشأن  ۱۹۸۹) 

بعد   للصحة  األعلى  المجلس  من  اعتماده  وتم  األسنان،  وطب  البشري  الطب  مھنة  مزاولة 

والقطاع    شملت:التي  و  المعنیة  الجھات  من  دراستھ العسكري،  والقطاع  الحكومي،  القطاع 

المستشفیا بوجود جمعیة  الخاصة وجمعیة األطباءالخاص   .ت 

  والمالي لالقتراح متعلقة باألثر االقتصادي   على دراساتافتقر االقتراح بقانون إلى االستناد   -ج

الطبیة والصحیة   القطاعات المختلفة ومنھا قطاع شركات التامین وقطاع المھن  بقانون على 

 المعاونة.
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بقانون -د االقتراح  مقدمو  اإل  استند  المذكرة  المرفي  بھیضاحیة  لمسألة  إلى    فقة  التصدي  أن 

الطبیة  التأمین   والمھن  األسنان  وطب  البشري  الطب  مھنة  لمزاولي  المھنة  أخطاء  عن 

نتیجة  المعاونة   على    "افتقار  جاء  النص  من  البحرین  بمملكة  الصحیة  القانونیة  المنظومة 

المعاونة لھم ضد المسئولیة عن األخطاء الطبیة ا ووفقً   ،"وجوب التأمین على األطباء والمھن 

األصولیة   وعدًما"  عللھامع    تدور  حكام  األ"للقاعدة  بقانون    ،  وجودًا  فقد فإن االقتراح  قد 

وجوده   تشمبرر  تنظیم  ثبت وجود  یقتضيحیث  مما  المسألة  لھذه  بزوال    معھ  ریعي  القول 

المذكرة   في  الواردة  بقانون  االقتراح  مبررات  بزوال  یدفع  مما  علیھا  بني  التي  العلة 

بقانون  یضاحیة  اإل الجانبلالقتراح  المبدأ    ،من ھذا  النقض المصریة ھذا  وقد أكدت محكمة 

ألحكام  ا  إلى أن: "  تأشارحیث  قضائیة  ۷۰لسنة    ۲۰۳۲لطعن رقم في حكمھا الصادر في ا

تدور مع عللھا وجودً  ."ا وال یجوز أن تجاوز دواعیھاوعدمً   االقانونیة 

السنوي   -ه التقریر  في  الصحیةللورد  والخدمات  المھن  لتنظیم  الوطنیة    ۲۰۲۰لعام    ھیئة 

باألخطا۱۱۳-۱۰۰(الصفحات   المرتبطة  والتي    ء)  أن عدد االدعاءات  والصحیة،  الطبیة 

فیھا    ٪٤۲حالة  منھا    ۲۷۱بلغت    ۲۰۲۰في عام  الھیئة  تلقتھا   الخطأ  النتفاء  التوصل  تم 

تم التوصل  ادعاء   ۸٦ادعاء  منھا  ۲۰۳انطوت على خطأ أو مخالفة، حیث تم فحص    ٪۱٤و

في التقریر  شكوى لدى القضاء  إلىادعاء تحولت    ۲۳و فیھا   النتفاء الخطأ ، في حین  ورد 

الصحیةللالسنوي   والخدمات  المھن  لتنظیم  الوطنیة  االدعاءات    ۲۰۱۹لعام    ھیئة  عدد  أن 

باألخطا تلقتھا    ءالمرتبطة  والتي  والصحیة  -۸٥( الصفحات    ۲۰۱۹في عام  الھیئة  الطبیة 

 إلى ادعاء تحولت  ۲۰و تم التوصل النتفاء الخطأ فیھا حالة  ٦۹حالة  منھا    ۲٥۷) بلغت  ۹٦

 .شكوى لدى القضاء

الصحیة الخاصة    إن –  ارابعً  وللمؤسسات  في القطاع الصحي  ومباشرة    مصلحة شخصیةللعاملین 

وقد شملھم    في المھني،  عن الخطأ  من المسؤولیة  بالمرسوم  التأمین  الصادر  المدني  القانون 

تفصیلیة   التأمین بصورةبالحمایة من خالل تنظیم أحكام عقد   ۲۰۰۱) لسنة  ۱۹بقانون رقم (
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) اللجوء بصورة طوعیة إلى  ۷۲۳  –  ٦۸٦في المواد  عقود  برام  إ) بحیث یمكن لتلك الجھات 

وغیره من األ عن الخطأ المھني  المسؤولیة   .خطارتأمین لتغطیة خطر 

لال  حمایةال   یؤكد توفر  مما  الطبیة  تشریعیة  المھن  من مخاطر  لمؤسسات الصحیة  اومزاولي 

المالیة تتناسب وقدرتھم  ال  تعویض  بمبالغ  على  إمام  أعقبة  بصورة تشكل    مطالبتھم  قدامھم 

أعمالھم ھذكما أن    ،ممارسة  المخاطر  مواجھة  تشریعیًه  وعملیًمتاحة  خالل  ا  من  إمكانیة  ا 

عقود  إ المخاطربرام  تلك  لتغطیة  مراعاة  و،  تأمین  خالل  من  والمعاییر  كذلك  القواعد 

في المؤسسات الصحیة، ورصد وتكوین االحتیاطیات   المخاطر  إدارة  تحكم  التي  المحاسبیة 

المھنة،   أخطاء  عن  المسؤولیة  مخاطر  لمواجھة  میزانیتھا  في  المالیة  والمخصصات 

وفقً  بالخطأ  المتسبب  بالتعویض على   للقانون. اوالرجوع 

مسؤولیة    من المؤسسة الصحیة ومرتكب الخطأ المھني  مسؤوالً   القانون المدني كالً جعل  كما

معً  علیھما  الرجوع  المتضرر  یستطیع  بحیث  المتضرر  تجاه  على  تضامنیة  الرجوع  أو  ا 

باعتبارھا مسؤولة عن أعمال تابعیھا ضمانً  ،  ا الستیفاء حقھ في التعویض المؤسسة الصحیة 

المدنیة    وتندرج التقصیریة    ةالطبیعن األخطاء  المسؤولیة  المسؤولیة  مـــادة  ال  وفقضمن 

بقانون رقم (۱٥۹( بالمرسوم  الصادر  المدني  والتي تنص:    ۲۰۰۱) لسنة  ۱۹) من القانون 

الناشئ عن فعلھ الخاطئ   بتعویض الضرر  الشخـــص  "، باإلضافة إلى مسئولیة  ..." یلتـزم 

  ضمنالمدني   القانون  ظمھان  والتي  لدیھالطبي بالنسبة للعاملین  الخطأ االصحیة عن   المؤسسة

عـن عمـل الغـیر"  إطار   "المسئولیـة  (  نصت  حیثموضوع    :على التالي    )أ/۱۷۲المـــادة 

مسئوالً "  المتبوع  یحدثھ تابعھ بعملھ غیر  یكون  الذي  عن الضرر  في مواجھة المضرور،   ،

متى كان واقعً     "أداء وظیفتھ أو بسببھا.ا منھ في  المشــــروع، 

المالیة  ضعف (مخاطر  من    للمرضى  یوفر حمایةمما   ) Financial Solvency  -المالءة 

ال الطبیة    اتلمؤسسبعض  المھن  أو مزاولي  مالیة  والصحیة  مبالغ  لدیھم  تتوفر  قد ال  الذین 

بھ علیھم قد یحكم  الذي  التعویض   .  كافیة لتغطیة 
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في   قضت   وقد   بمقتضى    ما یلي : "  ب ۲۰۱۰لسنة  ٤۱۸الطعن رقم محكمة التمییز البحرینیة 

بقانون رقم   ۲۷المادة   البشري وطب    ۱۹۸۹لسنة   ۷من المرسوم  بشأن مزاولة مھنة الطب 

تبین   إذا  المریض  وصل إلیھا  التي  عن الحالة  یكون مسئوالً  فإن الطبیب ال  أنھ بذل  األسنان 

ظروفھ   مثل  في  كان  من  یستطیعھا  كان  التي  الوسائل  جمیع  إلى  ولجأ  الالزمة  العنایة 

المرض خطأ أدى    لتشخیص  إذا ارتكب  یكون مسئوالً  لكنھ  ضرار  اإل  إلىوعالج المریض 

یُ بأمور  فنیة أو عملیة  الجھل  نتیجة  بھابالمریض  في كل طبیب اإللمام  وإذا لحق    ،فترض 

بھ  نتیجة إلھمال الطبیب أو تقصیره في العنایة  وبأن مسئولیة المتبوع  ...  ضرر بالمریض 

مـتـى كـان  في مواجھة المضرور عن الضرر الذي  یـحـدثـھ تـابـعھ بعملھ غیر الـمـشـروع 

مـفـروضـة عـلـى الـمـتـبـوع    مـنـھ فـي أداء وظـیـفـتـھ وبـسـبـبـھـا اواقـعـً  ھــي مـسـؤولـیـة 

خطأ   بـثـبـوت  شـروطـھا  تـحـقـقـت  مـتى  مـنـھـا  الـتـنصـل  یـسـتـطـیـع  ال  الـقـانـون  بـنـص 

 ".  التابع

الخطأ المھني الطبي  إن المسؤولیة المدنیة     -ا  خامسً  القطاع العام لعاملین  ل عن  تقوم على  في 

المصلحي أو  المرفقي  الخطأ  عن  الدولة  مسؤولیة  أو    ،أساس  المرفقي  الخطأ  ینسب  وال 

للموظف باعتبار أن العالقة التي تربطھ بالدولة ھي عالقة تنظیمیة تحكمھا قواعد   المصلحي 

الدولة    ھنا  مسؤولیة الدولة في التعویض   أي أنالقانون العام،   تعد من تطبیقات مبدأ مسؤولیة 

المرفقي  .عن الخطأ 

مسؤولیة  وتأكیدً  على  المرفقي  الدولةا  الخطأ  العام  عن  القطاع  في  محكمة    قضت  للطبیب 

وھو مستشفى    ... كان مستشفى   إذا"   یلي:بما ) ۱۹٦/۲۰۰٦في حكمھا رقم (  ةالتمییز األردنی

ف الدولة  لدى  موظفون  بھ  یعمل  مدنیً  نإحكومي  مسؤولة  یرتكبھا  أي  أعن    االدولة  خطاء 

لمھامھمأموظفوھا   التقصیریة    ثناء ممارستھم  المسؤولیة  قواعد  مقتضى  على    ... الوظیفیة 

التي   العملیة  تمت  في  أجراھافاذا  من  أ  الطبیب  كثیر  وفیھا  علمیة  وغیر  طبیة  غیر  جواء 

یعمل لدى الحكومة    ن الخطأ قد حدث من طبیبإف  ...التمریض من  أحدلم یساعده  الفوضى و

الدولة مسؤولة مدنیً تكون   ".اوبالتالي 



۱٦ 
 

ا
ً
 اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي:  -تاسعـ

 

المادة         لنص  على اختیار    )۳۹(إعماالً  اتفقت اللجنة  ــورى،  الشــ لمجلس  الداخلیة  من الالئحة 

 من:كل  

رمـــــزي فایــــزسعادة   .۱  مقرًرا أصلیـًا.  األستاذة ھـــــــــــالة 

سالــم الدوسـريسعادة   .۲  مقرًرا احتیاطیًا.  األستــــــاذ صبـــــاح 
 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -عاشر

ــات وما أبدي من آراء     ــوء ما دار من مناقشـ المادة (  في ضـ ا لنص  الالئحة    ) من۹٤ووفقـــــــً

فإن  لمجلس الشورى،   بما یلي:  اللجنة توصيالداخلیة 
 

ــوم بقانون رقم (قانون  باالقتراح    رفض - ــنة ۷بتعدیل بعض أحكام المرسـ ــأن  ۱۹۸۹) لسـ م بشـ

الدكتور  مزاولة مھنة الطب البشـري وطب   األسـنان، والمقدم من أصـحاب السـعادة األعضـاء: 

أحمد المناعي، الدكتور محمد علي   محمد جمشـــیر، درویش  أحمد ســـالم العریض، عبدالرحمن 

 .حسن، منى یوسف المؤید
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

 

 
 

 لــاد عبداهللا الفاض ــالدكتورة جه              ز           ــزي فايــة رمــاذة هالـاألست

 رئيس جلنة اخلدمـات                              نائب رئيس جلنة اخلدمات    

fsaleh
Pencil



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 

 الثايناملرفق 
 

 رأي لجنة الشؤون
 التشریعیة والقانونیة 

 

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



 

۱ 

 

 م ۲۰۲۱بر أكتو  ۲۱ التاریخ: 
 
 

 ةاحملرتم جهاد عبداهللا الفاضل   /الدكتورةسعادة 

 اخلدمات رئيــس جلنة  

 

 
بشأن   ۱۹۸۹) لسنة  ۷االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( الموضوع:  

والمقدم من أصحاب   األسنان،  البشري وطب  الطب  الدكتور مزاولة مھنة  األعضاء:  السعادة 

أحمد سالم العریض، عبدالرحمن محمد جمشیر، درویش أحمد المناعي، الدكتور محمد علي 

  .حسن، منى یوسف المؤید
 

 تحیة طیبة وبعد،، 
 
 
 

، ضمن معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلسأرفق    م۲۰۲۱بر  أكتو  ۱۹بتاریخ       

االقتراح بقانون بتعدیل بعض أحكام المرسوم   من  ، نسخة )٤د    ٥ص ل ت ق/ ف    ٦٥۷م (كتابھ رق

بشأن مزاولة مھنة الطب البشري وطب األسنان، والمقدم من   ۱۹۸۹) لسنة  ۷بقانون رقم (

أصحاب السعادة األعضاء: الدكتور أحمد سالم العریض، عبدالرحمن محمد جمشیر، درویش  

علي   محمد  الدكتور  المناعي،  المؤیدأحمد  یوسف  منى  التشریعیة ،  حسن،  الشؤون  لجنة  إلى 

 . الخدمات للجنة تھ وإبداء المالحظات علیھ والقانونیة، وذلك لمناقش 
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، حيث  نياثالعقدت لجنة الشؤؤون التشؤريعية والقانونية امتماع ا    م2021بر أكتو 21  وبتاريخ    

كما  طلعتاع ىعا طذماةكال طذمتانل مل   ا     ،مؤككرهؤه اضيحؤؤؤؤاحيؤة، و االقتراح بقؤانوناطلعؤ  على  

 .وطذ  حث طذق نوني ذعجنة  ي،طذمستش ا طذق نون 

 

لمبؤاد  وأحاؤام    قؤانونقتراح ب اال  إلى عؤدم مخؤال ؤة  –ة والنقؤا   بعؤد المؤداولؤ   –وانت ؤ  اللجنؤة        

على االقتراح واسؤتعرضؤت ا بوحؤور    أبدت اللجنة عدًدا من المالحظات القانونية  كما،  رالدسؤتو 

حيث هعلق  هلك ،  -بصؤؤ ته أحد مقدما االقتراح بقانون    -سؤؤعادا العحؤؤو الدكتور أحمد العري   

أن هؤخك فا االعتبار  ببع  النواحا واضشؤؤؤااليات القانونية التا هرل اللجنة أةمية  المالحظات  

 .عند مناقشة االقتراح بقانون

       

 

 رأي اللجنة:

اللجنة        )سالمة    هرل  رقم  بقانون  المرسوم  أحكام  بعض  بتعديل  بقانون  لسنة  7االقتراح   )

بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:    1989

الدكتور أحمد سالم العريض، عبدالرحمن محمد جمشير، درويش أحمد المناعي، الدكتور محمد  

  .الدستورية  ةحي من النا،  علي حسن، منى يوسف المؤيد

 

 

 
 

  دالل جاسم الزايد                                                      
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 



 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 الثالثاملرفق 
 

رأي جمعیة المستشفیات 
 الخاصة

 
 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 







 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 
 

 الرابعاملرفق 
 
 
 

 مشروع قانون
 المسؤولیة الطبیةبشأن  

 
 

 

 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 





























 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 اخلامساملرفق 
 

 االقتراح بقانون

 

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 

 اخلامسالفصل التشريعي 



السيد علي بن صالح الصالح      الموقـر   /  صاحب المعالي  

 رئيـس مجلـس الشـورى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

 الموضوع 

1989( لسنة 7اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )

 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان

بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون    ااقتراح  يطيب لنا أن نرفع لمعاليكم طي هذا الكتاب  

( لسنة  7رقم  األسنان  1989(  البشري وطب  الطب  اإليضاحية،  بشأن مزاولة مهنة  ، ومذكرته 

س لمجلذات العالقة بالالئحة الداخلية    ( من الدستور واألحكام المنظمة 92وذلك وفقا  لنص المادة )

 .الشورى

اتخاذ الالزم نحو إحالته إلى اللجنة المختصة.التفضل ب و  برجاء التكرم بالنظر 

 وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،،، 

مقدمو االقتراح بقانون: 

العريض  عليعبد  أحمد سالم /  الدكتور1

عبدالرحمن محمد سيف عبدهللا جمشير السيد / 2

المناعي عبد هللا درويش أحمد السيد / 3

علي  حسنمحمد علي  / الدكتور4

مني يوسف خليل المؤيدالسيدة / 5

١٢ س�تمرب ٢٠٢١م

٤٤ق ف٥ د٤
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 1989( لسنة 7بقانون رقم )اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم 

 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان

 

 .ملك مملكة البحرين               نحن حمد بن عيسى آل خليفة

 بعد االطالع على الدستور، 

األطباء والصيادلة للمهن في شأن مزاولة غير  1987( لسنة 2على المرسوم بقانون رقم )و 

 الطبية المعاونة، 
 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان،   1989( لسنة 7وعلى المرسوم بقانون رقم )
في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز   1997( لسنة 18وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ، 2015( لسنة 20الصيدلية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ) 
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية،   2009( لسنة 38انون رقم ) وعلى الق

 ، 2015( لسنة 32المعدل بالمرسوم بقانون رقم )
بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المعدل   2015( لسنة 21وعلى المرسوم بقانون رقم )

 ، 2019( لسنة  1بالقانون رقم )
 انون اآلتَي َنصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب الق

 

 المادة األولى

بشتتتأن مزاولتتتة  1989( لستتتنة 7المرستتتوم بقتتتانون رقتتتم )( متتتن 3) ادةيُستتتتبدل بتتتن  المتتت 

 ، الن  اآلتي:مهنة الطب البشري وطب األسنان

 (: 3مادة )

األسنان   البشري وطب  الطب  ترخي  مزاولة مهنة  للحصول على  المهن  يشترط  أي من  أو 
أن يكون طالب الترخي  ُمؤمًنا عليه ضد المسئولية عن األخطاء المهنية الطبية  الطبية المعاونة  

البحرين   مصرف  قبل  من  التأمين  أعمال  بمزاولة  لها  الُمصرح  التأمين  شركات  إحدى  لدى 
 المركزي.  
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 لمادة الثانية  ا

بشأن مزاولة مهنة    1989( لسنة  7المرسوم بقانون رقم ) ( من  2تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة )

(،  1ُمكرًرا    3مكرًرا( و )  3بأرقام )ن  ، وتُضاف مادتان جديدتاالطب البشري وطب األسنان

 (، نصوصها اآلتية: 4وتُضاف فقرة ثانية إلى المادة )

 

 ثالثة(: فقرة  2مادة )

ا عليها من الجهات الرسمية المختصة بذلك ق  د  ص  يجتتب أن تكون المستندات المشار إليها، مُ و 

  .في بلد طالب الترخي ، أو أية جهة مختصة أخرى
 

 ُمكرًرا(:  3مادة )
يجب على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة الطب البشري وطب 

لديها ضد المسئولية عن األخطاء    العاملين  المهن الطبية المعاونة  من مزاوليوعلى أي    األسنان
العاملة في المؤسسة، المهنية الطبية   التمريضية  الفنية أو  أو  أو أخطاء أي من الطواقم الطبية 

لدى إحدى شركات التأمين الُمصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل مصرف البحرين  وذلك  
ً و المركزي،   الهيئة الوطنية   للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة  وفقا

 على أن تتحمل تلك المؤسسات الصحية كامل أقساط التأمين. لتنظيم المهن والخدمات الصحية، 

 

 (: 1ُمكرًرا  3مادة )
محل المؤسسات الصحية واألشخا  المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم  حل شركات التأمين  ت 

 وتضمن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي عليهم. 

 

 فقرة ثانية(:  4المادة )

وتتحمل المؤسسة الصحية مسئولية التعويض عن الخطأ الطبي الصادر عن الطبيب الزائر في  
 مواجهة المتضرر وذلك دون إخالل بحقها في الرجوع على مرتكب الخطأ.
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 الثالثة  المادة

مؤسسات الصحية العامة والخاصة ومزاولي مهنة الطب البشري وطب األسنان والمهن  على ال

بما يتفق وأحكام هذا القانون خالل ستة أشهر    متوفيق أوضاعه  الطبية المعاونة أن يبادروا إلى

 من تاريخ العمل بأحكامه.
 

 الرابعة المادة 

بعد  نون، ويُعمل به  تنفيذ أحكام هذا القا -كل فيما يخصه   –على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 

 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.من  ُمضي شهر  

 

 

 

 

 

 

 

 ملك مملكة البحرين                                                                    

 حمد بن عيسى آل خليفة                                                                     
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 المذكرة اإليضاحية

 1989( لسنة 7بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )لالقتراح  

 .بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان

 

( لسنة  7بعض التعديالت على أحكام المرسوم بقانون رقم )أهم المبررات التي دعت إلى إجراء  

الطب يعتبر مهنة إنسانية وأخالقية  ، أن  بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان  1989

إنسانية  وعلمية مقدسة، لها أهميتها القصوى وينشأ عنها عالقـة مـا بين المريض والطبيب، وهي 

بطبيعتها وقانونية حيث تحتم على الطبيـب االهتمـام بـالمريض وعمل كل ما يلزم لعالجه وبذل  

 .العناية التي تقتضيها مهنة الطب

وال يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخصصاته بحيث أصبح أهم ما يميز الطب  

يتجا الطب  جعلت  التي  والفاعلية  االيجابية  هو  تتمثل  الحديث  التي  األصلية  مهمته  حدود  وز 

الوقاية والعالج من األمراض، ليشمل أيضاً تحقيق رغبات اإلنسان في كثير من المجاالت   فى  

غيـر العالجية كما هو الحال مثالً في جراحات التجميل، إال ان الفاعلية المتزايدة والتطور في  

سان، والكثيـر مـن الممارسات الطبية  الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر علـى جسم اإلن 

الحديثة تتم في الغالب من خالل عقاقير ال تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد تظهر بعد فترة من  

الزمن على اإلنسان، وأيضاً زاد من مخاطر الطب الحديث اسـتخدام اآلالت واألدوات المعقدة في  

صلة هذا التطور الطبي وما الزمه من مخاطر  العالج مما يسبب الكثير من المخاطر أيًضا، ومح

أمام   المرفوعة  الدعاوى  زيادة في عدد  الخاطئـة، ونتج عن ذلك أيضاً  الطبيـة  زاد في األعمال 

 القضاء للمطالبـة بـالتعويض عما ينشأ عنها من أضرار.

 

أو المتخصص    ولقد أثارت المسئولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام،

فـي   الجـدل  الكثير من  والتخدير،  واألشعة  كالصيادلة  المعاونة  الطبية  المهن  في  أو  الجراح  أو 

ساحات القضاء ألن حساسية هذه األعمال تكمن في اتصالها بجسم اإلنسان وحياته فهنالك مسألة  

 أساسية تواجه القضاء بخصوص المسئولية الطبية وهي تتمثل في اآلتي: 

 

ماية المرضى مما يصدر من أخطاء مرتبطه بعمل األطباء وضمان العناية الطبية المطلوبة  أواًل: ح 

 والمستحقة وذلك من خالل التأكيد على مسؤولية األطباء. 
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المهنية   المسئولية  أن  اكتسـبت   ثانًيا:  أنهـا  إال  المدنية  المسئولية  للطبيب هي صورة من صور 

  و الدعاوي التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمـام القضـاء    أهمية خاصة نظراً لحجم األخطاء وكذلك

ا العالقة  الصحية، فضاًل عن  زوال  المؤسسات  في  واإلهمال  والمريض  الطبيب  بـين  لشخصية 

 .روز العالقـة التجاريـة فـي المستشفيات الخاصة واألطباء الخاصينب 

ونظًرا لكون تلك المسئولية قد ترجع إلى أخطاء األطباء وبعضها يكون مرجعه اإلهمال أو الكوارد  

الطبية المعاونة أو أي عوامل أخرى غير الطبيب، إال أن من يتحمل المسئولية كاملة هو الطبيب،  

أثناء    مما يؤدي إلى اإلضرار بالطبيب وفقدان الثقة في نفسه، مما يستوجب العمل على إكسابهم

الى   تؤدي  ال  التي  العوامل  كل  وتوفير  أنفسهم  في  وثقة  كبيرة  الجليلة طمأنينه  مهنتهم  ممارسة 

عن إتقان هذه األعمال حتى يقبلوا عليها في غير  أو  تشتيتهم بالتفكير في عواقب أعمالهم الفنية  

طباء وللمهن  لألتردد ومن هنا يتضح اهمية التأمين من المسئولية المدنية عن األخطاء المهنية  

 الطبية المعاونة . 

وتأمين المسؤولية المدنية عن أخطاء المهنة للطبيب واألعمال الطبية المعاونة هو تأمين لمسؤولية  

المؤمن له ) الطبيب ( من رجوع الغير عليه بسبب فعل احدث ضررا للغير, فان المستفيد األول  

 طأ بحكم قضائي نهائي. من هذا الضمان هل المؤمن له ) الطبيب( بعد ثبوت الخ 

وبيد أن نظام التأمين عن المسئولية عن ممارسة األعمال الطبية والمهن الطبية المعاونة معمول  

به تقريًبا في أغلب الدول العربية وبصفٍة خاصة في منطقة الخليج العربي، فأصبح من متطلبات  

تأمين إجباري تصدرها   مزاولة مهنة الطب في كثير من دول العالم اآلن ضرورة حيازة وثيقة

شركة تأمين وتحت إشراف جهة معينة قد تكون نقابة أو هيئة والتي تقوم بسداد التعويضات عن  

 أخطاء األطباء هى شركات التأمين. 

على   التأمين  وجوب  على  النص  من  البحرين  بمملكة  الصحية  القانونية  المنظومة  خلت  وحيث 

المسئولي  لهم  ضد  المعاونة  والمهن  الطبيةاألطباء  األخطاء  عن  اقتضى  ، ة  لحق    مما  التصدي 

أربع    –فضالً عن الديباجة    -   يتألفوالذي    ،الطبيب في الحماية بموجب االقتراح بقانون المقدم

 ، جاءت على النحو التالي: مواد

( لسنة 7المرسوم بقانون رقم )( من  3المادة )  استبدال نص  من االقتراح،  تضمنت المادة األولى

، ليحل محله نص جديد يجعل التأمين عن  بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان  1989

األخطاء المهنية الطبية لدى إحدى شركات التأمين الُمصرح لها بمزاولة أعمال التأمين من قبل  

مصرف البحرين المركزي، مطلب أساسي لمزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان أو أي من  

 لمعاونة. المهن الطبية ا
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  1989( لسنة  7المرسوم بقانون رقم )( من  2فقرة ثالثة إلى المادة )  منه،  المادة الثانية  وأضافت

البشري وطب األسنان بأرقام )، ومادتان جديدتابشأن مزاولة مهنة الطب    3مكرًرا( و )   3ن 

 (،  4ة إلى المادة )فقرة ثاني (، و 1ُمكرًرا 

الفاقتض  )فة  المضاثالثة  الفقرة  ت  المادة  من  2إلى  بقانون  المرسو (  الذكرم  تكون    ،سالف  أن 

ا عليها من الجهات الرسمية المختصة  قَّ دَ صَ مُ لوبة للترخيص بمزاولة مهنة الطب  طالمستندات الم

منه نص  االشتراط الذي كان يتض  ، وهذا بذلك في بلد طالب الترخيص، أو أية جهة مختصة أخرى 

 ( لكونه من مستلزماتها. 2االستبدال، وتم نقله إلى المادة )( قبل 3المادة )

على المؤسسات الصحية العامة والخاصة التأمين على مزاولي مهنة    مكرًرا(  3)وأوجبت المادة  

لديها ضد   العاملين  المعاونة  الطبية  المهن  البشري وطب األسنان وعلى أي من مزاولي  الطب 

 . ة المسئولية عن األخطاء المهنية الطبي 

محل المؤسسات الصحية واألشخاص  قانوًنا  شركات التأمين أن تحل    (1ُمكرًرا    3)وألزمت المادة  

 المؤمن عليهم في حقوقهم والتزاماتهم وتضمن سداد التعويضات التي يصدر بها حكم نهائي عليهم. 

لَ  َحمَّ )كما  للمادة  الُمضافة  الثانية  الفقرة  المذكور،   (4ت  بقانون  المرسوم  الصحية    من  المؤسسة 

 مسئولية التعويض عن الخطأ الطبي الذي قد يصدر عن الطبيب الزائر في مواجهة المتضرر . 

مؤسسات الصحية العامة والخاصة ومزاولي مهنة  ال  فقد ألزمت  من االقتراح،  أما المادة الثالثة 

المعاونة  الطبية  البشري وطب األسنان والمهن  يتفق    متوفيق أوضاعه   الطب  أحكام هذا  مع  بما 

 القانون خالل ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه.

 وجاءت المادة الرابعة تنفيذية. 
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