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  )١(ملحق رقم 
  

ن ؤو للجنة الشيـ الثانالتقرير التكميلي
التشريعية والقانونية خبصوص مشروع 
قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة 

 ومشروع قانون بشأن استمالك العامة،
ومشروع قانون األراضي للمنفعة العامة، 

عامة بشأن استمالك العقارات للمنفعة ال
لسنة ) ٩(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

،ومشروع قانون بشأن تعويض ٢٠٠٨
املالك عن مساحة األراضي اليت تقتطع 

 للمباين اإلجباريمن أمالكهم لالرتداد 
  .  أو لزاوية الرؤية

  



 )٨٨( 

  م٢٠٠٨  نوفمرب٢٠ :التاريخ 
  

: التقرير التكميلي الثاني للجنـة الـشؤون التـشريعية والقانونيـة حـول
مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامـة، مـشروع قـانون 

قانون بـشأن اسـتمالك بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، مشروع 
م، ٢٠٠٨لـسنة ) ٩(العقارات للمنفعة العامة املرافق للمرسوم امللكي رقم 

مشروع قانون بشأن تعويض املالك عن مساحة األراضي التي تقتطـع مـن 
  . أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية

  

لح رئ یس  م أرسل مع الي ال سید عل ي ب ن ص الح ال صا      ٢٠٠٨ نوفمبر   ٤بتاریخ  

إل ى لجن ة ال شؤون    ) ٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل ت ق ٢٤٤(رقم ب   اخطاًبمجلس الشورى  

م ن م شروع ق انون    ) ٣(م ن الم ادة   ) ٢٢( ب شأن إع ادة البن د رق م        التشریعیة والقانونیة 

م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك األراض  ي  ب  شأن اس  تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة،  

تمالك العق  ارات للمنفع  ة العام  ة المراف  ق    للمنفع  ة العام  ة، م  شروع ق  انون ب  شأن اس       

م، م شروع ق انون ب شأن تع ویض الم الك ع ن        ٢٠٠٨ل سنة   ) ٩(للمرسوم الملكي رق م     

م  ساحة األراض  ي الت  ي تقتط  ع م  ن أمالكھ  م لالرت  داد اإلجب  اري للمب  اني أو لزاوی  ة        

 ن وفمبر  ٥وبت اریخ    . ؛ لدراستھ على ضوء مداخالت ال سادة أع ضاء المجل س          الرؤیة

-١١-٣/  ص ل ت ق ٢٤٦(ألح  ق معالی  ھ بالخط  اب الم  ذكور خطاًب  ا ب  رقم    م ٢٠٠٨

م ٢٠٠٨ ن وفمبر  ٣بناء على قرار المجلس في جلستھ الثالثة المنعق دة بت اریخ    ) ٢٠٠٨

ب  شأن تكلی  ف اللجن  ة ببح  ث االقت  راح المق  دم م  ن س  عادة الع  ضو وداد محم  د الفاض  ل     

 م شروع الق انون الم ذكور    م ن ) ٣(والذي ینص على إضافة بند جدید إلى الم ادة رق م         

بحیث یتضمن البیوت والمراكز الثقافیة والمسارح، وإعداد تقریر بھذا الشأن لعرضھ       

 ٢٥١(م أرس ل معالی ھ كتاًب ا ب رقم     ٢٠٠٨ ن وفمبر  ١١وبت اریخ  . عل ى المجل س الم وقر   

إلى لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بناء عل ى ق رار     ) ٢٠٠٨-١١-٣/ ص ل ت ق     

م بإع  ادة الم   واد رق   م  ١٠/١١/٢٠٠٨تھ الرابع   ة المنعق  دة بت   اریخ  المجل  س ف   ي جل  س  

بع   د التع   دیل م   ن ) ١٣):(٢٣(بع   د التع   دیل، و) ١١):(١٩(بع   د التع   دیل، و) ٥):(٦(



 )٨٩( 

مشروع القانون المذكور بشأن تكلی ف اللجن ة بدراس تھا عل ى ض وء م داخالت ال سادة             

م أرس  ل ٢٠٠٨  ن  وفمبر١٧وبت  اریخ . أع  ضاء المجل  س، وإع  داد تقری  ر بھ  ذا ال  شأن    

لجن ة ال شؤون الت شریعیة    إل ى  ) ٢٠٠٨-١١-٣/  ص ل ت ق      ٢٦١(معالیھ كتاًبا ب رقم     

 ن وفمبر  ١٧ بن اًء عل ى ق رار المجل س ف ي جل ستھ الخام سة المنعق دة بت اریخ          والقانونی ة 

بع   د التع  دیل م   ن  ) ٢٣):(٤٠(بع   د التع  دیل، و ) ١٥):(٢٦(م بإع  ادة الم  ادتین   ٢٠٠٨

 تكلی  ف اللجن  ة بدراس  تھا بن  اء عل  ى م  داخالت ال  سادة  م  شروع الق  انون الم  ذكور ب  شأن

  .  وإعداد تقریر بھذا الشأن أعضاء المجلس،

  

  : إجراءات اللجنة-ًأوال 

  : المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیةكلیفلتنفیذ الت

 :البنود والمواد المعادة في االجتماعات التالیةت اللجنة تدارس - ١

  .م٢٠٠٨ نوفمبر ٩ریخ بتا   االجتماع الثاني -

  . م٢٠٠٨ نوفمبر ١٢بتاریخ    االجتماع الثالث -

    .م٢٠٠٨ نوفمبر ١٩بتاریخ      االجتماع الخامس-

 
  

  عب دالنبي األس تاذة رب اب  شاركت في االجتماع الثاني ب دعوة م ن اللجن ة س عادة           - ٢

 .عضو المجلس العریض

 

ة أل  س توم  اس األس  تاذش  اركت ف  ي االجتم  اع الثال  ث ب  دعوة م  ن اللجن  ة س  عادة   - ٣

   . النائب الثاني لرئیس المجلسسمعان

 

وزارة ش  ؤون البل  دیات الث  اني والثال  ث والخ  امس  ااجتماعاتھ  دع  ت اللجن  ة إل  ى  - ٤

 :كل منھا عنممثًال حیث حضر ، والزراعة
الوكی       ل الم       ساعد للخ       دمات البلدی       ة   األستاذ محمد نور الشیخ . ١

 .المشتركة



 )٩٠( 

 .التخطیط الھیكليمدیر إدارة   األستاذ خالد أحمد األنصاري . ٢

 .رئیس دائرة االستمالك والتعویض  الشیخ حمود بن إبراھیم آل خلیفة . ٣

 .ونيــــــــتشار القانــــالمس  األستاذ حسن محمود السعداوي . ٤

  

كما دعت اللجنة إلى االجتماع الخامس وزارة األشغال، وحضر ممثًال عنھا ك ل    - ٥

 :من
  .وكیل الوزارة      األستاذ نایف عمر الكاللي. ١
  .مدیر إدارة التخطیط وتصمیم الطرق    المھندسة ھدى عبداهللا فخرو. ٢

  .رئیس مجموعة التصامیم التفصیلیة     األستاذة وداد منصور نعمة. ٣

 .المستشار القانوني      األستاذ بشیر محمد صالح. ٤

 
 : اللجنة كما شارك في اجتماع •
 .ونــي للمجلــــسالمستشـــار القان       دكتور عصام عبدالوھاب البرزنـجيال -١

 .     المستشار القانوني لشؤون اللجان    الدكتور محمد عبداهللا الدلیمي -٢

   .     أخصائي قانوني      األستاذة میادة مجید معارج -٣

 

 .جواد مھدي محفوظید ـالس اللجنة تولى أمانة سر •

 

ثانيــا
ً

  : رأي وزارة شؤون البلديات والزراعة– 
  

 م  انع ل  دیھم م  ن إض  افة   ت والزراع  ة أن  ھ ال ب  ین ممثل  و وزارة ش  ؤون البل  دیا    

) ٣( والمتعل ق بإض افة بن د جدی د إل ى الم ادة رق م        اقتراح سعادة العضو وداد الفاض ل،   

بحیث یتضمن البی وت والمن شآت الثقافی ة العام ة، لك نھم ف ي الوق ت ذات ھ أك دوا أھمی ة                  

وأم ا  . ي الق انون بیان المراد من المركز الثقافي، ال أن ُیترك مث ل  ھ ذا األم ر عائًم ا ف           

م ا یع د م ن أعم ال المنفع ة العام ة ف ي أي ق انون         "  والذي ینص على ٢٢بالنسبة للبند  

فرأى ممثلو الوزارة الموافقة على أن یتم حذفھ من أجل وحدة الت شریع وتجنًب ا    " آخر  

كما بینوا أن حاالت المنفعة العام ة یج ب أن ی تم تحدی دھا ف ي ق انون              . للشتات القانوني 

  . ك دون قانون آخراالستمال



 )٩١( 

: كم  ا ل  م تم  انع ال  وزارة م  ن إبق  اء اللجن  ة عل  ى توص  یاتھا ال  سابقة بالن  سبة للم  ادة  

بعد التعدیل والمتعلقة بعدم جواز ورود االستمالك على دور العبادة، والمادة ) ٥):(٦(

بعد التعدیل والمتعلق ة باس تمالك عق ارات الق َصر أو المحج ور عل یھم أو         ) ١١):(١٩(

بع د التع دیل والمتعلق ة ب إخالء العق ارات      ) ١٣):(٢٣(ھلیة القانونیة، والم ادة   فاقدي األ 

  .ولو باستعمال القوة الجبریة

فل   م تم   انع ال   وزارة ك   ذلك م   ن أن ت   ضم لجن   ة ) ١٥):(٢٦ (وأم   ا بالن   سبة للم   ادة 

التظلمات في عضویتھا ممثًال عن المجلس البلدي في المحافظة التي یقع فیھ ا العق ار،     

افة التي أقرھا مجلس النواب وأیدتھا اللجنة بمجل س ال شورى؛ باعتب ار أن       وھي اإلض 

  .ذلك یمثل اطمئنانـًا أكثر بالنسبة لمقدمي طلب التظلمات من قرارات االستمالك

 ف رأت ال وزارة أن یح ذف البن د األول     بعد التع دیل ) ٢٣):(٤٠(وفیما یخص المادة    

العق ار دون   نوات عل ى اس تمالك  انق ضاء م دة ث الث س     " من المادة والذي ینص على     

، ألنھ یمث ل تقیی ًدا   " في تنفیذ مشروع المنفعة العامة الذي تم االستمالك من أجلھ   ءالبد

على الجھة المستملكة التي قد ال تستطیع البد ف ي تنفی ذ م شاریع المنفع ة العام ة خ الل              

  .ھذه السنوات الثالث

  

لثـاثا
ً

  :وزارة األشغال رأي –

ة األش  غال م  ع وزارة ش  ؤون البل  دیات والزراع  ة ف  ي ح  ذف    تواف  ق ممثل  و وزار  

  . المذكور لالعتبار السابقبعد التعدیل) ٢٣):(٤٠(المادة 

  

رابعا
ً

  : رأي اللجنـة-

من مشروع قانون بشأن اس تمالك  ) ٣(من المادة ) ٢٢(البند رقم تدارست اللجنة    

لمنفع  ة العام  ة، م  شروع ق  انون ب  شأن اس  تمالك األراض  ي ل العق  ارات للمنفع  ة العام  ة، 

مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة المراف ق للمرس وم الملك ي رق م       

م، مشروع قانون بشأن تعویض المالك ع ن م ساحة األراض ي الت ي         ٢٠٠٨لسنة  ) ٩(

، كم ا بحث ت االقت راح    تقتطع من أمالكھم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاویة الرؤی ة     



 )٩٢( 

عضو وداد محمد الفاضل والذي ی نص عل ى إض افة بن د جدی د إل ى           المقدم من سعادة ال   

 البن د  تبودل ت ب شأن  و بحیث یتضمن البیوت والمنشآت الثقافی ة العام ة،   ) ٣(المادة رقم   

وبع د االس تئناس   ،  أعضاء اللجن ة بین وجھات النظر  المعاد واقتراح اإلضافة المذكور   

ل وآراء المست    شارین ش    ؤون البل    دیات والزراع    ة  ووزارة األش    غا    وزارة ب    رأي

 وداد الفاضل إلى البن د  ةبإضافة اقتراح األستاذأھمیة التوصیة  القانونیین؛ رأت اللجنة  

بدًال من إضافة بند جدید إلى المادة؛ وذلك دعًما للحرك ة الثقافی ة ف ي المملك ة     ) ٧(رقم  

ك م ن  واعتبار أن البیوت والمنشآت الثقافیة العامة منفعة عامة، ولذلك یجوز االستمال   

 كما أصرت اللجنة عل ى توص یتھا بالموافق ة عل ى ق رار مجل س الن واب بح ذف            .أجلھا

منًع  ا للتوس  ع ف  ي تع  داد م  شروعات المن  افع العام  ة الت  ي     ) ٣(م  ن الم  ادة  ) ٢٢(البن  د 

ك ذلك ت رى اللجن ة أن    . تستملكھا الدولة، ودرًءا للشتات القانوني في الموضوع الواحد   

. رة في بنود ھذا القانون فیھا من التوسع بم ا ال مزی د علی ھ   أوجھ المنفعة العامة المذكو 

كما أنھ ل یس ھن اك م ا یمن ع م ن ت دارك أوج ھ ال نقص م ستقبًال م ن خ الل اإلج راءات                  

المتبعة في ھذا المجال على ذات القانون بعد إقراره كتعدیلھ بمشروع قانون الحق إذا     

  .اقتضى األمر

بع   د التع   دیل،  ) ٥):(٦(لق   ة ب   المواد  ك   ذلك أبق   ت اللجن   ة عل   ى توص   یاتھا المتع     

بع   د ) ١٥):(٢٦(بع   د التع   دیل، والم   ادة   ) ١٣):(٢٣(بع   د التع   دیل، و ) ١١):(١٩(و

بع   د التع   دیل م   ن م   شروع الق   انون الم   ذكور؛ وذل   ك   ) ٢٣):(٤٠(التع   دیل، والم   ادة 

  .لألسباب الواردة تفصیًال في الجدول المرفق
  

خامس
ً
  :حتياطياختيار مقرري املوضوع الرئيسي واال: ا

  

  :من الالئحة الداخلیة؛ فقد اتفقت اللجنة على اختیار كل من) ٣٩(إعماًال لنص المادة 
  

 .مقـرًرا رئیســـًا      األستاذة دالل جاســــم الزایــــد  .١

 .مقـرًرا احتیاطًیا      األستاذ السید حبیب مكي ھاشم .٢
  

  

  

  

  

  



 )٩٣( 

ساساد
ً

  :توصية اللجنة: 

  :توصي اللجنة بما یلي

عل  ى الم واد المع  ادة م ن م  شروع الق انون بالتع  دیالت ال واردة تف  صیًال ف  ي      الموافق ة  -

 .الجدول المرفق
  

  

.واألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر واختاذ ما ترونه بشأنه  
       

  
  
  
  
  

          ي حممد هادي احللواج              سيد حبيب مكي هاشمال
  رئيــــس                    نائب رئيس 

  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية التشريعية والقانونية            نة الشؤونجل
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٤

مشروع قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة، مشروع قانون بشأن استمالك األراضي للمنفعة العامة، مشروع 
م، مشروع قانون بشأن تعويض ٢٠٠٨لسنة ) ٩(امللكي رقم قانون بشأن استمالك العقارات للمنفعة العامة املرافق للمرسوم 

  املالك عن مساحة األراضي التي تقتطع من أمالكهم لالرتداد اإلجباري للمباني أو لزاوية الرؤية
  
  

  

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
م     ن الم     شروع ) ٣(الم     ادة 

  : بقانون الثالث

  

ــة . ٧ ــشآت الالزم ــة المن إقام
ــدارس   ــات والم للجامع
والمعاهد التعليمية العامـة    
ــة  ــضانة العام ودور الح
ــشآت  وغيرهــا مــن المن

شروع م     ن الم     ) ٣(الم     ادة 

  : بقانون الثالث
  
  
  

 إقامــة المنــشآت الالزمــة . ٧
للجامعــات والمــدارس  
والمعاهد التعليمية العامـة    
ــة   ــضانة العام ودور الح
ــشآت  ــن المن ــا م وغيره

  
  
  
  

ــارة   ــافة عب ــوت " إض والبي
بعد  " العامة الثقافية   لمنشآتوا

ــارة  ــة " عب ــد التعليمي والمعاه
  " .العامة 

  

  ): ٣(المادة 

  
  
 إقامــة المنــشآت الالزمــة . ٧

للجامعــات والمــدارس  
والمعاهد التعليمية العامـة    

والمنشآت الثقافية  لبيوت  وا
ــة ــضانة  العام ودور الح



 ٩٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما    
في ذلك المرافق والخدمات    
المخصصة لهذه المنـشآت    
كالمعامــل والمكتبـــات  
والنـــوادي والمواقـــف 

  .وغيرها
  
  
  
  
  
  
  

الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما     
في ذلك المرافق والخدمات    
المخصصة لهذه المنـشآت    
كالمعامـــل والمكتبـــات 

 والمواقـــف والنـــوادي
  .وغيرها

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العامة وغيرها من المنشآت    
الالزمة لتقـديم الخـدمات     
التعليمية من قبل الدولة، بما     
في ذلك المرافق والخدمات    
المخصصة لهذه المنـشآت    
كالمعامـــل والمكتبـــات 
والنـــوادي والمواقـــف 

  .وغيرها
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ما يعد من أعمال المنفعـة      . ٢٢
  .العامة في أي قانون آخر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ).٢٢(حذف البند رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

لجن  ة باإلبق  اء عل  ى   توص  ي ال
الموافق   ة   بتوص   یتھا ال   سابقة  

عل    ى ق    رار مجل    س الن    واب   
م   ن ) ٢٢(بح   ذف البن   د رق   م   

الم    ادة لی    صبح ع    دد البن    ود    
منًع   ا  بن   ًدا ف   ي الم   ادة؛  ) ٢١(

للتوس  ع ف  ي تع  داد م  شروعات   
المن  افع العام  ة الت  ي ت  ستملكھا    
الدولة، ودرًءا للشتات القانوني 

ك  ذلك . ف  ي الموض  وع الواح  د  
ن  ة أن أوج  ھ المنفع  ة  ت  رى اللج

العامة الم ذكورة ف ي بن ود ھ ذا         
القانون فیھا م ن التوس ع بم ا ال     

ول   یس ھن   اك م   ا . مزی   د علی   ھ
یمنع م ن ت دارك أوج ھ ال نقص         
مستقبًال من خ الل اإلج راءات      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة

  
  
  
  
  

  إجراءات: الباب الثاني
االستمالك والتثمني والتظلم 

  :منها
إجراءات االستمالك : الفصل األول

  :والتثمني
  

  : بعد التعدیل) ٥): (٦(المادة 
ـًا للثالث٥المادة رقم (   ) وفق

     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء
ب يقدم من المستملك إلى     على طل 

  
  
  
  
  

  إجراءات: الباب الثاني
االستمالك والتثمني والتظلم 

  :منها
إجراءات االستمالك : الفصل األول

  :والتثمني
  

   :بعد التعدیل) ٥): (٦(المادة 
  

  
     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء

ملك إلى  على طلب يقدم من المست    
الوزارة، مبينـاً بـه المـشروع       

المتبع  ة ف  ي ھ  ذا المج  ال عل  ى   
ذات القانون بعد إق راره وذل ك       
بتعدیل ھ بم شروع ق انون الح ق     

  .إذا اقتضى األمر
  

  

  إجراءات: ب الثانيالبا
الستمالك والتثمني والتظلم ا

  :منها
إجراءات االستمالك : الفصل األول

  :والتثمني
  

  :بعد التعدیل) ٥): (٦(المادة 
توص     ي اللجن     ة باإلبق     اء عل     ى 

 على النحو   توص یتھا ال سابقة   
  :التالي

 ت صحیح األخط اء النحوی ة ف  ي    -١
العب     ارة التالی     ة م     ن الفق     رة  

  
  
  
  
  
  

  اتإجراء: الباب الثاني
االستمالك والتثمني والتظلم 

  :منها
إجراءات االستمالك : الفصل األول

  :والتثمني
  

   :)٥: (المادة
     تتخذ إجراءات االستمالك بنـاء
على طلب يقدم من المستملك إلى      
الوزارة، مبينـاً بـه المـشروع       
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ـًا بـه المـشروع       الوزارة، مبين
المطلوب االستمالك من أجلـه،     
ـًا للعقـار        ـًا بـه بيانـ ومرفق
ـًا     موضوع االستمالك ورسمـ
ـًا لموقعـه ومـساحته،      تخطيطي
ـًا صــادرا مــن وزارة  وكتابــ
المالية يفيد توافر االعتماد المالي     
المخصص لالستمالك والتزامها   

ب اإلدارة خالل   بإيداعه في حسا  
ـًا مـن        مدة ال تجاوز ستين يوم
تاريخ إخطارها من قبـل هـذه       
اإلدارة بقيمة التعويض المقـدر     

  .بواسطة لجنة التثمين
ويصدر الوزير قرار االستمالك    

المطلوب االستمالك من أجلـه،     
ومرفقاً به بياناً للعقار موضـوع      
االستمالك ورسـماً تخطيطيـاً     
لموقعه ومساحته، وكتاباً صادراً    
من وزارة المالية يفيـد تـوافر       
االعتمــاد المــالي المخــصص 
لالستمالك والتزامها بإيداعه في    
 حساب اإلدارة خـالل مـدة ال      
تجاوز ستين يوماً مـن تـاريخ       
إخطارها من قبـل هـذه اإلدارة     
بقيمة التعويض المقدر بواسـطة     

  .لجنة التثمين
مرفقا به بياناً تفصيلياً  ومسببا ويصدر الوزير قرار االستمالك

للعقار موضوع االستمالك ورسماً تخطيطياً لموقعه، وذلك بعد 
الي المخصص التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد الم

 ويكون استمالك عقارات األوقاف بإجراءات رفع ،لالستمالك

ق        ار بیان        ـًا للع: " األول        ى
موض   وع االس   تمالك ورس   ًما  
تخطیطی   ًا لموقع   ھ وم   ساحتھ،   

  : ؛ لت     صبح"وكتاب     ًا ص     ادرًا 
 للعق    ار بی    انومرفق    ـًا ب    ھ  " 

ورس    م موض    وع االس    تمالك 
 لموقع   ھ وم   ساحتھ،  تخطیط   ي

  ".وكتاب صادر
أو بت     وافر " إض     افة عب     ارة  -٢

 بع    د عب    ارة "العق    ار الب    دیل
ال  واردة ف  ي " لجن  ة التثم  ین"

  ىنھایة الفقرة األول
بع    د ) م    سبًبا(إض    افة عب    ارة -٣

وی  صدر ال  وزیر ق  رار  (عب  ارة 
ف  ي الفق  رة الثانی  ة  ) االس  تمالك

  .من المادة
 ت صحیح األخط اء النحوی ة ف  ي    -٤

العب     ارة التالی     ة م     ن الفق     رة  
بیان  ًا تف  صیلیًا للعق  ار : " الثانی  ة

موض   وع االس   تمالك ورس   مًا  

مطلوب االستمالك من أجلـه،     ال
 للعقار موضوع بيانا به  ـًومرفق

 ي تخطيطــمورســاالســتمالك 
 وكتاب صادر لموقعه ومساحته،   

من وزارة المالية يفيـد تـوافر       
االعتمــاد المــالي المخــصص 
لالستمالك والتزامها بإيداعه في    
حساب اإلدارة خـالل مـدة ال       
تجاوز ستين يوماً مـن تـاريخ       
إخطارها من قبـل هـذه اإلدارة     
بقيمة التعويض المقدر بواسـطة     

أو بتوافر العقـار    ،  لجنة التثمين 
  .البديل

 بيان تفصيليمرفقا به  وامسبب صدر الوزير قرار االستمالكوي
 لموقعه، وذلك بعد ورسم تخطيطيللعقار موضوع االستمالك 
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ـًا       ـًا تفـصيلي ـًا به بيانـ مرفق
للعقــار موضــوع االســتمالك 
ـًا لموقعـه،      ـًا تخطيطيـ ورسم
وذلك بعد التحقـق مـن تـوافر      

سـتمالك واالعتمـاد    شروط اال 
  .المالي المخصص لالستمالك

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الدعوى أمام محكمة االستئناف العليا الشرعية وتصدر المحكمة 
، وال يجوز أن يرد االستمالك على دور العبادة حكماً باالستمالك

  .مطلقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

بی    ان : " لت    صبح" تخطیطًی    ا 
 للعق      ار موض      وع تف     صیلي 

   ".ورسم تخطیطيالك االستم
 إضافة عبارة في نھای ة الم ادة،    -٥

وال یج وز أن ی رد      (تنص على   
االس   تمالك عل   ى دور العب   ادة 

  ).مطلقا
 ع    دم الموافق    ة عل    ى إض    افة   -٦

ویكون " مجلس النواب عبارة  
اس    تمالك عق    ارات األوق    اف  
ب  إجراءات رف  ع ال  دعوى أم  ام 
محكم      ة االس      تئناف العلی      ا 
ال    شرعیة وت    صدر المحكم    ة 

 وذل    ك  "كم    ًا باالس    تمالك  ح
  : لألسباب التالیة

 ال مب       رر إلف       راد عق       ارات  -أ
األوقاف ب نص خ اص، فم ادام       
م    شروع الق    انون ق    د وض    ع  
قاع    دة عام    ة ف    ي أن یك    ون    
االستمالك لمشروعات المنفعة  

التحقق من توافر شروط االستمالك واالعتماد المالي المخصص 
  . وال يجوز أن يرد االستمالك على دور العبادة مطلقا،لالستمالك
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العامة المحددة بالق انون بق رار      
إداري ی           صدره ال           وزیر  
المخ      تص؛ فلم      اذا ت      ستثنى  
عق      ارات األوق      اف لیك      ون   

الكھا بحكم قضائي ؟ ھ ذا      استم
 ذكرتإلى أن العبارة المضافة 

أن یك     ون االس     تمالك بحك     م 
ق   ضائي ول   م ت   ذكر ش   یًئا ع   ن  

  .التثمین
  
 ق   رار االس   تمالك ھ   و ق   رار    -ب

 إداري ی   صدره ال   وزیر، وق   د 
رسم القانون طریقـًا للطعن في 
الق      رارات اإلداری      ة ومنھ      ا 
القرارات الصادرة باالستمالك 

/ رى المدنیة   أمام المحكمة الكب  
الدائرة اإلداریة كضمان بإلغاء 
الق   رارات اإلداری   ة المخالف    ة   

  .للقانون من قبل القضاء
 بح   سب – مح   اكم االس   تئناف  -ج
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  : یلبعد التعد) ١١): (١٩(المادة 

  
  

  .حذف المادة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تنظ     ر فق     ط ف     ي  –األص     ل 
دعاوى الطعن بأحكام ص ادرة      
م  ن مح  اكم أدن  ى وال تخ  تص     

  .بنظر دعاوى ابتدائیة
 إض    افة مجل    س الن    واب تقل    ل -د

سبة ال   ضمانات الق   ضائیة بالن     
الس   تمالك عق   ارات األوق   اف  
وال تزی     دھا؛ ذل     ك أن ق     رار  
االستمالك خاضع لل تظلم أم ام       
لجنة التظلمات وأم ام المحكم ة    
الكب   رى المدنی   ة، وحك   م ھ   ذه   
المحكمة قاب ل للطع ن فی ھ أم ام         
محكم      ة االس      تئناف العلی       ا   
المدنی  ة، وحك  م ھ  ذه المحكم  ة    
قاب  ل للطع  ن فی  ھ أم  ام محكم  ة    

كم    ة التمیی   ز، بینم    ا حك    م مح 
االس     تئناف العلی     ا ال     شرعیة  
س  یكون نھائًی  ا ألن  ھ غی  ر قاب  ل   
للطعن فیھ أمام محكمة التمیی ز      

  .بحسب قانون محكمة التمییز
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  : بعد التعدیل) ١١): (١٩(المادة 
  )لألولا ـً وفق١٤المادة رقم (

ـ       ـًاإذا كان العقار المستملك ملك
  عليه أو فاقد    القاصر أو محجور 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  
 

  : بعد التعدیل) ١١): (١٩(المادة 

توص     ي اللجن     ة باإلبق     اء عل     ى 
بالموافق  ة عل  ى  توص  یتھا ال  سابقة

؛ قرار مجلس النواب بحذف المادة 
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ـ    األه  أو  ـًالية القانونية أو غائب

ا فال يجـوز    ـًكان العقار موقوف  
التفاوض لالتفاق على التعويض    
عنه ويترك تقدير قيمة التعويض     
للمحكمة المختصة، كما ال يجوز     
لألوصياء أو القوام أو النظار أو      
متولي الوقف تـسلم التعـويض      

ـ        ذن إالذي يصدر به حكـم إال ب
  .خاص من المحكمة المختصة

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لیةوذلك لألسباب التا
 ل     یس ھن     اك مب     رر إلف     راد   -١

الم  ذكورین ف  ي ن  ص الم  ادة بحك  م  
خ   اص فیم   ا یتعل   ق بتق   دیر قیم   ة    
التع         ویض، فلجن         ة التثم         ین  
المن   صوص علیھ   ا ف   ي م   شروع    
الق   انون تت   ولى تق   دیر التع   ویض    
ب  شكل موض  وعي لك  ل العق  ارات    
الم    ستملكة ب    صرف النظ    ر ع    ن 
صفات مالكیھ ا وص فات أص حاب       
 الحق  وق ووف  ق مع  اییر من  صوص 

بع      د ) ١٢(علیھ      ا ف      ي الم      ادة  
التع  دیل، ول  یس ھن  اك أي تف  اوض 

 عل     ى – كم     ا ذك     رت الم     ادة  –
  .التعویض

 ول     ضمان عدال     ة التع     ویض  -٢
یمك      ن ال      تظلم م      ن الق      رارات  
ال   صادرة م   ن لجن   ة التثم   ین م   ن   
أص   حاب الحق   وق أو م   ن ین   وب    
ع    نھم ل    دى لجن    ة ن    ص علیھ    ا     
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 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل
  

تخطر اإلدارة، بعد نشر قرار االستمالك، شاغلي العقارات 
ة ال تقل عن خالل مهلموضوع االستمالك للمبادرة إلى إخالئها 

فإذا انتهت المهلة المشار إليها .  من تاريخ اإلخطاريوماتسعين 
اإلخالء بباستصدار حكم دون إخالء العقارات كان لإلدارة الحق 

  .من القضاء المستعجل

  

  

) ١٧(م  شروع الق  انون ف  ي الم  ادة  
 لجن      ة (بع      د التع      دیل ت      سمى   

التظلمات م ن ق رارات االس تمالك       
، كم   ا أن ق   رارات ھ   ذه )والتثم   ین

اللجن  ة ب  شأن ال  تظلم قابل  ة للطع  ن    
فیھ  ا أم  ام المحكم  ة المخت  صة كم  ا  
ن     صت عل     ى ذل     ك ذات الم     ادة  

  .المذكورة
 أم      ا فیم      ا یتعل      ق باس      تالم   -٣

التع  ویض ف  ال یحت  اج ھ  و اآلخ  ر     
إل   ى ن   ص خ   اص إذ إن القواع   د    

تتكفل بحمایة  العامة في ھذا الشأن     
حق  وق م  ن ذك  روا ف  ي الم  ادة م  ن   

م ن    اإلس اءة والتج اوز أ احتماالت  
 القوام أو النظ ار      األوصیاء أو  قبل

أو مت   ولي الوق   ف، وھ   م یتول   ون    
ش     ؤون اإلدارة والت     صرف ف     ي 

. أم    وال م    ن ذك    روا ف    ي الم    ادة  
  ویكف   ي أن ن   ذكر ف   ي ھ   ذا ال   شأن  

 األحك   ام – عل   ى س   بیل المث   ال  –
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 نونق     ا المن     صوص علیھ     ا ف     ي
     .الوالية على المال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ): ١٥: (المادة

تخطر اإلدارة، بعد نشر قـرار      
االستمالك، شـاغلي العقـارات     

 للمب ادرة إل ى     موضوع االستمالك 
خ   الل مھل  ة ال تق   ل ع   ن  إخالئھ  ا  

.  م ن ت اریخ اإلخط ار    تسعین یوم ا  
فإذا انتهت المهلة المشار إليهـا      

ارات كان لإلدارة   دون إخالء العق  
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 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل

تخطر اإلدارة، بعد نشر قـرار      
االستمالك، شـاغلي العقـارات     
موضوع االستمالك للمبادرة إلى    
إخالئها خالل مهلة ال تقل عـن       

فـإذا  .  من تاريخ اإلخطار   شهر
انتهت المهلة المشار إليهـا دون      
إخالء العقارات كـان لـإلدارة      

ـ   ي اتخـاذ اإلجـراءات     الحق ف
ــالطريق  ــالء ب ــة لإلخ الالزم
اإلداري، وعلى الجهات األمنيـة   
المختصة معاونة اإلدارة في تنفيذ 
هذا اإلخالء متى طلب منها ذلك      

  

  

  

  

  

بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  
  

تختص بنظر التظلمات المـشار     
قة لجنـة   إليها في المادة الـساب    

لجنـة التظلمـات مـن       (ىتسم
) قرارات االسـتمالك والتثمـين    
 يصدر بتشكيلها قرار من الوزير    
على أن تضم فـي عـضويتها       
ممثالً عن المجلس البلدي فـي      

  
  

 بع        د )١٣): (٢٣(الم        ادة 

  : التعدیل
وص     ي اللجن     ة باإلبق     اء عل     ى ت

 بالموافق  ة عل  ى توص  یتھا ال  سابقة
ق  رار مجل  س الن  واب فیم  ا یتعل  ق     
بالتعدیل األول فقط ب إحالل عب ارة     

خ  الل مھل  ة ال تق  ل ع  ن ت  سعین    (
مح  ل ) یوم  ا م  ن ت  اریخ اإلخط  ار   

ة ال تق   ل ع   ن خ   الل مھل   (عب   ارة 
  ).شھر من تاریخ اإلخطار

واإلبقاء على باقي نص المادة كما       
جاء من الحكوم ة، وع دم الموافق ة      
على تعدیل مجلس النواب بإض افة    

باستصدار حكم ب اإلخالء     "عبارة  
؛ وذل  ك  "م  ن الق  ضاء الم  ستعجل 

أن م      شروع : لألس      باب التالی      ة 
القانون إذ ینص عل ى ح ق اإلدارة        

الحق فـي اتخـاذ اإلجـراءات       
ــالطريق  ــالء ب ــة لإلخ الالزم
اإلداري، وعلى الجهات األمنيـة   
المختصة معاونـة اإلدارة فـي      
تنفيذ هذا اإلخالء متى طلب منها      
  .ذلك ولو باستعمال القوة الجبرية
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  .ولو باستعمال القوة الجبرية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المحافظة التي يقع فيها العقـار      
يختاره المجلس البلدي، ويعـاد     

،  تشكيل اللجنـة كـل سـنتين      
 إجراءات عمل هذه ويحدد القرار 

كان انعقادها والنصاب   اللجنة وم 
الالزم لصحة انعقادها وإصـدار     
قراراتها، وغير ذلك من القواعد     
المنظمة لعملها، وتعتمد قرارات    

  .اللجنة من الوزير
ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      

بخطاب موصى عليه بعلم     اللجنة
 ، وللمتظلم أو من ينوب      الوصول

ـ     ضور أمـام   عنه قانوناً حق الح

ت الالزم    ة ف    ي اتخ    اذ اإلج    راءا
لإلخ    الء ب    الطریق اإلداري ول    و 
باستعمال القوة الجبریة، فھو یأخ ذ   
بمبدأ قانوني معروف  في الق انون       

التنفی      ذ  (   امتی      از اإلداري ھ      و 
، وھ   و )المباش   ر للق   رار اإلداري 

أسلوب من أسالیب السلطة العامة، 
ح   ق اإلدارة ف   ي اللج   وء : ومعن   اه

إلى تنفیذ قراراتھا دون حاج ة إل ى    
ار حكم قضائي ولو تطل ب      استصد

غیر . األمر استعمال القوة الجبریة
أن اإلدارة ل  یس لھ   ا أن تلج  أ إل   ى   

نفی   ذ المباش   ر لقراراتھ   ا دائًم   ا    الت
 إح  دى الح  االت   ت  وفرتإنم  ا إذاو

  :الثالث اآلتیة
 أن ی  نص الق  انون عل  ى التنفی  ذ   -١

  .المباشر
 أال یوجد نص بجزاء على م ن        -٢

ك    ن ال ینف    ذ الق    رار، أو یوج    د ول
 ھ  ذا الق  رار تأخ  ذ   نفی  ذإج  راءات ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ): ١٧: (المادة

  
تختص بنظر التظلمات المـشار     
إليها في المادة الـسابقة لجنـة       



 ١٠٨

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة

  
  

بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
  )للثالثا ـً وفق١٥ رقم المادة(

لمـشار  تختص بنظر التظلمات ا   
إليها في المادة الـسابقة لجنـة       

لجنـة التظلمـات مـن      (ى  تسم
) التثمـين قرارات االسـتمالك و   

يــصدر بتــشكيلها قــرار مــن 
الوزير، يحدد فيه إجراءات عمل     
هذه اللجنـة ومكـان انعقادهـا       
والنصاب الالزم لصحة انعقادها    

اللجنة إلبداء وجهة نظره وتقديم     
ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        

  .تظلمه
ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      
المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       
ما يكون الزماً للبت في تظلمـه       
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

جالً أمستندات، على أن تحدد له      
معيناً لتقديم المطلوب ال يقل عن      

ثالثين  يزيد على     وال سبعة أيام 
 من تاريخ الطلـب أو مـن    يوما

تاريخ اإلخطار به في حالة عدم      
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       

  .وقتـًا طویًال
 ح             االت االس             تعجال أو -٣

  .   الضرورة
  
  

بع        د ) ١٥): (٢٦(الم        ادة 

  : التعدیل
توص     ي اللجن     ة باإلبق     اء عل     ى 

 بالموافق  ة عل  ى توص  یتھا ال  سابقة
 بالتع   دیالت ق  رار مجل  س الن  واب   

   :التالیة
على أن تضم   (عبارة  إضافة   .١

في عضويتها ممـثالً عـن      
مجلس البلدي في المحافظة   ال

التي يقع فيها العقار يختاره     
ــاد  ــدي، ويع المجلــس البل

لجنـة التظلمـات مـن       (ىتسم
) قرارات االسـتمالك والتثمـين    
 يصدر بتشكيلها قرار من الوزير    
على أن تضم فـي عـضويتها       
ممثالً عن المجلس البلدي فـي      
المحافظة التي يقع فيها العقـار      
يختاره المجلس البلدي، ويعـاد     

،  تشكيل اللجنـة كـل سـنتين      
ءات عمل هذه  إجراويحدد القرار 

اللجنة ومكان انعقادها والنصاب    
الالزم لصحة انعقادها وإصـدار     
قراراتها، وغير ذلك من القواعد     
المنظمة لعملها، وتعتمد قرارات    

  .اللجنة من الوزير
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وإصدار قراراتها، وغير ذلك من 
القواعد المنظمة لعملها، وتعتمـد    

  .ت اللجنة من الوزيرقرارا
ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      
اللجنة، وللمتظلم أو من ينـوب      

 حق الحضور أمـام     ـًاعنه قانون 
اللجنة إلبداء وجهة نظره وتقديم     
ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        

  .تظلمه
ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      
المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       

 للبت في تظلمه    ـًان الزم ما يكو 
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

التظلم على ضوء ما قدم إليهـا       
  .بشأنه

وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        
دون نظر التظلم والبت فيه بعـد       

ر المتظلم بميعاد   التحقق من إخطا  
انعقاد اللجنة على النحو المقـرر    

  .قانوناً
ويجب على اللجنة البـت فـي       

 يومـا مـن     ثالثينالتظلم خالل   
تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
انقضاء هذه المدة دون الفـصل      
في التظلم بمثابة رفض ضـمني      

وعلـى اللجنـة أن تخطـر       . له

 بعد  )تشكيل اللجنة كل سنتين   
يصدر بتشكيلها قرار   (عبارة  

 في الفقرة األولى    )من الوزير 
وذل ك لألس باب     ،  من المـادة  

  :التالیة
 اتفاق اللجنة مع الحكومة على      -أ

الموافق  ة عل  ى اإلبق  اء عل  ى ن  ص  
 مجل   س ق   رار ج   اء بالم   ادة كم   ا 

  .النواب 
 بع  د االط   الع عل   ى المرس   وم  -ب

 ٢٠٠١ل  سنة ) ٣٥(بق  انون رق  م  
ن المجل  س البل  دي یعتب  ر م   ن    إف   

ن  ھ إ وبالت  الي ف،ال  سلطة التنفیذی  ة
ن یكون من ضمن أعضاء     یجوز أ 

  . عن المجلس البلدياللجنة ممثل
 بع   د االط   الع عل   ى المرس   وم  -ج

 ٢٠٠١ل  سنة ) ٣٥(بق  انون رق  م  
من   ھ ) ١٩( الم   ادة وطبق   ًا ل   نص 

ويجب على لجنة التظلمـات أن      
تخطر المتظلم بمواعيـد انعقـاد      

بخطاب موصى عليه بعلم     اللجنة
وب  ، وللمتظلم أو من ين     الوصول

عنه قانوناً حق الحـضور أمـام       
اللجنة إلبداء وجهة نظره وتقديم     
ما يراه مـن مـستندات تؤيـد        

  .تظلمه
ويجوز لهذه اللجنة أن تطلب من      
المتظلم أو من ينوب عنه تقـديم       
ما يكون الزماً للبت في تظلمـه       
ــات أو  ــات أو معلوم مــن بيان

جالً أمستندات، على أن تحدد له      
 يقل عن   معيناً لتقديم المطلوب ال   
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جالً أمستندات، على أن تحدد له      

المطلوب ال يقـل     لتقديم   ـًامعين
عن أسبوع وال يزيد على شـهر       
 من تاريخ الطلب أو من تـاريخ      
اإلخطار به فـي حالـة عـدم        
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       

م إليهـا   التظلم على ضوء ما قد    
  .بشأنه

وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        
دون نظر التظلم والبت فيه بعـد       
التحقق من إخطار المتظلم بميعاد     
انعقاد اللجنة على النحو المقـرر    

المتظلم بالقرار الصادر بـشأن     
 مـن   أيـام سـبعة   تظلمه خالل   

 علـى العنـوان     صدورهتاريخ  
  .المحدد في التظلم

وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     

 ستينالصادر بشأن تظلمه خالل     
 من تاريخ إخطـاره بهـذا       يوما

القرار، أو من تـاريخ انقـضاء       
المدة المحددة للبت فـي الـتظلم       

  .دون صدور قرار فيه
تـتم  وتعتبر اإلخطارات التـي     

على المحل المختار الموضـح     
في الـتظلم صـحيحة قانونـاً       

والمتعلقة باختصاصات المج الس   
من القانون  ) ٢١(البلدیة والمادة   

ن أعضاء المجلس البلدي بحكم  إف
مباش    رتھم لھ    ذه االخت    صاصات  
ف           إنھم یملك           ون الخب           رة   
واالخت    صاص الفن    ي بالعق    ارات 

ي وم   شاریع المنفع   ة العام   ة ال   ذ 
ی دعم اخت صاصات عم ل    س یعین و 

اللجن     ة والت     ي تخ     تص بنظ     ر    
ظلم        ات المتعلق        ة بتق        دیر  الت

التع  ویض وق  رار االس  تمالك وم  ا  
  . من بیاناتتضمنھ

  
  

كم     ا تؤك     د اللجن     ة توص     یاتھا    
  : السابقة

 )ويحدد القرار (إحالل عبارة    .٢
 بعـد   )يحدد فيه ( محل عبارة 

  . السابقةالعبارة المضافة

ثالثين  وال يزيد على     سبعة أيام 
 من تاريخ الطلـب أو مـن    يوما

تاريخ اإلخطار به في حالة عدم      
حضور المتظلم أو مـن ينـوب       
عنه، وإال جاز للجنة البت فـي       
التظلم على ضوء ما قدم إليهـا       

  .بشأنه
وال يحول عدم حضور المـتظلم      
أو من ينوب عنه أمـام اللجنـة        

يه بعـد   دون نظر التظلم والبت ف    
التحقق من إخطار المتظلم بميعاد     
انعقاد اللجنة على النحو المقـرر    

  .قانوناً
ويجب على اللجنة البـت فـي       
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  .ـًاقانون

ويجب على اللجنة البـت فـي       
ا مـن   ـًالتظلم خالل ثالثين يوم   

تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
هذه المدة دون الفـصل     انقضاء  

في التظلم بمثابة رفض ضـمني      
تخطـر  وعلـى اللجنـة أن      . له

المتظلم بالقرار الصادر بـشأن     
سبوع من تـاريخ    أتظلمه خالل   

 العنوان المحدد في     على صدوره
  .التظلم

وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     
الصادر بـشأن تظلمـه خـالل       

ما لم يخطـر    ،  ومنتجة آلثارها 
، ولو لـم  اإلدارة بتغيير محلـه   

يتسلمها المتظلم أو إذا رفـض      
  .تسلمها

  

  

  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  
   

ــارة  .٣ ــاب (إضــافة عب بخط
 )موصى عليه بعلم الوصول   

بمواعيد انعقـاد    (بعد عبارة 
  . في الفقرة الثانية)اللجنة

وللمتظلم الحق  (إحالل عبارة    .٤
في الطعن أمـام المحكمـة      
المختصة على القرار الصادر 

 سـتين بشأن تظلمه خـالل     
للمتظلم و( محل عبارة  ) يوما

الحــق فــي الطعــن أمــام 
المحكمة المختـصة علـى     
القرار الصادر بشأن تظلمـه   

في الفقرة  )  يوما ثالثينخالل  
  .السادسة

 يومـا مـن     ثالثينالتظلم خالل   
تاريخ إحالتـه إليهـا، ويعتبـر       
انقضاء هذه المدة دون الفـصل      
في التظلم بمثابة رفض ضـمني      

وعلـى اللجنـة أن تخطـر       . له
بـشأن  المتظلم بالقرار الصادر    

 مـن   سـبعة أيـام   تظلمه خالل   
 علـى العنـوان     صدورهتاريخ  

  .المحدد في التظلم
وللمتظلم الحق في الطعن أمـام      
المحكمة المختصة على القـرار     

 ستينالصادر بشأن تظلمه خالل     
 من تاريخ إخطـاره بهـذا       يوما

القرار، أو من تـاريخ انقـضاء       
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اريخ إخطاره  ا من ت  ـًثالثين يوم 

بهذا القـرار، أو مـن تـاريخ        
انقضاء المدة المحددة للبت فـي      

  .التظلم دون صدور قرار فيه
وتعتبر اإلخطارات التي تتم على     
المحل المختار الموضـح فـي      

 ومنتجة  ـًاالتظلم صحيحة قانون  
آلثارها، ولو لم يتسلمها المتظلم     

  .أو إذا رفض تسلمها
  
  
  
  
  

يجوز لمن تم استمالك عقاره     -أ
أن يسترد هذا العقـار فـي أي        

  :ينالحالتين اآلتيت
انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١

على اسـتمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       
المنفعة العامـة الـذي تـم       

 .االستمالك من أجله
تقرير المستملك، العتبارات    -٢

، االستغناء  أو ظروف يقدرها  
عن تنفيذ المشروع الذي تـم      

 .االستمالك من أجله
مع مراعاة حكـم الفقـرة       -ب

لمـستملك  السابقة، يجب علـى ا    

ما لم يخطـر    (إضافة عبارة    .٥
 بعـد   )اإلدارة بتغيير محلـه   

في ) ومنتجة آلثارها (عبارة  
 .الفقرة األخيرة

الـواردة  حساب المدد   تعديل   .٦
لتصبح باأليام بدال من    بالمادة  

استخدام التعبير اللفظي لهـا     
  .كأسبوع أو شهر

  
  
  
  
  
  

المدة المحددة للبت فـي الـتظلم       
  .دون صدور قرار فيه

تعتبر اإلخطارات التي تتم على     و
المحل المختار الموضـح فـي      
التظلم صحيحة قانوناً ومنتجـة      

ما لـم يخطـر اإلدارة      ،  آلثارها
، ولو لـم يتـسلمها      بتغيير محله 

  .المتظلم أو إذا رفض تسلمها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٣

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة

  
  
  
  
  
  
  

  

 بع        د )٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل
  )ا للثالثـً وفق٢٩المادة رقم ( 

يجوز لمن تم استمالك عقاره     -أ
أن يسترد هذا العقـار فـي أي        

الذي يقرر االستغناء عن العقار     
موضوع االستمالك أن يخطـر     
من تم استمالك عقاره باالستغناء     
عن هذا العقار وعدم لزومه ألي      

بخطاب من أعمال المنفعة العامة     
وأن  موصى عليه بعلم الوصول   

ينشر قرار االستغناء عن العقار     
موضوع االستمالك في جريـدة     

يعلـق  محلية مرتين متتاليتين و   
قرار االستغناء في مقر البلديـة      
الواقع العقـار ضـمن دائـرة       

، على أن يحدد لـه      اختصاصها
مهلة ال تقل عن سـتين يومـاً          
للتقدم بطلـب السـترداد هـذا       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بع        د ) ٢٣): (٤٠(الم        ادة 

  : التعدیل
توص     ي اللجن     ة باإلبق     اء عل     ى 

 بالموافق  ة عل  ى ا ال  سابقةتوص  یتھ

  
  
  

  ): ٣١: (المادة

  
يجوز لمن تم استمالك عقاره      -أ

 منأن يسترد هذا العقار في أي       
  :التين اآلتيتينالح
انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١

على اسـتمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       
المنفعة العامـة الـذي تـم       

 .االستمالك من أجله

تقرير المستملك، العتبارات    -٢
، االستغناء  أو ظروف يقدرها  



 ١١٤

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
  :الحالتين اآلتيتين

انقضاء مدة ثالث سـنوات      -١
على استمالك العقـار دون     
البدء فـي تنفيـذ مـشروع       
المنفعة العامـة الـذي تـم       

 .االستمالك من أجله
تقرير المستملك، العتبارات    -٢

، االستغناء ظروف يقدرهاأو 
عن تنفيذ المشروع الذي تم     

 .االستمالك من أجله
وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء      
في أي مـن هـاتين الحـالتين        
ــار موضــوع  تخــصيص العق
ــال  ــن أعم ــتمالك ألي م االس

وإعادة مبلغ التعـويض    . العقار
  الذي استلمه عن قيمة العقـار     
، أو قيمته السوقية أيهمـا أقـل      

، فـإذا   باستثناء الحقوق األخرى  
 هذه المهلة دون تقديم     ما انقضت 

مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  
، ويكـون   الحق في االسـترداد   

للمستملك التصرف في العقـار     
المــستملك بكافــة أنــواع   

  .التصرفات
  
  

على الم ادة كم ا ج اءت بم شروع         
ــا أقرهــا الحكوم  ة مجل  س  وكم

   :؛ وذلك لألسباب التالیةالنواب
 ن  ص الم  ادة یجی  ز لم  ن اس  تملك   -

عق  اره ف  ي حال  ة رغبت  ھ الح  ق ف  ي  
اس  ترداده ب  شرط تق  دیم طل  ب بھ  ذا 
ال   شأن للجھ   ة الم   ستملكة وس   داد    
قیمة العقار، وبالت الي ف إن مباش رة        

الح  ق ج  وازي لم  ن اس  تملك     ھ  ذا 
عق  اره ول  یس حق  ا مطلق  ا بمج  رد     
انقضاء المدة، كم ا أن م دة ال ثالث       
س  نوات المق  ررة ھ  ي فت  رة كافی  ة    
للجھ    ة الم     ستمِلكة للب    دء بتنفی     ذ   
الم  شاریع الت  ي ت  م االس  تمالك م  ن  
أجلھا، وإن إبقاء المادة ھو ضمانة     
لجدیة الجھة المستملكة في مباشرة 

 االس تمالك   تنفیذ المشاریع التي ت م    
  .من أجلھا

  

عن تنفيذ المشروع الذي تـم      
  .االستمالك من أجله

وذلك ما لم يقرر مجلس الوزراء      
ي أي مـن هـاتين الحـالتين        ف

ــار موضــوع  تخــصيص العق
ــال  ــن أعم ــتمالك ألي م االس
ــرى    ــة األخ ــة العام المنفع

) ٣(المنصوص عليها في المادة     
 .من هذا القانون 

مع مراعاة حكـم الفقـرة      و-ب
وحق من تم اسـتمالك      السابقة،

ى قرار   عل  والطعن عقاره التظلم 
 مجلس الوزراء بموجب المادتين 

 ،القـانون من هـذا    ) ١٧،  ١٦(



 ١١٥

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
ــرى    ــة األخ ــة العام المنفع

) ٣(المنصوص عليها في المادة     
 .من هذا القانون 

قة ، مع مراعاة حكم الفقرة الساب  و
يجب على المستملك الذي يقرر     
االستغناء عن العقار موضـوع     
االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     

ومه ألي من   هذا العقار وعدم لز   
، علـى أن    أعمال المنفعة العامة  

يحدد له مهلة ال تقل عن سـتين        
للتقدم بطلب السترداد هذا    ـًا  يوم

قت العقار وسداد قيمته السوقية و    
 منهـا   ـًااالستغناء عنه مخصوم  

كم     ا تؤك     د اللجن     ة توص     یاتھا    

  :السابقة

بعد ) من(إضافة حرف الجر     •
الواردة فـي   ) في أي (عبارة  
 ).أ(الفقرة 

عادة صياغة الفقرة األخيرة    إ •
 وإعطائها الترميز   من المادة 

  : لتصبح،"ب"
مع مراعاة حكم الفقـرة      و -ب (

وحق من تـم اسـتمالك      السابقة،
على قرار   والطعن التظلمعقاره  

 تينمجلس الوزراء بموجب الماد 
 ،من هـذا القـانون    ) ١٧،  ١٦(

يجب على المستملك الذي يقرر     

يجب على المستملك الذي يقرر     
االستغناء عن العقار موضـوع     
االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     
هذا العقار وعدم لزومه ألي من      

بخطـاب  أعمال المنفعة العامـة     
وأن  موصى عليه بعلم الوصول   

ينشر قرار االستغناء عن العقار     
الجريدة موضوع االستمالك في    

سمية وفي صحفيتين يوميتين  الر
 محليتين تصدران باللغة العربية   
ويعلق قرار االستغناء في مقـر      
البلدية الواقع العقار ضمن دائرة   

دد لـه   ، على أن يح   اختصاصها



 ١١٦

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
ـًا  مقابل عدم االنتفاع بالعقا    ر وفق

، فإذا مـا    لما تقدره لجنة التثمين   
انقضت هذه المهلة دون تقـديم      

مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  
، ويكـون   الحق في االسـترداد   

للمستملك التصرف في العقـار     
  .المستملك بكافة أنواع التصرفات

  
  
  
  
  

االستغناء عن العقار موضـوع     
االستمالك أن يخطر مـن تـم        
استمالك عقاره باالستغناء عـن     
هذا العقار وعدم لزومه ألي من      

بخطـاب  أعمال المنفعة العامـة     
وأن  موصى عليه بعلم الوصول   

ار االستغناء عن العقار    ينشر قر 
الجريدة موضوع االستمالك في    

الرسمية وفي صحفيتين يوميتين  
 محليتين تصدران باللغة العربية   
ويعلق قرار االستغناء في مقـر      
البلدية الواقع العقار ضمن دائرة   

د لـه   ، على أن يحد   اختصاصها
     للتقدم ا مهلة ال تقل عن ستين يوم

     للتقدم امهلة ال تقل عن ستين يوم 
 بطلب السـترداد هـذا العقـار      

فإذا . واسترجاع قيمة التعويض  
ما انقضت هذه المهلة دون تقديم      

مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  
، ويكـون   الحق في االسـترداد   

للمستملك التصرف في العقـار     
المــستملك بكافــة أنــواع   

  .التصرفات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٧

   بعد التعدیلالنص  توصیة اللجنة  قرار مجلس النواب  النص كما جاء من الحكومة
 بطلب السـترداد هـذا العقـار      

فإذا . جاع قيمة التعويض  واستر
ما انقضت هذه المهلة دون تقديم      

مة العقار سـقط    الطلب وسداد قي  
، ويكـون   الحق في االسـترداد   

للمستملك التصرف في العقـار     
المــستملك بكافــة أنــواع   

  .التصرفات
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(ملحق رقم 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
   إنشاء بشأنمشروع قانون  حول

   املهن ظيملتن اهليئة الوطنية
  واخلدمات الصحية

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٩

  م٢٠٠٨ يوليو ٣١: التاريخ 
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
  بشأن إنشاء اهليئة الوطنية   ) (لسنة ( ) رقم مشروع قانون  حول

  لتنظيم املهن واخلدمات الصحية
  

  : مقدمــة
  

  /ص ل خ ت    / ١٧٢(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئـيس جملـس الـشورى رقـم              
مشروع م والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة ٢٠٠٨ فرباير ١٢املؤرخ يف  ) ٢٠٠٨-٢-٣

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات       ة لتنظيم املهن واخلدمات الصحية    بشأن إنشاء اهليئة الوطني   قانون  
   .وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة خبصوصه ليتم عرضه على الس

  
  :  إجراءات اللجنة-أوالً

  

  : لتنفيذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية
  

 :عات التاليةاالجتما املذكور يف املشروعتدارست اللجنة  )١(
 

  .م٢٠٠٨ فرباير ٢٦بتاريخ     االجتمـاع احلادي والعشرون-
  .م٢٠٠٨ مارس ١٦بتاريخ    االجتمـاع الرابع والعشـرون-
  .م٢٠٠٨ مارس ١٨بتاريخ    االجتمـاع اخلامس والعشرون-
 .م٢٠٠٨ مارس ٢٥بتاريخ     االجتمـاع السابع والعشرون-
 .م٢٠٠٨ بريل أ٢٢بتاريخ     االجتمـاع الثـالثـــون-

  .م٢٠٠٨  أبريل٢٤بتاريخ   الثالثـون االجتمـاع احلادي و -
  .م٢٠٠٨  أبريل٣٠بتاريخ  الثالثـون االجتمـاع الثـاين و -
  .م٢٠٠٨  مايـو٦بتاريخ   االجتمـاع الثـالث والثالثـون -



 ١٢٠

  .م٢٠٠٨  مايو١١بتاريخ   االجتمـاع الرابـع والثالثـون -
  

قـانون موضـوع البحـث      باالقتراح ب الوثائق املتعلقة   اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على       )٢(
 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي

  

 . رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية مبجلس الشورى -
 . مرئيات وزارة الصحة حول مشروع القانون -
 . مرئيات مستشفى قوة دفاع البحرين حول مشروع القانون -
 .  مرئيات مجعية التمريض البحرينية -
 . مرئيات مجعية أطباء الفم واألسنان البحرينية -
 . مشروع القانون املذكور ومذكرتا احلكومة ودائرة الشؤون القانونية بشأنه -

 
  
  

النائب الثـاين لـرئيس     األستاذة أليس توماس مسعان     شارك يف اجتماعات اللجنة سعادة       )٣(
  .جملس الشورى

  
  

 :نجتماعات اللجنة كل ميف اوبدعوة من اللجنة، شارك  •
   

 : وزارة الدفاع-

 .معايل الفريق طبيب الشيخ حممد بن عبداهللا آل خليفة    وزير الدولة لشؤون الدفاع .١
ــد    الدكتــور ــاء فتيحــة .٢ ــساعد اإلداري لقائ امل

  .اخلدمات الطبية
  
  
  

  :الصحـةوزارة  -     

  .وزارةـل الــوكي  الدكتور عبدالعزيز يوسف محزة  .١



 ١٢١

 .الوكيل املساعد للرعاية األولية والصحة العامة   ـةالدكتورة مرمي عذيب اجلالمه .٢
 .رئيس قسم التسجيل والتراخيص   الدكتـور توفيق علي نصيـب .٣
 .رئيس اللجان الطبية   الدكتور علي عبدالصاحل مكامل .٤
 .رئيس خدمات األمومة والطفولة   الدكتـورة فهيمـة املطـوع .٥
 .غذيةرئيس قسم مراقبة األ  الدكتور عبداهللا أمحـد عبداهللا .٦
 .مسجل مهن متريض  األستاذة بدرية جاسـم كوييت .٧
 .املستشار القانوين األول   األستـاذ حيىي أيـوب حممـد .٨
 .مسـتشار شؤون االس    السيـد جعفـر حممـد شرب .٩

  

  :مجعيـة التمريـض البحرينيـة -      

 .رئيسة مجعية التمريض البحرينية    السيدة روال جاسـم الصفار .١
 .ة ـس اجلمعيــة رئيــنائب  محـد الشيـخ السيدة سهام أ .٢
 .ة ـــر اجلمعيــن سـأمي    السيـد إبراهيـم الدمستاين .٣

 

  :مجعيـة أطبـاء األسنـان البحرينيـة -  

 .        رئيسة مجعية أطباء األسنان البحرينية  الدكتـورة رجـاء كاظـم .١

  

  :مجعيـة األطبـاء -

  .اءـألطبة اـس مجعيـرئي    داهللا العجميـور عبـالدكت .١

 

 :  كل منكما شارك يف اجتماعات اللجنة من األمانة العامة بالس •
 

 .للمجلــس ي ـونــتشار القاناملس     عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور .١



 ١٢٢

 .ان ـار القانوين لشؤون اللجـ         املستش  وناألستاذ حمسن محيـد مرهـــ .٢
  .انـلقانوين لشؤون اللجار اـاملستش      الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣
 

 . سهيـر عبداللطيـفوالسيدةخولـة هاشـم،  السيدةتوىل أمانة سر اللجنة  •
  

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم (  ) لسنة ( ) رقم مشروع قانون ترى اللجنة سالمة 
 .الدستورية والقانونية من الناحيتني املهن واخلدمات الصحية

  
ـًا   :وزارة الصحة  رأي -ثالث

  

إن إعطاء نسبة الثلثني لألعضاء غري املمثلني للوزارة يعين حتكم هؤالء األعضاء يف قـرارات                .١
 .اهليئة وإضعاف دور الوزارة 

إن تعيني أعضاء ميثلون اجلمعيات املهنية ذات العالقة حسب التعديل املقتـرح مـن قبـل                 .٢
النواب يتعارض واحليادية املرجوة من إنشائها، حيث إن أحد اختصاصات          أصحاب السعادة   

مساءلة املرخص هلم تأديبيا عما يقع منهم من خمالفات ألحكام قـانون مزاولـة              " اهليئة هو   
) ٤(من املـادة    ) ١٠(كما نص على ذلك البند      " املهنة أو ألصول ومقتضيات وآداب املهنة     

 .من املشروع 
ثلون املرضى حسب التعديل املقترح يتعارض واحلياديـة املرجـوة مـن            إن تعيني أعضاء مي    .٣

فحص شكاوى املرضى ومتابعـة مـا يـتم    "إنشائها، حيث إن أحد اختصاصات اهليئة هو     
كما أنه قد يفتح البـاب لطلـب     ) ٤(من املادة رقم    ) ٨(كما نص على ذلك البند      " بشأا

 .الشخص املساءل بتمثيله يف اهليئة أيضا 
ني ثالثة أعضاء من القطاع اخلاص يف املشروع املقدم من احلكومة املوقرة كان يهدف              إن تعي  .٤

إىل إعطاء املرونة للقائم على التعيني يف أن خيتار من ضمن املمثلني أعضاء ميثلـون خمتلـف                 
الشرائح التابعة للقطاع اخلاص وميكن أن يكون من ضمنها على سبيل املثال وليس احلـصر               



 ١٢٣

ات اخلاصة، ممثل عن اجلامعات اخلاصة وخصوصا الطبية منها ممـا يثـري         ممثل عن املستشفي  
اهليئة وحيقق أهدافها ومينع وجود أهداف متباينة بني األعضاء تبطئ ورمبا تشل عمل اهليئـة               

 . وجتعلها عرضة للتجاذبات املتقاطعة 
  

توصلت  مرئيام خبصوص بعض مواد مشروع القانون، حيث          وزارة الصحة  وقد أبدى ممثلو    
  .الوزارة واللجنة إىل صيغة متوافقة للمواد كما هو موضح يف اجلدول املرفق

 
ـًا   :رأي مستشفى قوة دفاع البحرين : رابع

  
 وزارة الـصحة تـشمل وضـع    تيرى ممثلو مستشفى قوة دفاع البحرين أن مـسؤوليا      

خطط وبـرامج   السياسات الصحية االستراتيجية للخدمات الصحية باململكة ومن مث حتويلها إىل           
ذات صفة استراتيجية لتطوير هذه اخلدمات، كما تقوم بالرقابة واإلشراف على تنفيذ السياسات             

  . والربامج الصحية ذات الصفة االستراتيجية ملقدمي اخلدمات الصحية باململكة
أما اإلشراف على العمليات التنفيذية لألنظمة الصحية فإنه يترك للقـائمني علـى هـذه                 

ن املعتاد أال تتدخل وزارة الصحة يف ذلك، وهذا يرجع إىل سبب رئيـسي وهـو أن                 األنظمة وم 
 جيعلها مسؤولة عن عمل ونتائج هذه األنظمـة الـصحية     - إجيابا أو سلباً   –تدخل وزارة الصحة    

ورمبا ينتج عن ذلك مسؤولية إلزامية جتاه هذه األنظمة إذا ما أصبحت نتائجهـا غـري مقبولـة                  
هداف املوضوعة نتيجة للتدخل املباشر أو غري املباشر على عملياا التنفيذيـة   ألصحاا مقارنة باأل  

  .من جانب وزارة الصحة
 على عدد من بنود ومواد مشروع القانون     املالحظاتملستشفى قوة دفاع البحرين بعض      كان  وقد  

  .من التقرير ) ٥( وقد أوردت بالتفصيل يف املرفق رقم 
  
  

  : البحرينية رأي مجعية التمريض: خامسا
  



 ١٢٤

من الفقرة  ) ٧(يف البند   ) الدولية(متثلت مرئيات مجعية التمريض البحرينية يف حذف كلمة           
، "واملواصفات اليت تعتمدها مملكة البحـرين " حبيث تكون العبارة بعد التعديل    ) ٤(يف املادة   ) ب(

 :كما أن اجلمعية تقترح أن يكون تشكيل جملس إدارة اهليئة كالتايل 
  

  .ن ترشحهم وزارة الصحة، وذلك للتأكيد على استقاللية أعمال اهليئة عضوا .١
 .عضوان يرشحهم القطاع اخلاص .٢
ثالثة أعضاء ترشحهم اجلمعيات املهنية ذات العالقة مع مراعاة وجود ممثلني عن املهن الصحية               .٣

 .ذات العالقة
  

  :رأي مجعية أطباء األسنان البحرينية: سادساً
  

 يف مجيع جوانبه ، مشريةً إىل ضرورة إشراك ممثل عن مجعية أطبـاء              تساند اجلمعية املشروع    
الفم واألسنان البحرينية يف التشكيل اإلداري للهيئة أسوة جبمعية األطباء البحرينية ومجعية التمريض 

  .حيث ترى اجلمعية إن إغفال هذا التمثيل سيلغي شرحية مهنية ليست بسيطة
  

  :مجعية األطباءرأي : سابعاً
  

د مجعية األطباء البحرينية أمهية تطوير اخلدمات الطبية يف اململكة مبا يسهم يف جـذب            تؤك  
اخلربات األجنبية والذي من شأنه أن يعزز الطرق العالجية لألمراض املختلفة، إال أا ترى تعديل     

طبيباً الفقرة اخلاصة باملساءلة يف اخلطأ الطيب لتكون املساءلة للمسؤول عن هذا اخلطأ  سواء كان              
  .أو ممرضاً أو إدارياً وليس فقط الطبيب، كما ترى إعادة تشكيل جملس اإلدارة

  
  
  

  :رأي اللجنة: ثامناً
  



 ١٢٥

تدارست اللجنة مشروع القانون، حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله من               
 قبل أعضاء اللجنة واملستشارين القانونيني واطلعت اللجنة كذلك علـى رأي جلنـة الـشؤون              
التشريعية والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة املشروع من الناحيتني الدستورية            

مرئيـات وزارة الـصحة،      وقد اطلعت اللجنة عند دراستها ملشروع القانون علـى           ،والقانونية
مرئيات مجعية التمريض البحرينية،     ومرئيات مستشفى قوة دفاع البحرين،كما اطلعت اللجنة على       

  .مرئيات مجعية أطباء األسنان البحرينية، ومرئيات مجعية األطباءو
  

من املشروع  ) ٥( وقد رأت اللجنة أن ما ذهب إليه قرار جملس النواب بشأن تعديل املادة      
الذي يتعلق بتشكيل جملس إدارة اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية وذلك بإعطاء نسبة              

رج وزارة الصحة قد يؤدي إىل حتكم هؤالء األعضاء يف قـرارات اهليئـة            الثلثني لألعضاء من خا   
ويضعف دور وزارة الصحة يف الرقابة على أعمال اهليئة باعتبارها اجلهة املسؤولة عن مرفق الصحة       

 بسبب تعارض مصاحل وأهداف  العامة، كما أنه يتعارض واحليادية املطلوبة يف اهليئة، ويعرقل أدائها         
كما وردت يف مـشروع احلكومـة     ) ٥( ولذلك ترى اللجنة أن املادة      . اجلهات املمثلة يف اهليئة   

حتقق التوازن املطلوب يف متثيل خمتلف اجلهات يف اهليئة ومتنح وزارة الصحة القدر الضروري ملراقبة      
جام الذي قد حيصل بسبب اخـتالف       أعمال اهليئة ويبعد عمل اهليئة عن التجاذبات وعدم االنس        

  .توجهات وأهداف أعضاء اهليئة
  

مشروع القـانون    بأمهية التوصية باملوافقة على اقتنعت اللجنةضوء كل تلك املعطياتويف  
مع بعض التعديالت على بعض مواد        ، بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية       

ملشروع من أمهية يف دعم وتطوير نظم اخلدمات والرعاية الصحية     مشروع القانون، وذلك ملا هلذا ا     
مبملكة البحرين، مبا يضمن الكفاءة العالية والسالمة والسرعة الالزمة يف تقدمي هذه اخلدمات سواء    
يف القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص وفقاً ألفضل األسس العلمية ومعايري املمارسـة الـصحية               

  .املتعارف عليها دولياً
وتود اللجنة أن تثمن الدور الفعال لوزارة الصحة على ما قامت به من جهـد كـبري يف إبـداء                    

  .        املالحظات القيمة يف اجتماعات اللجنة
  

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-تاسعاً
  



 ١٢٦

 اختيار كـل    من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على        ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من
  

ـًا    الدكتورة عائشة سامل مباركسعادة  .١  .مقررا أصلي
 .امقررا احتياطي    الدكتورة ية جواد اجلشيسعادة   .٢

  
  

  :توصية اللجنة :  عاشراً
  

القانون، فإن اللجنة توصـي  مشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :مبا يلي

  

بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لتنظـيم املهـن        (  ) لسنة  ( ) رقم  ع قانون   مشرواملوافقة على    -
 .من حيث املبدأ  واخلدمات الصحية

  

توصيات اللجنة بتعديالت نصوص املشروع على النحو املوضح يف اجلـدول       املوافقة على    -
  .املرفق

  

   ،،،األمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزمو
  
  

  

  ية جواد اجلشي.              د                  عائشة سامل مبارك.   د
  اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتنائب رئيس جلنة 

  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

  (  )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات الصحية

  
   القانوننصوص مواد مشروع

 ة كما وردت من احلكوم
  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن 

  واخلدمات الصحية
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور ،بعد اال
) ٢٣(املرسوم بقانون رقـم     وعلى  
 بشأن املستـشفيات    ١٩٨٦لسنة  

  اخلاصة،

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن 

  واخلدمات الصحية
  

 دون تعديل

  

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن 

  ةواخلدمات الصحي
  

 دون تعديل

 

(  ) لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
بإنشاء اهليئة الوطنية لتنظيم املهن 

  واخلدمات الصحية
  

  حنن محد بن عيـسى آل خليفـة        
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور ،بعد اال
) ٢٣(املرسوم بقانون رقـم     وعلى  
 بشأن املستـشفيات    ١٩٨٦لسنة  

  اخلاصة،



 ١٢٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

لسنة ) ٢(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧

  والصيادلة للمهن الطبية املعاونة،
لسنة ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بشأن مزاولة مهنة الطـب      ١٩٨٩
  البشري وطب األسنان،

) ١٨(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
  يف شأن تنظيم مهنـة     ١٩٩٧لسنة  

  الصيدلة واملراكز الصيدلية، 
) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      

   بشأن امليزانية العامة،٢٠٠٢لسنة 
وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      

) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
 املعدل بالقانون رقـم     ٢٠٠٢لسنة  

لسنة ) ٢(وعلى املرسوم بقانون رقم     
 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧

  والصيادلة للمهن الطبية املعاونة،
لسنة ) ٧(وعلى املرسوم بقانون رقم     

 بشأن مزاولة مهنة الطـب      ١٩٨٩
  البشري وطب األسنان،

) ١٨(وعلى املرسوم بقانون رقـم      
 يف شأن تنظيم مهنـة      ١٩٩٧لسنة  

  الصيدلة واملراكز الصيدلية، 
) ٣٩(قـم   وعلى املرسوم بقانون ر   

   بشأن امليزانية العامة،٢٠٠٢لسنة 
وعلى قانون اإلجـراءات اجلنائيـة      

) ٤٦(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
 املعدل بالقانون رقـم     ٢٠٠٢لسنة  



 ١٢٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  ، ٢٠٠٥لسنة ) ٤١(
وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر      

  ، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
 النـواب  وجملس   الشورىأقر جملس   

القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      
  :وأصدرناه

 

  ، ٢٠٠٥لسنة ) ٤١(
وعلى قانون اخلدمة املدنية الـصادر      

  ، ٢٠٠٦لسنة ) ٣٥(بالقانون رقم 
 النـواب  وجملس   الشورىأقر جملس   

نصه، وقد صدقنا عليه    القانون اآليت   
  :وأصدرناه

 

  ) ١(مادة 
يكون للكلمات والعبارات التاليـة     
املعاين املبينة قرين كل منها، مـا مل        

  :يقتض سياق النص خالف ذلك
  .وزارة الصحة: الوزارة
  .وزير الصحة: الوزير
اهليئة الوطنية لتنظيم املهـن      : اهليئة

واخلدمات الصحية املنشأة مبوجب     

  ) ١(مادة 
  

  دون تعديل

  ) ١(مادة 
  

 دون تعديل

  ) ١(مادة 
يكون للكلمات والعبارات التاليـة     
املعاين املبينة قرين كل منها، مـا مل        

  :يقتض سياق النص خالف ذلك
  .وزارة الصحة: الوزارة
  .وزير الصحة: الوزير
اهليئة الوطنية لتنظيم املهـن      : اهليئة

واخلدمات الصحية املنشأة مبوجب     



 ١٣٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .نونأحكام هذا القا
جملس إدارة : جملس اإلدارة أو الس  

  .اهليئة
الرئيس التنفيذي  : الرئيس التنفيذي 

  .للهيئة
نائـب  : نائب الرئيس التنفيـذي   

الرئيس التنفيـذي للهيئـة املعـني       
ـًا حلكم الفقرة     مـن  ) ب(طبقـ

  .من هذا القانون) ١٠(املادة 
مهن الطب البشري   : املهن الصحية 

هـن  وطب األسنان والصيدلة، وامل   
الطبية املعاونة املبينة باجلدول املرافق     

لـسنة  ) ٢(للمرسوم بقانون رقـم     
 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧

  . القانونأحكام هذا
جملس إدارة : جملس اإلدارة أو الس  

  .اهليئة
الرئيس التنفيذي  : الرئيس التنفيذي 

  .للهيئة
نائـب  : نائب الرئيس التنفيـذي   

الرئيس التنفيـذي للهيئـة املعـني       
ـًا حلكم الفقرة     مـن  ) ب(طبقـ

  .من هذا القانون) ١٠(املادة 
مهن الطب البشري   : املهن الصحية 

، واملهـن   وطب األسنان والصيدلة  
الطبية املعاونة املبينة باجلدول املرافق     

لـسنة  ) ٢(للمرسوم بقانون رقـم     
 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧



 ١٣١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  . والصيادلة للمهن الطبية املعاونة
اخلدمات املرتبطة  : اخلدمات الصحية 

باملهن الصحية واملتعلقـة بتـوفري      
الرعاية الالزمـة للمرضـى مـن       
إسعافات أولية وأدويـة وحبـوث      

ية وفحوصات إشعاعية وغريها،    خمترب
وما يقتضيه ذلك من رعاية صـحية    
طوال فترة التـردد أو املعاجلـة يف        
املركز الطيب أو املستشفى العـام أو       
اخلاص أو العيادات أو مراكز العالج  

  .الطبيعي أو مراكز الطب البديل
كل منشأة يـتم    : املؤسسة الصحية 

فيها مزاولـة وتقـدمي اخلـدمات       
  .الصحية

  . والصيادلة للمهن الطبية املعاونة
اخلدمات املرتبطة  : اخلدمات الصحية 

باملهن الصحية واملتعلقـة بتـوفري      
الرعاية الالزمـة للمرضـى مـن       
 إسعافات أولية وأدويـة وحبـوث     
خمتربية وفحوصات إشعاعية وغريها،    
وما يقتضيه ذلك من رعاية صـحية    
طوال فترة التـردد أو املعاجلـة يف        
املركز الطيب أو املستشفى العـام أو       
اخلاص أو العيادات أو مراكز العالج  

  .الطبيعي أو مراكز الطب البديل
كل منشأة يتم   : املؤسسة الصحية 

فيها مزاولة وتقـدمي اخلـدمات      
 .الصحية



 ١٣٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار
  

  ) ٢(مادة 
  

اهليئة الوطنية "تنشأ هيئة عامة تسمى     
" لتنظيم املهن واخلدمات الـصحية    

وتكون هلا الشخصية االعتباريـة،     
وتتمتع باالستقالل املايل واإلداري،    

  .وختضع لرقابة الوزير

  

  ) ٢(مادة 
  

  دون تعديل

  

  ) ٢(مادة 
  

 دون تعديل

  

  ) ٢(مادة 
اهليئـة  "تنشأ هيئة عامة تـسمى      

لتنظيم املهن واخلـدمات    الوطنية  
وتكون هلا الشخـصية     " الصحية

االعتبارية، وتتمتـع باالسـتقالل     
املايل واإلداري، وختـضع لرقابـة      

 .الوزير

  )٣(مادة 
  
  
  
  
  

  )٣(مادة 
ـدف  (  استبدال عبارة    -

اهليئة إىل توفري ودعم وتطوير نظم     
اخلــدمات والرعايــة الــصحية 

واردة يف بداية   ال ) مبملكة البحرين 
ـدف اهليئـة إىل     ( املادة بعبارة   

  )٣(مادة 
املوافقة على قرار جملس النواب    -

  :مع التعديالت التالية

  
  

  )٣(مادة 
  
  
  
  
  



 ١٣٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دف اهليئة إىل توفري ودعم وتطوير      
نظم اخلدمات والرعايـة الـصحية      

توفري نظم اخلـدمات والرعايـة      
الصحية مبملكة البحرين ودعمها    
وتطويرها مع احملافظة على حقوق     

  )األطراف املعنية 
ـًا هلذا  ،( إضافة عبارة    - وفق

 .يف اية املادة) القانون 
  
  
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

ئــة إىل تـوفري نظــم  ـدف اهلي 
اخلدمات والرعاية الصحية مبملكة    

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

إعادة صياغة العبارة الواردة يف      -
دف اهليئـة    (صدر املادة لتصبح    

إىل مراقبـة تطبيـق نظـم املهــن    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دف اهليئة إىل مراقبة تطبيق نظم      
املهن واخلدمات الصحية مبملكـة     



 ١٣٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

مبملكة البحرين، مبا يضمن الكفاءة     
السرعة الالزمـة   العالية والسالمة و  

يف تقدمي هذه اخلدمات سـواء يف       
القطاع احلكومي أو القطاع اخلاص،    
وفقاً ألفضل األسس العلمية ومعايري     
املمارسة الصحية املتعارف عليهـا     

  .دولياً

البحرين ودعمها وتطويرها مـع     
احملافظة على حقـوق األطـراف      

، مبا يضمن الكفاءة العاليـة      املعنية  
والسالمة والسرعة الالزمة يف تقدمي     
هذه اخلدمات سـواء يف القطـاع       
احلكومي أو القطاع اخلاص، وفقـاً      
ألفضل األسس العلميـة ومعـايري      
املمارسة الصحية املتعارف عليهـا     

ـًا هلذا القانوندولياً    .، وفق

واخلدمات الصحية مبملكة البحرين    
  .) واقتراح تطويرها

بعـد   ) والفاعلية ( إضافة كلمة  -
مبا يضمن الكفاءة العاليـة     ( عبارة  

لكـي  ) والسالمة والسرعة الالزمة    
  .تتسق مع بقية املواد

املعتمدة يف مملكة   (  إضافة عبارة    -
ومعـايري  ( بعد عبـارة    ) البحرين  

الواردة يف اية    ) املمارسة الصحية 
  .املادة

، مبـا    البحرين واقتراح تطويرها  
يضمن الكفاءة العاليـة والـسالمة      

 يف تقدمي   والفاعليةوالسرعة الالزمة   
هذه اخلدمات سـواء يف القطـاع       
احلكومي أو القطاع اخلاص، وفقـاً      
ألفضل األسس العلميـة ومعـايري      

املعتمدة يف مملكة   ملمارسة الصحية   ا
ـًا هلذا القانونالبحرين    .، وفق

 

  ) ٤(مادة 
  
  

  ) ٤(مادة 
 
ن الفقرة  م) ٣(تعديل البند    -

  )٤(مادة 
  

  

  ) ٤(مادة 
  
  



 ١٣٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مـنح  :  ( على النحو التايل  ) ب(
وجتديد التراخيص ملزاولة املهـن     
الصحية، واملؤسسات الـصحية،    

   ).والبحوث اإلكلينيكية
املواصـفات  ( تبديل عبارة    -

من ) ٧(الواردة يف البند    ) املعتمدة  
:       بالعبـارة التاليـة     ) ب(الفقرة  

املواصفات الدولية اليت تعتمدها    ( 
  ).ينمملكة البحر

تقرير حدوث  ( تبديل عبارة    -
اخلطأ الطيب الـذي يـسأل عنـه      

من ) ٩(الواردة يف البند    ) الطبيب  
:        بالعبــارة التاليــة) ب(الفقــرة 

تقرير حدوث اخلطـأ الطـيب      ( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  
  
  
  

  

حتل اهليئـة حمـل الـوزارة يف       - أ
مباشرة اختصاصاا املنصوص   

  :عليها يف كل من
) ٢٣(املرسوم بقانون رقـم    -١

 بشأن املستـشفيات    ١٩٨٦لسنة  
 .اخلاصة

) ٢(املرسوم بقانون رقـم      -٢
بشأن مزاولـة غـري      ١٩٨٧لسنة  

األطباء والصيادلة للمهـن الطبيـة      
 .املعاونة

وحتديد اجلهة املسؤولة عن هـذا      
 ).اخلطأ 

 
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  
حتل اهليئة حمل الـوزارة يف        - أ

باشرة اختـصاصاا املنـصوص     م
 :عليها يف كل من

لسنة ) ٢٣(املرسوم بقانون رقم     -١
 . بشأن املستشفيات اخلاصة١٩٨٦

لسنة ) ٢(املرسوم بقانون رقم     -٢
 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧

 .والصيادلة للمهن الطبية املعاونة

  
  
  
  
 املوافقة علـى قـرار جملـس        -

  .النواب
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 حتل اهليئة حمل الـوزارة يف        -أ 
مباشرة اختصاصاا املنـصوص    

  :عليها يف كل من
لسنة ) ٢٣(املرسوم بقانون رقم     -١

 . بشأن املستشفيات اخلاصة١٩٨٦
لسنة ) ٢(املرسوم بقانون رقم     -٢

 بشأن مزاولة غري األطبـاء      ١٩٨٧
 .ةوالصيادلة للمهن الطبية املعاون

لسنة ) ٧(املرسوم بقانون رقم     -٣



 ١٣٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

) ٧(املرسوم بقانون رقـم      -٣
 بشأن مزاولـة مهنـة    ١٩٨٩لسنة  

 .الطب البشري وطب األسنان
) ١٨(املرسوم بقانون رقـم    -٤

 يف شأن تنظيم مهنـة      ١٩٩٧لسنة  
 . الصيدلة واملراكز الصيدلية

وحيل جملس اإلدارة حمل الـوزير يف       
 وصالحياته املنصوص   مباشرة مهامه 

عليها يف املراسيم بقـوانني املـشار       
إليها مبا ال يتعارض مع أحكام هذا       

  .القانون
ــة    - ب ــة كاف ــون للهيئ  يك

الصالحيات الالزمة لتحقيـق    
أهدافها وممارسة اختصاصاا،   

لسنة ) ٧(املرسوم بقانون رقم     -٣
 بشأن مزاولة مهنة الطـب    ١٩٨٩

 .ألسنانالبشري وطب ا
لسنة ) ١٨(املرسوم بقانون رقم     -٤

 يف شــأن تنظــيم مهنــة ١٩٩٧
 . الصيدلة واملراكز الصيدلية

وحيل جملس اإلدارة حمل الـوزير يف       
مباشرة مهامه وصالحياته املنصوص    
عليها يف املراسيم بقـوانني املـشار       

إليها مبا ال يتعارض مـع أحكـام           
  .هذا القانون

ــة    - ب ــة كاف ــون للهيئ  يك
 الالزمـة لتحقيـق     الصالحيات

أهدافها وممارسة اختـصاصاا،    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ملوافقة على قرار جملس النواب     ا -
  :مع التعديالت التالية

  

 بشأن مزاولة مهنة الطـب    ١٩٨٩
 .البشري وطب األسنان

لسنة ) ١٨(املرسوم بقانون رقم     -٤
 يف شــأن تنظــيم مهنــة ١٩٩٧

 . الصيدلة واملراكز الصيدلية
وحيل جملس اإلدارة حمل الـوزير يف       
مباشرة مهامه وصالحياته املنصوص    
عليها يف املراسيم بقـوانني املـشار       

يها مبا ال يتعارض مـع أحكـام           إل
  .هذا القانون

ــة    -ب  ــة كاف ــون للهيئ  يك
الصالحيات الالزمة لتحقيق أهدافها    
وممارسة اختصاصاا، وتتوىل بوجه    

 :خاص ما يلي



 ١٣٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 :وتتوىل بوجه خاص ما يلي
اقتراح سياسة تطـوير نظـم       -١

اخلدمات والرعايـة الـصحية     
 السياسة  باململكة، وتعتمد هذه  
 .بقرار من جملس الوزراء

إصدار اللوائح والقـرارات     -٢
املتعلقة بتنظيم املهـن واخلـدمات      
الصحية، مبا يف ذلك حتديد شروط      
منح وجتديد تراخيص مزاولة املهن     
الصحية، وشروط مـنح وجتديـد      
تـراخيص املؤسـسات الـصحية    
وتصنيف هذه املؤسسات حبـسب     
ختصصاا وحتديـد االشـتراطات     

 الصحية والفنية ومتطلبات    واملعايري

 :وتتوىل بوجه خاص ما يلي
اقتراح سياسة تطـوير نظـم      . ١

ــصحية  ــة ال ــدمات والرعاي اخل
باململكة، وتعتمد هـذه الـسياسة      

 .بقرار من جملس الوزراء
إصدار اللـوائح والقـرارات     . ٢

املتعلقة بتنظيم املهـن واخلـدمات      
ط الصحية، مبا يف ذلك حتديد شرو     

منح وجتديد وتراخيص مزاولة املهن     
الصحية، وشروط مـنح وجتديـد      
تـراخيص املؤسـسات الـصحية    
وتصنيف هذه املؤسسات حبـسب     
ختصصاا وحتديـد االشـتراطات     
واملعايري الصحية والفنية ومتطلبات    

  
  

  
ليصبح ) ٢( إعادة صياغة البند     -

إصدار اللوائح والقرارات    : (كالتايل
التنفيذية املتعلقـة بتنظـيم املهـن       
واخلدمات الصحية، مبا ال يتعارض     

، وذلـك ألن    )مع القوانني النافذة  
حتديد شـروط مـنح وجتديـد       

الـصحية  تراخيص مزاولة املهـن     
وشروط منح وجتديـد تـراخيص      
املؤسسات الصحية وغريها مـن     
الشروط قد مت بيانـه وحتديـده       

اقتراح سياسة تطـوير نظـم      . ١
ــصحية  ــة ال ــدمات والرعاي اخل
باململكة، وتعتمد هـذه الـسياسة      

 .بقرار من جملس الوزراء
 والقـرارات   إصدار اللوائح . ٢

التنفيذية املتعلقة بتنظـيم املهـن      
واخلدمات الصحية، مبا ال يتعارض   

  .مع القوانني النافذة
  
  
  
  
  
  



 ١٣٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

السالمة يف كل تـصنيف منـها،       
وبيان احلد األدىن ألفراد اهليئة الفنية      
وهيئة التمريض الواجب توافره يف     
كل مستشفى ومركز وعيادة وعدد     
األسرة املخصصة للعالج الداخلي    
يف املستشفى، ووضع القواعد اليت     
تكفل حتديد العدد الكـايف مـن       

 . يف املستشفىاألطباء املقيمني
منح وجتديد تراخيص مزاولة     -٣

املهن الصحية، ومـنح وجتديـد       
 .التراخيص للمؤسسات الصحية

اعتماد شروط ومعايري جودة     -٤
اخلدمات الصحية اليت يتعني علـى      

 .املؤسسات الصحية االلتزام ا

السالمة يف كل تـصنيف منـها،       
وبيان احلد األدىن ألفراد اهليئة الفنية      

افره يف  وهيئة التمريض الواجب تو   
كل مستشفى ومركز وعيادة وعدد     
األسرة املخصصة للعالج الداخلي    
يف املستشفى، ووضع القواعد اليت     
تكفل حتديد العدد الكـايف مـن       

  .األطباء املقيمني يف املستشفى
منح وجتديد التراخيص ملزاولة    . ٣

املهــن الــصحية، واملؤســسات 
 .الصحية، والبحوث اإلكلينيكية

معايري جـودة   اعتماد شروط و  . ٤
اخلدمات الصحية اليت يتعني علـى      

 .املؤسسات الصحية االلتزام ا

) ٢٣(مبوجب املرسوم بقانون رقم     
 بشأن املستـشفيات    ١٩٨٦لسنة  

) ٢(اخلاصة واملرسوم بقانون رقم     
 بشأن مزاولة غـري     ١٩٨٧لسنة  

األطباء والصيادلة للمهن املعاونـة     
نة لـس ) ٧(واملرسوم بقانون رقم    

 بشأن مهنة الطب البشري     ١٩٨٩
وطب األسنان واملرسوم بقـانون       

 يف شأن   ١٩٩٧لسنة  )  ١٨(رقم  
تنظيم  مهنة الـصيدلة واملراكـز       
ــذه  ــديل ه ــصيدلية، وأن تع ال
الشروط حيتاج إىل إصدار تشريع     
من السلطة التشريعية وال ميكـن      

  . للهيئة تعديلها

  
  
  
  
  
  
  
منح وجتديد التراخيص ملزاولة    . ٣

املهــن الــصحية، واملؤســسات 
 . والبحوث اإلكلينيكيةالصحية

اعتماد شروط ومعايري جـودة     . ٤
اخلدمات الصحية اليت يتعني علـى      

 .ت الصحية االلتزام ااملؤسسا
حتديد شروط وقواعد استخدام    . ٥



 ١٤٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

حتديد شـروط وقواعـد      -٥
استخدام تكنولوجيا املعلومـات يف   

 .املؤسسات الصحية
ل وتسعري  وضع قواعد تسجي   -٦

 .وضمان جودة األدوية والعقاقري
  
  
 
اإلشراف علـى املؤسـسات      -٧

الصحية لضمان مدى التزامها    
بشروط الترخيص والتحقق من    
استمرار تـوافر االشـتراطات     
ــة  ــصحية والفني ــايري ال واملع
ومتطلبات السالمة، والتأكـد    

حتديد شروط وقواعد استخدام    . ٥
تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات    

 .الصحية
وضع قواعد تسجيل وتـسعري     . ٦

  .وضمان جودة األدوية والعقاقري
  
  
اإلشراف علـى املؤسـسات     . ٧

الصحية لضمان مـدى التزامهـا      
لترخيص والتحقق مـن    بشروط ا 

استمرار توافر االشتراطات واملعايري    
الصحية والفنية ومتطلبات السالمة،    
والتأكد مـن اسـتيفاء األجهـزة      
واملعدات الطبية املستخدمة يف تلك     

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  

تكنولوجيا املعلومات يف املؤسسات    
 .الصحية

وضع قواعد تسجيل وتـسعري     . ٦
  .وضمان جودة األدوية والعقاقري

  
  
اإلشراف علـى املؤسـسات     . ٧

الصحية لضمان مـدى التزامهـا      
بشروط الترخيص والتحقق مـن     

يري استمرار توافر االشتراطات واملعا   
الصحية والفنية ومتطلبات السالمة،    
والتأكد مـن اسـتيفاء األجهـزة      
واملعدات الطبية املستخدمة يف تلك     

واملواصـفات  املؤسسات للمعايري   



 ١٤١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

من استيفاء األجهزة واملعدات    
الطبية املـستخدمة يف تلـك      

يري واملواصفات  املؤسسات للمعا 
 .املعتمدة

فحص شكاوى املرضى ومتابعة     -٨
 .ما يتم بشأا

  
  
  

تقرير حدوث اخلطـأ الطـيب       -٩
 .الذي يسأل عنه الطبيب

  
 

مساءلة املرخص هلم تأديبياً     -١٠

واملواصـفات  املؤسسات للمعايري   
الدولية الـيت تعتمـدها مملكـة       

 .البحرين
فحص شكاوى املرضى ومتابعة    . ٨

  .ما يتم بشأا
  
  
  
تقرير حدوث اخلطـأ الطـيب     . ٩

وحتديد اجلهة املسؤولة عن هـذا      
  .اخلطأ

  

مساءلة املرخص هلم تأديبيـاً     . ١٠
عما يقع منهم من خمالفات ألحكام      

 واملواصـفات ( استبدال عبارة    -
ــدة  ــة املعتم ــارة ) الدولي             بعب

واملواصفات الدولية اليت تعتمدها    ( 
  ).مملكة البحرين 

  
  
ليصبح ) ٩( إعادة صياغة البند     -

  :كالتايل
التحقيق يف األخطاء الطبية املدعى     ( 

حبدوثها ورفـع توصـيتها للجنـة       
ــصة ــة )املخت ــك ألن اجله  وذل

القضائية هي اجلهة املختصة بتقرير     
  .خطاء الطبيةحدوث األ

  .املعتمدةالدولية 
 
فحص شكاوى املرضى ومتابعة    . ٨

  .ما يتم بشأا
  
  
  
  
التحقيق يف األخطاء الطبيـة     . ٩

املدعى حبدوثها ورفع توصـيتها     
  .ملختصةللجنة ا

  

مساءلة املرخص هلم تأديبيـاً     . ١٠
عما يقع منهم من خمالفات ألحكام      
قانون مزاولة املهنـة أو ألصـول       



 ١٤٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

عما يقع منهم مـن خمالفـات       
ألحكام قانون مزاولة املهنة أو     
ألصـول ومقتـضيات وآداب   

 .املهنة
  
  
  

قانون مزاولة املهنـة أو ألصـول       
  . ومقتضيات وآداب املهنة

 .ومقتضيات وآداب املهنة 

  ) ٥(مادة 
  

يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      
سبعة أعضاء، ومن بينـهم رئـيس       
الس ونائب الرئيس، على النحـو     

  :التايل
ثالثة أعضاء ترشـحهم     -١

  ) ٥(مادة 
  

 بالنسبة إىل تشكيل جملـس إدارة       -
  :اهليئة يكون على النحو التايل

ثالثة أعـضاء ترشـحهم      .١
 .الوزارة

عضوان يرشحهم القطاع     .٢

  )٥(مادة 
   

 نص املادة كما ورد املوافقة على -
احلكومة املوقرة، وذلك من 

لتحقيق التوازن مبشاركة مجيع 
  .القطاعات يف إدارة هذه اهليئة

  ) ٥(مادة 
  

يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      
سبعة أعضاء، ومن بينـهم رئـيس       
الس ونائب الرئيس، على النحـو     

  :التايل
ثالثة أعضاء ترشـحهم     -١



 ١٤٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

  .رةالوزا
عضو من مستشفى قوة     -٢

 .دفاع البحرين
ثالثة أعضاء من القطاع     -٣

 .اخلاص
وجيب أن يتوافر يف رئيس وأعضاء      
جملس اإلدارة الرتاهـة والكفـاءة      

 .واخلربة املناسبة
ويصدر بتـشكيل جملـس اإلدارة      
مرسوم بناًء على عرض رئيس جملس      
الوزراء، وتكون مدة الس ثالث     

خـرى  سنوات قابلة للتجديد ملدد أ    
  .مماثلة

وحتدد مكافآت رئيس الس ونائب   

 .الصحي اخلاص
عـــضوان ترشـــحهما  .٣

ــة ذات  ــات املهني اجلمعي
 .قةالعال

عـــضوان ترشـــحهما  .٤
 .اجلمعيات املمثلة للمرضى

  
   ملدد أخـرى   ( تبديل عبارة    -

الواردة يف الفقـرة     ) مماثلة
قبل األخـرية مـن املـادة       

:             بالعبـــارة التاليـــة 
  ).وملرة واحدة(

  
وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الوزارة
عضو من مستشفى قوة     -٢

 .البحريندفاع 
ثالثة أعضاء من القطاع     -٣

 .اخلاص
وجيب أن يتوافر يف رئيس وأعضاء      
جملس اإلدارة الرتاهـة والكفـاءة      

 .واخلربة املناسبة
ويصدر بتـشكيل جملـس اإلدارة      
مرسوم بناًء على عرض رئيس جملس      
الوزراء، وتكون مدة الس ثالث     
سنوات قابلة للتجديد ملدد أخـرى      

  .مماثلة
يس الس ونائب وحتدد مكافآت رئ  



 ١٤٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

الرئيس وأعـضاء جملـس اإلدارة      
  .مبوجب مرسوم

  

  :التعديل
  

  

يكون للهيئة جملس إدارة يشكل من      
ـ     هم رئـيس   سبعة أعضاء، ومن بين

الس ونائب الرئيس، على النحـو     
  :التايل

  

ثالثة أعـضاء ترشـحهم      .١
 .الوزارة

عضوان يرشحهم القطاع     .٢
 .الصحي اخلاص

عـــضوان ترشـــحهما  .٣
ــة ذات  ــات املهني اجلمعي

 .العالقة
عـــضوان ترشـــحهما  .٤

  
  
  

  
  
 

الرئيس وأعـضاء جملـس اإلدارة      
  .مبوجب مرسوم

  
 



 ١٤٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .اجلمعيات املمثلة للمرضى
  

وجيب أن يتوافر يف رئيس وأعضاء      
جملس اإلدارة الرتاهـة والكفـاءة      

  .ربة املناسبةواخل
ويصدر بتـشكيل جملـس اإلدارة      
مرسوم بناًء على عـرض رئـيس       
جملس الوزراء، وتكون مدة الس     

ثالث سنوات قابلـة للتجديـد         
  .وملرة واحدة

وحتدد مكافآت رئـيس الـس      
ونائب الرئيس وأعـضاء جملـس      

  .اإلدارة مبوجب مرسوم
  

  ) ٦(مادة   ) ٦(مادة 
  

  ) ٦(مادة   ) ٦(مادة 



 ١٤٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

جملس اإلدارة هو السلطة العليـا       - أ
اليت تتوىل شئون اهليئة واعتمـاد      
اخلطط والربامج اليت حتكم سـري      
العمل ـا واإلشـراف علـى       
تنفيذها، وله يف سبيل ذلـك أن       
يتخذ ما يـراه الزمـاً ملباشـرة        

  :، مبا يف ذلكمهامها وصالحياا
 اقتراح سياسة تطـوير نظـم       -١

ــصحية  ــة ال ــدمات والرعاي اخل
باململكة، وتقدمي مقترحاته بـشأن     
هذه السياسة إىل الـوزير الختـاذ       

 .االجراءات الالزمة العتمادها
 إصدار اللـوائح والقـرارات      -٢

 .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 جملس اإلدارة هو الـسلطة       -أ  دون تعديل  دون تعديل
العليا اليت تتوىل شـئون اهليئـة       

عتماد اخلطط والـربامج الـيت      وا
حتكم سري العمل ا واإلشـراف      
على تنفيذها، وله يف سبيل ذلك      
أن يتخذ ما يراه الزماً ملباشـرة       

  :مهامها وصالحياا، مبا يف ذلك
 اقتراح سياسة تطـوير نظـم       -١

ــصحية  ــة ال ــدمات والرعاي اخل
باململكة، وتقدمي مقترحاته بـشأن     
هذه السياسة إىل الـوزير الختـاذ       

 .االجراءات الالزمة العتمادها
 إصدار اللـوائح والقـرارات      -٢

 .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون



 ١٤٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 إعداد اهليكل التنظيمي والئحة     -٣
ون العـاملني باهليئـة     لتنظيم شـئ  

تتضمن إجراءات وقواعد تعيينـهم     
وترقيتهم ونقلهم وحتديد مرتبـام     
ومكافآم دون التقيـد يف ذلـك       
باألحكام املتعلقة بشئون اخلدمـة     
املدنية، ويعتمد اهليكل التنظيمـي     
والئحة تنظيم شئون العاملني باهليئة     

 .بقرار من جملس الوزراء
لنظر  تشكيل اللجان املختصة با    -٤

يف طلبات الترخيص مبزاولة املهـن      
ــرخيص  ــات الت ــصحية وطلب ال
للمؤسسات الصحية، وتـشكيل     
اللجان املختصة بتقريـر حـدوث     

 إعداد اهليكل التنظيمي والئحة     -٣
لتنظيم شـئون العـاملني باهليئـة       
تتضمن إجراءات وقواعد تعيينـهم     
وترقيتهم ونقلهم وحتديد مرتبـام     
ومكافآم دون التقيـد يف ذلـك       

ة بشئون اخلدمـة    باألحكام املتعلق 
املدنية، ويعتمد اهليكل التنظيمـي     
والئحة تنظيم شئون العاملني باهليئة     

 .بقرار من جملس الوزراء
 تشكيل اللجان املختصة بالنظر     -٤

يف طلبات الترخيص مبزاولة املهـن      
ــرخيص  ــات الت ــصحية وطلب ال
للمؤسسات الصحية، وتـشكيل     
اللجان املختصة بتقريـر حـدوث     



 ١٤٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

األخطاء الطبية وبتأديب املـرخص     
هلم مبزاولة املهن الصحية، وحتديـد   
إجراءات وقواعـد عمـل هـذه       

 .اللجان
 حتديد فئات الرسوم املستحقة     -٥

مزاولة بشأن منح وجتديد تراخيص     
املهن الصحية وتـراخيص فـتح      
وإدارة املؤسسات الصحية، وحتديد    
طرق حتصيلها، وذلك بعد موافقة     

 .جملس الوزراء
 حتديد واجبات ومـسئوليات     -٦

وأصول وآداب املهن الصحية، مبا     
يكفل مراعاة القـيم اإلسـالمية      

 .واإلنسانية وكرامة املرضى

بتأديب املـرخص   األخطاء الطبية و  
هلم مبزاولة املهن الصحية، وحتديـد   
إجراءات وقواعـد عمـل هـذه       

 .اللجان
 حتديد فئات الرسوم املستحقة     -٥

بشأن منح وجتديد تراخيص مزاولة     
املهن الصحية وتـراخيص فـتح      
وإدارة املؤسسات الصحية، وحتديد    
طرق حتصيلها، وذلك بعد موافقة     

 .جملس الوزراء
ئوليات  حتديد واجبات ومـس    -٦

وأصول وآداب املهن الصحية، مبا     
يكفل مراعاة القـيم اإلسـالمية      

 .واإلنسانية وكرامة املرضى



 ١٤٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 إصدار الئحة داخلية لتنظـيم      -٧
 .اهليئةسري العمل ب

 املوافقة على مشروع امليزانيـة      -٨
 .السنوية واحلساب اخلتامي للهيئة

 دراسة التقارير الدورية الـيت      -٩
يقدمها الرئيس التنفيذي عن سـري      
 .العمل باهليئة وتقرير ما يلزم بشأا

 القيام باملهام والصالحيات    - ١٠
األخرى املنصوص عليها يف هـذا      

 .القانون
 أن يعهد   جيوز لس اإلدارة    - ب

إىل جلنة أو أكثر يشكلها من بني       
أعضائه أو إىل رئيس الـس أو       
أي من أعضاء الس أو الرئيس      

 إصدار الئحة داخلية لتنظـيم      -٧
 .سري العمل باهليئة

 املوافقة على مشروع امليزانيـة      -٨
 .السنوية واحلساب اخلتامي للهيئة

 دراسة التقارير الدورية الـيت      -٩
 عن سـري    يقدمها الرئيس التنفيذي  

 .العمل باهليئة وتقرير ما يلزم بشأا
 القيام باملهام والصالحيات    - ١٠

األخرى املنصوص عليها يف هـذا      
 .القانون

 جيوز لس اإلدارة أن يعهد -ب
إىل جلنة أو أكثر يشكلها من بني 
أعضائه أو إىل رئيس الس أو أي 
من أعضاء الس أو الرئيس 



 ١٥٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ــرئيس  ــب ال ــذي أو نائ التنفي
  .التنفيذي بأداء مهام حمددة

التنفيذي التنفيذي أو نائب الرئيس 
 .بأداء مهام حمددة

  )٧(مادة 
  

 جيتمع جملس اإلدارة مرة كـل       -أ
شهرين على األقل، كمـا يعقـد       
الس اجتماعات غري عادية بنـاء      
على دعوة من رئـيس الـس أو     
طلب مقدم من عضوين من أعضاء      

 .الس أو من الوزير
وجيب يف مجيع األحوال إخطـار      

س أعضاء الس جبدول أعمال ال    
قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة     

  .أيام على األقل

  )٧(مادة 
  
أو طلب مقدم من  ( تبديل عبارة    -

مـن  ) أ(الواردة يف البند    ) عضوين  
أو : ( الفقرة األوىل بالعبارة التالية     
  ).طلب مقدم من ثالثة أعضاء 

  
 يكون نص املادة بعـد     وعلى ذلك 
  :التعديل

 جيتمع جملس اإلدارة مرة كـل       -أ
شهرين على األقل، كمـا يعقـد       
الس اجتماعات غري عادية بنـاء      

  )٧(مادة 
  

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
 .من احلكومة املوقرة

  )٧(مادة 
  

 جيتمع جملس اإلدارة مرة كـل       -أ
شهرين على األقل، كمـا يعقـد       

ية بنـاء   الس اجتماعات غري عاد   
على دعوة من رئـيس الـس أو     
طلب مقدم من عضوين من أعضاء      

 .الس أو من الوزير
وجيب يف مجيع األحوال إخطـار      
أعضاء الس جبدول أعمال الس     
قبل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة     

 .أيام على األقل



 ١٥١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 حيضر الرئيس التنفيذي كافة     -ب
اجتماعات جملس اإلدارة، وذلـك     
باستثناء احلاالت اليت يقدر الس     
عدم مالءمـة حـضور الـرئيس       

 .التنفيذي لالجتماع
 لس اإلدارة أن يدعو حلضور      -ج

اجتماعاته من يرى االستعانة ـم      
ـ    ربة أو ذوي الـشأن     من أهل اخل

ملناقشتهم واالستماع آلرائهـم وال   
يكون ألي من هـؤالء صـوت       
معدود عند التصويت على قرارات     

  .الس
  

أو على دعوة من رئيس الـس       
 مـن   طلب مقدم من ثالثة أعضاء    
 .أعضاء الس أو من الوزير

وجيب يف مجيع األحوال إخطـار      
أعضاء الس جبدول أعمال الس     

بل املوعد احملدد لالجتماع خبمسة     ق
  .أيام على األقل

 حيضر الرئيس التنفيذي كافة     -ب
اجتماعات جملس اإلدارة، وذلـك     
باستثناء احلاالت اليت يقدر الس     
عدم مالءمـة حـضور الـرئيس       

 .التنفيذي لالجتماع
 لس اإلدارة أن يدعو حلضور      -ج

اجتماعاته من يرى االستعانة ـم      

 حيضر الرئيس التنفيذي كافة     -ب
اجتماعات جملس اإلدارة، وذلـك     

 احلاالت اليت يقدر الس     باستثناء
عدم مالءمـة حـضور الـرئيس       

  .التنفيذي لالجتماع
 لس اإلدارة أن يدعو حلضور      -ج

اجتماعاته من يرى االستعانة ـم      
من أهل اخلـربة أو ذوي الـشأن        
ملناقشتهم واالستماع آلرائهـم وال   
يكون ألي من هـؤالء صـوت       
معدود عند التصويت على قرارات     

 .الس

  
  



 ١٥٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 أو ذوي الـشأن     من أهل اخلـربة   
ملناقشتهم واالستماع آلرائهـم وال   
يكون ألي من هـؤالء صـوت       
معدود عند التصويت على قرارات     

  .الس

  
  
  
 

  )٨(ادة م
  
  
  
  
  
  
  

يكــون اجتمــاع جملــس اإلدارة 

  )٨(مادة 
  
وال يكون للرئيس (  إضافة عبارة   -
يف اية   ) لتنفيذي حق التصويت  ا

  .املادة
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

يكــون اجتمــاع جملــس اإلدارة 

  )٨(مادة 
  

املوافقة على قرار جملس  -
 .النواب

  )٨(مادة 
  
  
  
  

  
يكون اجتمـاع جملـس اإلدارة      



 ١٥٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

صحيحاً حبضور أغلبية أعضائه على     
أن يكون من بينهم رئيس الس أو     
نائبه، وتصدر قـرارات الـس      
بأغلبية أصوات احلاضرين، وعنـد     
تساوي عدد األصـوات يـرجح      
  .اجلانب الذي منه رئيس االجتماع

صحيحاً حبضور أغلبية أعضائه على     
أن يكون من بينهم رئيس الس أو       
نائبه، وتصدر قرارات الس بأغلبية     
أصوات احلاضرين، وعند تـساوي     
عدد األصوات يرجح اجلانب الذي     

وال يكـون   منه رئيس االجتماع،    
  .للرئيس التنفيذي حق التصويت

صحيحاً حبضور أغلبيـة أعـضائه      
على أن يكون من بينـهم رئـيس    
الس أو نائبه، وتصدر قـرارات      
الس بأغلبية أصوات احلاضرين،    

 تساوي عـدد األصـوات      وعند
يرجح اجلانب الذي منـه رئـيس       

وال يكـون للـرئيس     االجتماع،  
  .التنفيذي حق التصويت

  
  
 

  ) ٩(مادة 
ميثل رئيس الس اهليئة أمام القضاء      

  ) ٩(مادة 
  

  دون تعديل

  ) ٩(مادة 
 دون تعديل

  ) ٩(مادة 
ميثل رئيس الس اهليئة أمام القضاء      



 ١٥٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ويف صالا بالغري، ويتوىل اإلشراف     
  .املباشر على الرئيس التنفيذي

  

ويف صالا بالغري، ويتوىل اإلشراف     
  .املباشر على الرئيس التنفيذي

 
  )١٠(مادة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠(مادة 
  
وحتدد مكافـآت   (  تبديل عبارة    -

الواردة يف  ) نائب الرئيس التنفيذي    
من الفقرة الثانية بالعبارة    ) ب(البند  
 وحيـدد أجـر نائـب        ( :التالية  

  ).الرئيس التنفيذي 
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
  :التعديل

  

  )١٠(مادة 
  

املوافقة على قرار جملس  -
 .النواب

  )١٠(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعني      -أ
مبوجب مرسوم، بعد موافقة جملس     
الوزراء بناء على ترشـيح جملـس       
اإلدارة، وذلك ملدة ثالث سـنوات      

 .دد أخرى مماثلةقابلة للتجديد مل
وحيدد الس ما يستحقه الـرئيس      
التنفيذي من أجـر مبـا يف ذلـك         
العالوات واملزايا املاليـة والعينيـة      

  .األخرى
 جيوز لس اإلدارة إصدار قرار      -ب

بتعيني نائب للرئيس التنفيذي يكون     
من بني مهامه القيام بأعمال الرئيس      
التنفيذي يف احلاالت وخالل الفترة     

ددها اللوائح اليت يـصدرها     اليت حت 

 يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعني      -أ
مبوجب مرسوم، بعد موافقة جملس     
الوزراء بناء على ترشـيح جملـس       
اإلدارة، وذلك ملدة ثالث سـنوات      

 .قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة
س وحيدد الس ما يستحقه الـرئي     

التنفيذي من أجـر مبـا يف ذلـك         
العالوات واملزايا املاليـة والعينيـة      

  .األخرى
 جيوز لس اإلدارة إصدار قرار      -ب

بتعيني نائب للرئيس التنفيذي يكون     
من بني مهامه القيام بأعمال الرئيس      
التنفيذي يف احلاالت وخالل الفترة     
اليت حتددها اللوائح اليت يـصدرها      

 يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعني      -أ
مبوجب مرسوم، بعد موافقة جملس     
الوزراء بناء على ترشـيح جملـس       

 ثالث سـنوات    اإلدارة، وذلك ملدة  
 .قابلة للتجديد ملدد أخرى مماثلة

وحيدد الس ما يستحقه الـرئيس      
التنفيذي من أجـر مبـا يف ذلـك         
العالوات واملزايا املاليـة والعينيـة      

  .األخرى
 جيوز لس اإلدارة إصدار قرار      -ب

بتعيني نائب للرئيس التنفيذي يكون     
من بني مهامه القيام بأعمال الرئيس      

احلاالت وخالل الفترة   التنفيذي يف   
اليت حتددها اللوائح اليت يـصدرها      



 ١٥٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

جملس اإلدارة، وينشر هذا القرار يف      
 .اجلريدة الرمسية

وحتدد مكافآت نائـب الـرئيس      
  .التنفيذي بقرار من جملس اإلدارة

  
  
  

 هذا القرار يف    جملس اإلدارة، وينشر  
 .اجلريدة الرمسية

 وحيدد أجر نائب الرئيس التنفيذي    
  .بقرار من جملس اإلدارة

جملس اإلدارة، وينشر هذا القرار يف      
 .اجلريدة الرمسية

 وحيدد أجر نائب الرئيس التنفيذي    
 .بقرار من جملس اإلدارة

  )١١(مادة 
يتوىل الرئيس التنفيذي تـصريف      - أ

شئون اهليئة وتسيري أعماهلا فنيـاً      
علـى  وإدارياً ومالياً واإلشراف    

موظفيها، وذلك طبقـا للـوائح      
  .والقرارات اليت يصدرها الس

يرفع الرئيس التنفيذي إىل       - ب
جملس اإلدارة تقارير دورية كـل    
ثالثة أشهر عن نشاط اهليئة وسري      

  )١١(مادة 
  دون تعديل

  )١١(مادة 
 دون تعديل

  )١١(مادة 
يتوىل الرئيس التنفيذي تصريف       -أ 

شئون اهليئة وتسيري أعماهلا فنياً     
وإدارياً ومالياً واإلشراف علـى     
موظفيها، وذلك طبقا للـوائح     
  .والقرارات اليت يصدرها الس

الـرئيس التنفيـذي إىل     يرفع    -ب 
جملس اإلدارة تقارير دورية كـل      
ثالثة أشهر عن نشاط اهليئة وسري      



 ١٥٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ـ        اً العمل ا وما مت إجنـازه وفق
للخطط والـربامج املوضـوعة،     
وحتديد معوقات األداء واحللـول     

 مل  املقترحة لتفاديها، وذلك مـا    
حيدد جملس اإلدارة مـدة أقـل       

  .لتقدمي هذه التقارير
  

العمل ا وما مت إجنـازه وفقـاً        
للخطط والـربامج املوضـوعة،     
وحتديد معوقات األداء واحللـول     
املقترحة لتفاديها، وذلك مـا مل      
حيدد جملس اإلدارة مـدة أقـل       

 .لتقدمي هذه التقارير

  )١٢(مادة 
يس التنفيذي أو نائب الـرئيس      للرئ

التنفيذي أن يستقيل مـن منـصبه       
مبوجب طلب يقدمـه إىل رئـيس       
الس وذلك قبل التـاريخ احملـدد       
لالستقالة بشهرين علـى األقـل،      
ويصدر بقبول االستقالة قرار مـن      

  .جملس اإلدارة

  )١٢(مادة 
  

  دون تعديل
  )١٢(مادة 

 دون تعديل

  )١٢(مادة 
ئب الرئيس للرئيس التنفيذي أو نا

التنفيذي أن يستقيل من منصبه 
مبوجب طلب يقدمه إىل رئيس 
الس وذلك قبل التاريخ احملدد 
لالستقالة بشهرين على األقل، 
ويصدر بقبول االستقالة قرار من 



 ١٥٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .جملس اإلدارة  

  )١٣(مادة 
  

إذا أخل الرئيس التنفيذي أو       - أ
نائب الرئيس التنفيذي بواجبـات     

ياا، وظيفته أو خرج على مقتـض     
كلف جملس اإلدارة جلنة يـشكلها      
من بني أعضائه إلجراء حتقيـق يف       
شأن ما هو منسوب إىل أي منهما،       
ويعرض التحقيق مشفوعاً مبـذكرة     
بالرأي على جملس اإلدارة، الذي له      
أن يصدر قـراراً بتوقيـع اجلـزاء      
اإلداري املناسب علـى الـرئيس      
التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي     

  )١٣(مادة 
  

  دون تعديل

  )١٣(مادة 
  

 دون تعديل

  )١٣(مادة 
  

 إذا أخل الرئيس التنفيـذي       -أ 
أو نائب الرئيس التنفيذي بواجبات     
وظيفته أو خرج على مقتـضياا،      
كلف جملس اإلدارة جلنة يـشكلها      
من بني أعضائه إلجراء حتقيـق يف       

 إىل أي منهما،    شأن ما هو منسوب   
ويعرض التحقيق مشفوعاً مبـذكرة     
بالرأي على جملس اإلدارة، الذي له      
أن يصدر قـراراً بتوقيـع اجلـزاء        
اإلداري املناسب علـى الـرئيس      
التنفيذي أو نائب الرئيس التنفيذي     



 ١٥٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تقضي به الئحة اجلزاءات    وفقا ملا   
  .اليت يصدرها الس

يعفى الرئيس التنفيـذي أو       - ب
نائب الرئيس التنفيذي من منصبه،     
بعد مساع أقواله، بقرار من الس،      
وذلك يف حالة ثبوت إخالله إخالال      
جسيما بواجبات وظيفته أو عجزه     
عن القيام ا بكفاءة وفاعلية، وعلى      
الس ترشيح من خيلف الـرئيس      
التنفيذي واختاذ اإلجراءات الالزمة    

  .لتعيينه

وفقا ملا تقضي به الئحة اجلـزاءات       
  .اليت يصدرها الس

 يعفى الرئيس التنفيذي أو -ب
 التنفيذي من منصبه، نائب الرئيس

بعد مساع أقواله، بقرار من الس، 
وذلك يف حالة ثبوت إخالله 
إخالال جسيما بواجبات وظيفته أو 
عجزه عن القيام ا بكفاءة 
وفاعلية، وعلى الس ترشيح من 
خيلف الرئيس التنفيذي واختاذ 

 .اإلجراءات الالزمة لتعيينه

  )١٤(مادة 
  

  )١٤(مادة 
  

  )١٤(مادة 
  

  )١٤(مادة 
  



 ١٦٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

قلة، يكون للهيئة ميزانية مست     - أ
وتبدأ السنة املالية للهيئة ببدايـة      
السنة املاليـة للدولـة وتنتـهي       
بنهايتها باستثناء الـسنة املاليـة      
األوىل للهيئة اليت تبدأ من تاريخ      
العمل ذا القانون وتنتهي بنهاية     
السنة املالية للدولة املعمول ا يف      

 .هذا التاريخ
وختضع اهليئة يف هذا الشأن لكافـة    

ألحكام اليت تسري بشأن  القواعد وا 
  .امليزانية العامة للدولة

يعني جملس اإلدارة يف بداية       - ب
كل سنة مالية مـدققاً خارجيـاً ذا        
مكانة دولية لتدقيق حسابات اهليئة،     

 ) مـستقلة (  استبدال كلمـة     -
) أ(اردة يف الفقرة األوىل من البند      الو

   ).ملحقة( بكلمة 
  
 إضافة العبارة التاليـة إىل املـادة             -
وتدرج االعتمادات  ) : ( أ  /١٤( 

املخصصة مليزانية اهليئة رقما واحدا     
بعـد عبـارة            ) يف ميزانية الدولة  

   ). ميزانية مستقلةةيكون للهيئ( 
ـًا(  إضافة كلمة    -  بعـد  ) داخلي

يف بداية كل سـنة ماليـة       ( عبارة  
ـًا    ).ب(الواردة يف الفقرة ) مدقق

علـى  ) ج( إضافة فقرة جديدة     -
 يعد جملـس اإلدارة     : (النحو التايل 

املوافقة على نص املادة كما ورد  -
ك ألن من احلكومة املوقرة، وذل

امليزانية املستقلة توضع لألشخاص 
املعنوية العامة واهليئة تتمتع 

) ٢(باالستقالل املايل حسب املادة 
 .من مشروع القانون

ــة   - أ ــة ميزاني  يكــون للهيئ
مستقلة، وتبدأ السنة املالية للهيئة     
ببداية السنة املالية للدولة وتنتهي     
بنهايتها باستثناء الـسنة املاليـة      

وىل للهيئة اليت تبدأ من تاريخ      األ
العمل ذا القانون وتنتهي بنهاية     
السنة املالية للدولة املعمول ا يف      

 .هذا التاريخ
وختضع اهليئة يف هذا الشأن لكافـة    
القواعد واألحكام اليت تسري بشأن   

 .امليزانية العامة للدولة
 يعني جملس اإلدارة يف بداية       - ب

 ذا  كل سنة مالية مـدققاً خارجيـاً      
مكانة دولية لتدقيق حسابات اهليئة،     



 ١٦١

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وذلك ملدة ثالث سنوات وجيـوز      
جتديدها ملدد أخرى، وحيدد الس     

 .مكافأته السنوية
  

ـًا        يف اية كل سنة مالية حـساب
ـًا للهيئة ويعـرض علـى       ختامي
   ).ديوان الرقابة املالية للتدقيق فيه

  
  
  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد      
 :لالتعدي

  ، ملحقـة  يكون للهيئة ميزانية     -أ
وتدرج االعتمادات املخصـصة    
مليزانية اهليئة رقمـا واحـدا يف       

 وتبدأ السنة املالية    ميزانية الدولة، 
للهيئة ببداية السنة املالية للدولـة      
وتنتهي بنهاياا باسـتثناء الـسنة      

وذلك ملدة ثالث سنوات وجيـوز      
جتديدها ملدد أخرى، وحيدد الس     

  .مكافأته السنوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٢

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

املالية األوىل للهيئة اليت تبدأ مـن       
ـ      هي تاريخ العمل ذا القانون وتنت

بنهاية السنة املالية للدولة املعمـول   
 .ا يف هذا التاريخ

وختضع اهليئة يف هذا الشأن لكافة      
القواعد واألحكام الـيت تـسري      

  .بشأن امليزانية العامة للدولة
يعني جملس اإلدارة يف بدايـة       -ب

ـًا كل سنة مالية مدققاً       و  داخليـ
خارجياً ذا مكانة دوليـة لتـدقيق       

لك ملدة ثالثـة    حسابات اهليئة، وذ  
سنوات وجيوز جتديدها ملدد أخرى،     

  .وحيدد الس مكافآته السنوية
يعد جملس اإلدارة يف اية كل       -ج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١٦٣

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

ـًا للهيئة      ـًا ختامي سنة مالية حساب
ويعرض على ديوان الرقابة املاليـة      

  .للتدقيق فيه
  

  )١٥(مادة 
  

جيب على اهليئة أن تعرض على        -أ 
الوزير تقـارير دوريـة عـن       
نشاطها وسري العمل ا وما مت      
 إجنازه، وحتديد معوقات األداء   
وما مت اعتماده مـن حلـول       
لتفاديها، وللوزير أن يطلب من     
اهليئة تزويده بأيـة بيانـات أو    
معلومات أو قرارات أو حماضر     

  )١٥(مادة 
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  )١٥(مادة 
  

 دون تعديل

  )١٥(مادة 
  

 جيب على اهليئة أن تعرض       -أ 
على الوزير تقارير دوريـة عـن       
نشاطها وسري العمل ا ومـا مت       

داء إجنازه، وحتديد معوقـات األ    
وما مت اعتمـاده مـن حلـول        
لتفاديها، وللوزير أن يطلب مـن      
اهليئة تزويـده بأيـة بيانـات أو     
معلومات أو قرارات أو حماضر أو      



 ١٦٤

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

أو سجالت أو تقارير، الزمـة      
لقيامه بالرقابة علـى أعمـال      

  .اهليئة
مع عدم اإلخالل مبا تتمتع بـه        -ب 

اهليئة من استقالل يف مباشـرة      
مهامهــا وصــالحياا طبقــاً 

هذا القانون، يتـوىل    ألحكام  
الوزير متابعة مدى التزام اهليئة     
بأحكام هذا القانون وبالسياسة    
املعتمدة لتطوير نظم اخلدمات    
والرعاية الـصحية باململكـة     
ومدى قيـام اهليئـة مبباشـرة       
مهامها بكفـاءة وفاعليـة يف      
حـدود االعتمــادات املاليــة  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سجالت أو تقارير، الزمة لقيامه     
 .بالرقابة على أعمال اهليئة

  
 مع عدم اإلخالل مبا تتمتـع        -ب 

به اهليئة مـن اسـتقالل يف       
مباشرة مهامها وصـالحياا    

هذا القـانون،   حكام  طبقاً أل 
يتوىل الوزير متابعة مدى التزام   
اهليئة بأحكام هـذا القـانون      
وبالسياسة املعتمدة لتطـوير    
نظــم اخلــدمات والرعايــة 
الصحية باململكة ومدى قيام    
اهليئة مبباشرة مهامها بكفـاءة     
وفاعلية يف حدود االعتمادات    



 ١٦٥

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .املتاحة
إذا تبني للـوزير وجـود مـا         -ج 

اهليئة مـع   يتعارض من أعمال    
أحكام القـانون أو الـسياسة      

ة لتطـوير اخلـدمات     املعتمد
والرعاية الصحية باململكـة أو     

 ةعدم قيامها مبهامهـا بكفـاء     
وفاعلية، كان لـه االعتـراض    
على ذلك وإخطـار جملـس      
اإلدارة مبا يراه يف هذا الشأن،      
فإذا أصر الس علـى رأيـه       
عرض األمر على جملس الوزراء     

ار يـصدره   حلسم اخلالف بقر  
خالل ثالثني يوماً على األكثر     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .املالية املتاحة

إذا تبني للوزير وجود ما  -ج
من أعمال اهليئة مع يتعارض 

أحكام القانون أو السياسة 
ة لتطوير اخلدمات املعتمد

والرعاية الصحية باململكة أو 
 ةعدم قيامها مبهامها بكفاء

وفاعلية، كان له االعتراض 
على ذلك وإخطار جملس 
اإلدارة مبا يراه يف هذا الشأن، 
فإذا أصر الس على رأيه 
عرض األمر على جملس 

خلالف بقرار الوزراء حلسم ا
يصدره خالل ثالثني يوماً على 



 ١٦٦

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

األكثر من تاريخ رفع األمر     .من تاريخ رفع األمر إليه
 .إليه

  )١٦(مادة 
  

لرئيس الس أن يندب بعض       - أ
موظفي اهليئة للتفتـيش علـى      
املرخص هلم للتحقق من تطبيق     
أحكام هذا القانون واللـوائح     
والقرارات الصادرة تنفيذاً له،     
ويكون هلؤالء املفتشني يف سبيل     

أعمال التفتـيش حـق     القيام ب 
دخول املؤسـسات الـصحية     
واإلطالع علـى الـسجالت     
ومعاينة األجهـزة واملعـدات     

  )١٦(مادة 
  

  دون تعديل

  )١٦(مادة 
  

 ) من ذوي اخلربة( إضافة عبارة -
لرئيس الس أن يندب  ( بعد عبارة

وذلك ، )بعض موظفي اهليئة
ألشخاص للتأكيد بأن يكون ا

الذين يتولون التفتيش من ذوي 
 .اخلربة

  )١٦(مادة 
  

 لرئيس الس أن ينـدب       - أ
مـن ذوي   بعض موظفي اهليئـة     

 للتفتيش على املرخص هلم     اخلربة
للتحقق من تطبيق أحكام هـذا      
القانون واللـوائح والقـرارات     
الصادرة تنفيذاً له، ويكون هلؤالء     
املفتشني يف سبيل القيام بأعمـال      

ق دخول املؤسـسات    التفتيش ح 
الصحية واإلطالع على السجالت  
ومعاينة األجهزة واملعدات الطبية    



 ١٦٧

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

 .الطبية املستخدمة
يكون للمـوظفني الـذين       - ب

خيوهلم وزير العدل باالتفاق مع     
الوزير صفة مأموري الـضبط     
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم    
اليت تقع باملخالفـة ألحكـام      
 القانون يف دوائر اختـصاصهم    
ــال  ــة بأعم ــون متعلق وتك

 .وظائفهم
وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلـذه      
اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار مـن       

  .الرئيس التنفيذي

 .املستخدمة
يكون للمـوظفني الـذين       - ب

خيوهلم وزير العدل باالتفاق مع     
الوزير صفة مأموري الـضبط     
القضائي وذلك بالنسبة للجرائم    
اليت تقع باملخالفـة ألحكـام      
القانون يف دوائر اختـصاصهم     

ــة ب ــون متعلق ــال وتك أعم
 .وظائفهم

وحتال احملاضر احملررة بالنسبة هلذه     
اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار من      

 .الرئيس التنفيذي

  )١٧(مادة 
تنقل إىل اهليئة كافـة الـسجالت       

  )١٧(مادة 
  دون تعديل

  )١٧(مادة   )١٧(مادة 



 ١٦٨

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

وامللفات املتعلقة بتراخيص مزاولـة     
املهن الصحية وتراخيص املؤسسات    
الصحية، وملفات التظلمات مـن     

ـ       ذه القرارات الـصادرة بـشأن ه
  .التراخيص

تنقل إىل اهليئة كافة السجالت  دون تعديل
وامللفات املتعلقة بتراخيص مزاولة 
املهن الصحية وتراخيص 
املؤسسات الصحية، وملفات 
التظلمات من القرارات الصادرة 

 .بشأن هذه التراخيص

  )١٨(مادة 
  

  
  
  
  

  

 املعمول ا   يستمر العمل بالقرارات  
وقت صدور هذا القـانون بـشأن       

  )١٨(مادة 
  

  خـالل سـنة     ( إضافة عبـارة     -
  .يف اية نص العبارة ) واحدة

  

بعـد  وعلى ذلك يكون نص املادة     
 :التعديل

يستمر العمل بالقرارات املعمول ا     
وقت صدور هذا القـانون بـشأن       

  )١٨(مادة 
  

املوافقة على قرار جملس النواب  -
  :مع التعديالت التالية

  
  

  

 ) خالل عامني ( استبدال عبارة -

  )١٨(مادة 
  
  
  
  

يستمر العمل بالقرارات املعمـول     



 ١٦٩

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

تنظيم املهن واخلـدمات الـصحية      
وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام هذا       
القانون، وذلك إىل أن تصدر اهليئة      

  .القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامه

تنظيم املهن واخلـدمات الـصحية      
وذلك مبا ال يتعارض مع أحكام هذا       
القانون، وذلك إىل أن تصدر اهليئة      
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكامـه     

  .واحدةخالل سنة 

، )خالل سنة واحدة  ( بعبارة
وذلك إلعطاء الفرصة الكافية 
للهيئة لكي تتمكن من إصدار 
القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام 

  .هذا القانون
  
 

ا وقت صدور هذا القانون بشأن      
نظيم املهن واخلدمات الـصحية     ت

وذلك مبا ال يتعارض مع أحكـام       
هذا القانون، وذلك إىل أن تصدر      
اهليئة القرارات الالزمـة لتنفيـذ      

 .خالل عامنيأحكامه 

  )١٩(مادة 
يلغى كل نص يتعارض مع أحكـام    

  .هذا القانون

  )١٩(مادة 
  دون تعديل

  )١٩(مادة 
 دون تعديل

  )١٩(مادة 
 أحكام يلغى كل نص يتعارض مع

 .هذا القانون

  )٢٠(مادة 
  

 –على رئيس جملس الوزراء والوزراء      
 تنفيذ أحكام هـذا     –كل فيما خيصه    

  )٢٠(مادة 
  دون تعديل

  )٢٠(مادة 
 دون تعديل

  )٢٠(مادة 
على رئيس جملس الوزراء والوزراء 

 تنفيذ أحكام –ه  كل فيما خيص–



 ١٧٠

   القانوننصوص مواد مشروع
 ة كما وردت من احلكوم

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص توصية اللجنة  جملس النوابقرار

القانون، ويعمل به من اليـوم التـايل       
  .لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة 

 .الرمسية
  
  
  



 ١٧١

  م٢٠٠٨ فرباير ٢٠: التاريخ 
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  
  ..م املهن واخلدمات الصحيةمشروع قانون بشأن إنشاء اهليئة الوطنية لتنظي: املوضوع 

  
  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  
 رئ  یس ال  سید عل  ي ب  ن ص  الح ال  صالح   م، أرف  ق مع  الي  ٢٠٠٨ فبرای  ر ١٢بت  اریخ   

مشروع ، نسخة من )٢٠٠٨ -٢ -٣/  ص ل ت ق١٧٣(المجلس، ضمن كتابھ رقم 

كرت  ھ ب  شأن إن  شاء الھیئ  ة الوطنی  ة لتنظ  یم المھ  ن والخ  دمات ال  صحیة، ومذ     ق  انون 

اإلی   ضاحیة إل   ى لجن   ة ال   شؤون الت   شریعیة والقانونی   ة، وذل   ك لمناق   شتھ وإب   داء        

  .المالحظات علیھ للجنة الخدمات
  

، عق    دت لجن    ة ال    شؤون الت    شریعیة والقانونی    ة   م٢٠٠٨ فبرای    ر ٢٠وبت    اریخ   

 الم  ذكور ومذكرت  ھ  م  شروع الق  انون ، حی  ث اطلع  ت عل  ى  اجتماعھ  ا الث  امن ع  شر 

  .المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلساإلیضاحیة، وذلك بحضور 

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     – بعد المداولة والنقاش –وانتھت اللجنة   

  .لمبادئ وأحكام الدستور

  :توصية اللجنة 
  

بشأن إنشاء الھیئة الوطنی ة لتنظ یم المھ ن     مشروع قانون   ترى اللجنة سالمة    

  .یة والقانونیةوالخدمات الصحیة؛ من الناحیتین الدستور
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  


