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  )١(ملحق رقم 
  التقرير التكميلي األول 

لجنة اخلدمات خبصوص مشروع قانون ل
  .بإنشاء صندوق الشفاء الوطين 
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  م٢٠٠٧ مايو ٢٢ :التاريخ 

  
  بشأنالتقرير التكميلي األول للجنة اخلدمات 

  (  ) لسنة (  ) رقم مشروع قانون 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  
  :مقدمــة

  

رئـيس  السيد علي بن صاحل الصاحل      يل   صاحب املعا  أرسلم    ٢٠٠٧ أبريل   ١١بتاريخ       
ـًا برقم   جملس الشورى    إىل جلنة اخلـدمات     ) ٢٠٠٧-٤ -٤/  ص ل خ ت      ٩٠( خطاب

م ،  ٢٠٠٧ أبريـل    ٩وذلك بناء على قرار الس يف جلسته اخلامسة عشرة املنعقدة بتاريخ            
عـرض   لي بشأنهعداد تقرير   ، وإ بإنشاء صندوق الشفاء الوطين   مشروع قانون   بإعادة دراسة   
    . على الس

  
  :إجــراءات اللجنــة: أوالً

 :ناقشت اللجنة مشروع القانون يف االجتماعات التالية  )١(
 

 .م ٢٠٠٧ أبريل ٢٥بتاريخ      االجتمـاع العشــرون -

 .م ٢٠٠٧ مايـو ١٣بتاريخ       االجتماع الثاين والعشرون -
  
، حيث حـضر    ةيف االجتماع العشرين ممثلو وزارة الصح     وبدعوة من اللجنة، شارك      )٢(

 :كل من 
 

 .مستشار شؤون االس   د جعفر حممد شربـسياألستاذ  -
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، حيـث   يف االجتماع الثاين والعشرين ممثلو وزارة الصحة      وبدعوة من اللجنة، شارك      •
 :حضر كل من 

  

 .وين ـقانمستـشـار   ـدوب حممـحيىي أياألستـاذ  -١
  .مستشار شؤون االس    حممد شربد جعفرـسياألستاذ  -٢

 
 : اللجنة كل من يشارك يف اجتماع •

 

 . سـلمجللوين ـار القانــاملستش  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني. ١
 . ن جلان السؤواملستشار القانوين لش  ونــد مرهـن محيـاألستاذ حمس. ٢

 

 .سهيـر عبداللطيـف توىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

   :وزارة الصحةرأي :  ـًاثاني

إنشاء صندوق الشفاء الوطين شريطة األخذ باملالحظـات الـيت وردت يف            إن الوزارة مع     
  :املذكرة اخلاصة باملشروع الواردة من احلكومة املوقرة لألسباب التالية 

  

إن املشروع بقانون سيوفر موارد مالية إضافة ملا توفره اململكة لنفقات العالج يف اخلارج              -
ات واإلعانات والتربعات واملنح اليت تقدم للصندوق، واالستفادة من عائد استثمار           كاهلب

 .الصندوق، وبذلك ميكن سد النقص يف امليزانية املخصصة للعالج يف اخلارج 
 

إن املشروع بقانون سيفتح الباب أمام هيئات اتمع املدين ورجال األعمال والتجـار               -
 من خالل التربعات واهلبات، مما يعـزز الـتالحم   وغريهم للمسامهة يف متويل الصندوق 

 .بند نفقات العالج يف اخلارج حتت االجتماعي ويغطي العجز يف امليزانية اليت تعتمد 
  

إن املشروع بقانون سيعزز ثقة املرضى يف وزارة الصحة من خالل نصه على تـشكيل                -
يار احلاالت املرضـية    وحتديد االشتراطات الالزمة الخت    املعايريجملس أمناء خيتص بوضع     

اليت تستفيد من خدماته، وذلك عن طريق إدارات وأجهزة وجلـان فنيـة متخصـصة               
 .يشكلها الس من ذوي اخلربة واالختصاص 
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ـًا   :ة ـرأي اللجن : ثالث
  

 حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حولـه          ،تدارست اللجنة مشروع القانون    -
املستشارين القـانونيني، ومتّ اسـتعراض   وت املدعوة ممثلي اجلهاومن قبل أعضاء اللجنة     

قرار جملس النواب ورأي جلنة اخلدمات مبجلس النواب بشأنه، واطلعت اللجنة كـذلك       
سالمة  مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا       على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية     

ـ          ة علـى مرئيـات     املشروع من الناحيتني الدستورية والقانونية، كما اطلعـت اللجن
ومالحظات وزارة الصحة خبصوص مشروع القانون؛ واقتنعت اللجنة يف ضوء كل تلك            

ألن إنشاء الصندوق سيساعد على      ؛ وذلك املعطيات بأمهية املوافقة على مشروع القانون     
توفري موارد إضافية عن طريق التربعات واهلبات واملنح، فضالً عن امليزانيـة املخصـصة       

احلكومة، باإلضافة إىل االستفادة من عائدات استثمار الصندوق ممـا          للصندوق من قبل    
سيوفر دخالً إضافيا ميكن به سد النقص يف امليزانية املخصصة للعالج يف اخلارج، وتوفري              

وقـد اقتنعـت    . العالج ألكرب عدد ممكن من املواطنني احملتاجني فعالً ملثل هذه اخلدمة            
دوق ستعزز ثقة املواطنني بعدالة وشفافية التعامل مع هذه        اللجنة أيضا بأن استقاللية الصن    

جملس أمناء خيتص بوضع املعايري وحتديـد       املسألة، وذلك من خالل النص على تشكيل        
االشتراطات الالزمة الختيار احلاالت املرضية اليت تستفيد من خدماته، وذلك عن طريق            

 .ذوي اخلربة واالختـصاص     إدارات وأجهزة وجلان فنية متخصصة يشكلها الس من         
وقد أوصت اللجنة بإدخال بعض التعديالت على مشروع القـانون كمـا أوصـت              

 .باستحداث مادة تكفل رقابة الوزير كما هو موضح يف اجلدول املرفق 
 
 موضحا أن   ،وقد حتفظ سعادة العضو الدكتور محد علي السليطي على مشروع القانون           -

 كلفة مالية مرتفعة ستكون على حساب ما سيتوفر         إنشاء صندوق الشفاء الوطين يتطلب    
للصندوق من مال للعالج يف اخلارج، األمر الذي سيضعف من اخلدمات العالجية بدالً             

خاصة أن وزارة الصحة تقوم بتوفري العالج الصحي يف اخلارج، جلميـع            ومن تعزيزها،   
ية ماليـة تـصل إىل      احلاالت اليت تقرها جلنة العالج الصحي يف اخلارج وباعتماد ميزان         

نه يف حالة إقرار املشروع سيقتصر التـزام الـوزارة    وإ .)مليونني وتسعمائة ألف دينار (
  ) .مليون دينار(  ال يتجاوزبدعم مايل حمدود للصندوق
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ـًًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي  : رابع
  

تفق أعضاء اللجنة على اختيـار      من الالئحة الداخلية للمجلس، ا     ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :كل من 

 
ـًا          األستـاذة مسرية إبراهيم رجب .١  مقررا أصلي
 امقررا احتياطي    الدكتورة عائشـة سامل مـبارك .٢

  
  :   توصية  اللجنـــة: خامسا

  

يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت يف الس واللجنة توصلت اللجنة إىل 
  :ا يلي التوصية مب

  
  
بإنشاء صندوق الشفاء الوطين مـن      (  ) لسنة  (  ) املوافقة على مشروع قانون رقم       •

  .حيث املبدأ 
املوافقة على التعديالت اليت أدخلتها اللجنة على مـشروع القـانون كمـا وردت               •

  .تفصيالً يف اجلدول املرفق 
 
  

  )نه مناسباواألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر، واختاذ ما ترو(

  
  
  

  الدكتورة ية جواد اجلشي                     الدكتورة عائشة سامل مبارك
 رئيس جلنة اخلدمات                            نائب رئيس جلنة اخلدمات
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  ( )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  ( )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  
حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          

  .ملك مملكة البحرين
  طالع على الدستور،إلبعد ا

أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
عليه القانون اآليت نصه، وقد صدقنا      

  :وأصدرناه
  
  

  

  
  

  دون تعديل
  

  
  
  

  دون تعديل

  ( )لسنة (  ) مشروع قانون رقم 
  بإنشاء صندوق الشفاء الوطين

  
حنن محد بن عيـسى آل خليفـة          

  .ملك مملكة البحرين
  بعد االطالع على الدستور،

أقر جملس الشورى وجملس النـواب    
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  



  ))٦٠٦٠((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
تكون له الشخصية   " الشفاء الوطين 

االعتباريــة، واالســتقالل املــايل 
واإلداري، ويتبع وزارة الـصحة،     
ويشار إليه فيمـا بعـد بكلمـة        

  ".الصندوق"
  
  
  
  
  

  

  )١(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )١(مادة 

  دون تعديل

  

  )١(مادة 
  

صـندوق  "ينشأ صندوق يـسمى     
 الشخصية  تكون له " الشفاء الوطين 

ــة، واالســتقالل املــايل  االعتباري
واإلداري، ويتبع وزارة الـصحة،     
ويشار إليه فيمـا بعـد بكلمـة        

  ".الصندوق"
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
اجلهات املعنية، بتوفري أفضل طـرق   
العالج للبحرينيني الذين يعانون من     
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة     

فة عالجهـا   وال يقدرون على تكل   
سواء خارج اململكة أو داخلـها،      
ودعم هذه احلاالت والصرف عليها     
والعناية بكل مـا يتعلـق مبـسائل     

  . العالج واالستشفاء هلذه احلاالت
  
  

  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  )٢(مادة 
  

وال يتوفر هلـا    ( استبدال عبارة    -
ج لدى املؤسسات الـصحية     عال

وال ( بعبارة   ) الصحة لوزارةالتابعة  
يقدرون على تكلفة عالجها سواء     

 وذلك )خارج اململكة أو داخلها   
من الدستور  ) ٨(عمالً بنص املادة    

واليت تنص على حق كل مـواطن       
يف الرعاية الصحية، باإلضافة إىل أن      
ـًا       هذا اإلجراء هو املعمول به حالي

  . يف وزارة الصحة
 

  

  )٢(مادة 
  

خيتص الصندوق، بالتنـسيق مـع      
اجلهات املعنية، بتوفري أفضل طـرق    
العالج للبحرينيني الذين يعانون من     
حاالت مرضية مستعصية أو نادرة      
ــدى  ــوفر هلــا عــالج ل وال يت
ــة  ــصحية التابع ــسات ال   املؤس

، ودعم هذه احلاالت   لوزارة الصحة 
والصرف عليها والعناية بكل مـا       

ل العالج واالستـشفاء    يتعلق مبسائ 
داخـل اململكـة أو      هلذه احلاالت 

  . خارجها
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

داخل اململكة أو   ( إضافة عبارة    -
  .ة  يف اية الفقر)خارجها

  
    

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
   

التالية علـى   ادة  املمت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكـون    

على أن يتم إعادة   ) ٣( مسمى مادة   
   .ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  
  

  

  )مستحدثة ( )٣(مادة 
  

 املوافقة على املادة املستحدثة اليت      -
أضافها جملس النواب، علما بـأن      

توافق بـني   هذه اإلضافة متت بـال    
جملس النـواب واحلكومـة، ألن      
استحداثها يعد من مقتضيات متتـع   

اريـة  الصندوق بالشخـصية االعتب  
املنصوص عليها يف املادة األوىل من      

  .هذا القانون 

  

  )٣(مادة 
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 سبيل مباشرة   يكون للصندوق يف  
اختصاصاته املنصوص عليهـا يف     

  : هذا القانون القيام باآليت
  

متلك وحيازة األموال الثابتـة      - أ
 .واملنقولة والتصرف فيها

  
ــاذ   - ب ــود واخت ــرام العق إب

اإلجراءات القانونية مبا يف ذلك  
حق التقاضـي واللجـوء إىل      

 .التحكيم 
  
 
 

  
  
  
  
 ) .أ(املوافقة على نص البند  -
  
  
 ) .ب( املوافقة على نص البند -
  
  
  
  
  

يكون للصندوق يف سبيل مباشرة     
اختصاصاته املنصوص عليهـا يف     

  : هذا القانون القيام باآليت
  

متلك وحيازة األموال الثابتـة       - أ
 . واملنقولة والتصرف فيها

  
ــاذ   - ب ــود واخت ــرام العق إب

اإلجراءات القانونية مبـا يف     
ذلك حق التقاضي واللجـوء     

 . إىل التحكيم
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

 أن يطلب من اجلهات املعنية      -ج
ــات   ــن بيان ــشاء م ــا ي م
وإحصاءات وحبوث ودراسات   
تكون الزمة لتحقيق أهدافـه     

  .وأغراضه 
  

 بعبارة )الطلب( استبدال كلمة   -
من أجل حتقيق التناسق    ) أن يطلب (

  .بني البنود 
 بكلمـة ) حيتاجه (استبدال كلمة  -
  ) .يشاء(

نية ما   من اجلهات املع   الطلب -ج
 من بيانات وإحصاءات    حيتاجه

وحبوث ودراسات تكون الزمة    
  . لتحقيق أهدافه وأغراضه

  
  

  

  )٣(مادة 
  

  : تتكون املوارد املالية للصندوق من
  

 االعتمادات اليت ختصصها لـه      -١
الدولة، وتسهم الدولة مبيزانية    
أولية ال تقل عن مليون دينـار       

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

   بعد إعادة الترقيم)٤(مادة 
  

مـن  ) ١(نـد   إعادة صياغة الب   -
 :املادة كما يلي 

االعتماد الـذي ختصـصه     ( -١
  له ويدرج رقما ةاحلكوم

  

  

  )٤(مادة 
  

  : تتكون املوارد املالية للصندوق من
  
االعتمــاد الــذي ختصــصه  -١

   له ويدرج رقما ةاحلكوم
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 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

حبريين كرأمسال للـصندوق،    
 طريق مسامهة   ويتم دعمها عن  

سنوية ال تقل عن مليون دينار      
  . من ميزانية الدولة

  
  

ــوال  -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
  . الصندوق

  

 اهلبات واإلعانات والتربعـات     -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملـس      

  . أمناء الصندوق

، ) واحدا يف امليزانية العامة للدولة    
وذلك جتنبا للتقيد مببلغ معني مـع       
احتماالت احلاجة إىل مبالغ تفـوق      

 .ما مت حتديده يف املادة 
 
  

  .)٢(البند املوافقة على نص  - 
  
  

  ) .٣(ند املوافقة على نص الب - 
  
  
  
  

  .واحدا يف امليزانية العامة للدولة 
  
  

  
  
  
  

ــوال  -٢ ــتثمار أم ــصيلة اس  ح
  . الصندوق

  

 اهلبات واإلعانات والتربعـات     -٣
واملنح اليت يوافق عليها جملس أمناء      

  . الصندوق
  
  
  



  ))٦٦٦٦((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

    

 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

التالية علـى   ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكـون    

على أن يتم إعادة   ) ٥( مسمى مادة   
   .ترقيم املواد اليت تليها

  
  
  
  
  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  
  

  

 بعد إعادة الترقيم         )٥(مادة 
  )مستحدثة( 

  

 املوافقة على قرار جملس النواب       -
ادة مع إجراء بعـض     باستحداث امل 

ـًا مـع     التعديالت، وذلك اتـساق
التوجه لتعديل املادة السابقة، مـع      
احلرص على ضمان نقل ما تبقـى       
من ميزانية جلنة الرعايـة الـصحية    
الثالثية إىل الصندوق كونه سيتوىل     
مهمة اللجنة املشار إليهـا حـال       

  .صدور القانون 
 

 

  

  )٥(مادة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ))٦٧٦٧((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

يكون للصندوق ميزانية مـستقلة     
 واحداً بامليزانية العامة    تدرج رقماً 

للدولة، وتبـدأ الـسنة املاليـة       
للصندوق ببداية الـسنة املاليـة      

 ءللدولة وتنتهي بنهايتها، واسـتثنا    
من ذلك تبدأ السنة املاليـة األوىل       
للصندوق من تاريخ العمل ـذا      
القانون وتنتهي يف آخر ديـسمرب      

  .من العام التايل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يكون للصندوق ( استبدال عبارة  -
ميزانية مستقلة يف حدود االعتماد     
الذي ختصـصه احلكومـة لـه       
والتقـديرات اخلاصـة بـاملوارد    
األخرى املنصوص عليها يف املادة     

يكون للصندوق   (بعبارة )السابقة
ميزانية مستقلة وتـدرج رقمـا      

  ) .واحدا بامليزانية العامة للدولة
 

إضافة العبارة التاليـة يف ايـة        -
ويف هـذه   ( املادةالفقرة األوىل من    

احلالة ينقل مـن ميزانيـة وزارة       
الصحة إىل ميزانيـة الـصندوق      
املتبقي من االعتمـاد املخـصص      

يكون للصندوق ميزانية مستقلة يف     
حدود االعتماد الـذي ختصـصه      
احلكومة له والتقديرات اخلاصـة     

رد األخرى املنصوص عليهـا     باملوا
وتبـدأ الـسنة    ، يف املادة السابقة 

املالية للصندوق ببداية السنة املالية     
 ءللدولة وتنتهي بنهايتها، واسـتثنا    

من ذلك تبدأ السنة املاليـة األوىل       
للصندوق من تاريخ العمل ـذا      
القانون وتنتهي يف آخر ديـسمرب      

ويف هذه احلالـة     ،من العام التايل  
ميزانية وزارة الصحة إىل    ينقل من   

ميزانية الـصندوق املتبقـي مـن       



  ))٦٨٦٨((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

للجنة الرعاية الـصحية الثالثيـة      
واملتبقي من اعتمادات الرواتـب     
واألجور للموظفني الذين سينقلون    

 يف تـاريخ    للعمل يف الـصندوق   
، وذلك كلـه    العمل ذا القانون  
ـ    ا سيخـصص   دون اإلخالل مب

للصندوق للـسنة املاليـة األوىل      
لتغطية كامل مصروفاته هلذه السنة     
سواء ما يتعلق مبصروفات العالج     
أو املصروفات اإلدارية الالزمـة     

 .للصندوق 
  
  

االعتماد املخصص للجنة الرعايـة   
الصحية الثالثيـة واملتبقـي مـن       
اعتمادات الرواتـب واألجـور     

 للعمـل   للموظفني الذين سينقلون  
 يف تاريخ العمل ذا     يف الصندوق 

القانون، وذلك كله دون اإلخالل     
مبا سيخصص للصندوق للـسنة     

ــة  ــل املالي ــة كام األوىل لتغطي
مصروفاته هلذه السنة سـواء مـا       

 وأيتعلــق مبــصروفات العــالج 
املــصروفات اإلداريــة الالزمــة 

  .للصندوق 
  
  



  ))٦٩٦٩((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

وتبني اللوائح الداخلية القواعـد     
ــة  ــة الالزم ــراءات املالي واإلج
ــصندوق  ــوال ال ــتثمار أم الس
والتصرف فيها، والـدفاتر الـيت      
ميسكها الصندوق لضبط عملياته    

  .وكيفية مراقبة حساباته 
  
  
  
  
  
  

  

  

وتبني اللوائح الداخلية القواعـد       
ــة  ــة الالزم ــراءات املالي واإلج
ــصندوق  ــوال ال ــتثمار أم الس
والتصرف فيها، والـدفاتر الـيت      
ميسكها الصندوق لضبط عملياته    

  . راقبة حساباتهوكيفية م
  



  ))٧٠٧٠((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٤(مادة 
  

يتوىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      
يصدر بتشكيله وحتديـد رئيـسه،      
وتعيني أعـضائه، وحتديـد مـدة       

  . عضويتهم ومكافآم مرسوم
  

ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي       
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  

   بعد إعادة الترقيم )٦(ادة م
  

  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   بعد إعادة الترقيم)٦(مادة 
  

  

قرار من رئـيس    (استبدال عبارة    -
ــوزراء  ــس ال ــة )جمل    بكلم

 الواردة يف اية الفقرة     )مرسوم(
ــر  ــستدعي األم األوىل؛ إذ ال ي
اللجوء إىل هذه األداة القانونيـة      

  .العليا يف هذا الشأن 

  )٦(مادة 
  

توىل إدارة الصندوق جملس أمناء ،      ي
يصدر بتشكيله وحتديـد رئيـسه،      
وتعيني أعـضائه، وحتديـد مـدة       

قـرار مـن    عضويتهم ومكافآم   
  . رئيس جملس الوزراء

  

ولس أمناء الصندوق أن يـشكل      
من بني أعضائه، أو غريهم من ذوي       
اخلربة واالختصاص جلانـاً للقيـام      

  . باملهام اليت حيددها
  



  ))٧١٧١((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٥(مادة 
  

خيتص جملس األمناء بوضع وحتديد     
املعــايري واالشــتراطات الالزمــة 
الختيار احلاالت املرضية اليت تستفيد   
من خدماته وذلـك عـن طريـق        
ــة  ــان فني ــزة وجل إدارات وأجه
متخصصة يشكلها جملس األمناء من     
ذوي اخلربة واالختصاص، ووضـع     
خطط تطوير وتنمية اسـتثمارات     

  . موارد الصندوق

   إعادة الترقيم  بعد)٧(مادة 
  

 متت إعادة صياغة املـادة علـى        -
   .النحو املبني أدناه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعـد   
  :التعديل 

جملس أمناء الـصندوق الـسلطة      
العليا اليت ختتص بإدارة شـؤونه       
ورسم السياسة العامة اليت يـسري      
عليها، وإقرار اخلطط اليت حتكـم      
سري العمل به، ويتخـذ جملـس       

 يراه الزمـاً لتحقيـق      األمناء ما 
األغراض اليت أنشئ مـن أجلـها    

   بعد إعادة الترقيم)٧(مادة 
  

املوافقة على قرار جملس النواب      -
 :مع التعديالت التالية 

  
  
خيتص جملـس   ( استبدال عبارة  -

جملـس أمنـاء     (بعبارة )األمناء
 السلطة العليا الـيت     الصندوق
ــتص ــة ) خت ــواردة يف بداي   ال

، وذلك بالعودة إىل الـنص      املادة
  .األصلي كما ورد من احلكومة

  
 

  )٧(مادة 
  

  
  
  
  

 بإدارة شؤونه   خيتص جملس األمناء  
رسم السياسة العامة اليت يـسري      و

عليها، وإقرار اخلطط اليت حتكـم      
سري العمل به، ويتخـذ جملـس       
األمناء ما يـراه الزمـاً لتحقيـق     
األغراض اليت أنشئ مـن أجلـها     
طبقاً ألحكام هـذا القـانون أو       
األنظمة أو اللوائح أو القـرارات      



  ))٧٢٧٢((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

طبقاً ألحكام هـذا القـانون أو       
األنظمة أو اللوائح أو القـرارات      
الصادرة تنفيذاً لـه، ولـه علـى      

  :األخص 
  

  

وضع اللـوائح الداخليـة      -١
ــة  املنظمــة للــشؤون املالي
واإلدارية والفنيـة للهيئـة،     
ورفعها إىل جملس الـوزراء     

 . للنظر يف اعتمادها
  

وضع اللـوائح الداخليـة      -٢
املنظمــة لتعــيني العــاملني 

 بعبارة )الوزير( كلمةاستبدال   -
الـواردة يف    )جملس الـوزراء  (

ــدين  ــادة) ١،٢(البن ــن امل ، م
  ودجمهمــا مــع إعــادة تــرقيم 

  :البنود على النحو التايل
  

املنظمة وضع اللوائح الداخلية     -١
للشؤون املاليـة واإلداريـة     
ــة  ــة للهيئــ   والفنيــ
 وتعيني العاملني بالـصندوق    
وترقيام ونقلـهم وحتديـد     
رواتبهم ومكافآم ومساءلتهم   

 يتعلق بشؤوم   اتأديبياً وكل م  

الصادرة تنفيذاً لـه، ولـه علـى       
  : األخص

  
  
  
  
  
  
  

لداخلية املنظمة  وضع اللوائح ا   -١
ريـة  للشؤون املاليـة واإلدا   

ــة  ــة للهيئــ   والفنيــ
تعيني العاملني بالـصندوق    و 

وترقيام ونقلـهم وحتديـد     
ــآم  ــهم ومكافـ رواتبـ

 مـا ومساءلتهم تأديبياً وكل    



  ))٧٣٧٣((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

بالصندوق وترقيام ونقلهم   
وحتديد رواتبهم ومكافـآم    
ومساءلتهم تأديبياً وكل مـا     
يتعلق بشؤوم الوظيفيـة،    
ورفعها إىل جملس الـوزراء     

 . للنظر يف اعتمادها
  

اعتماد مـشروع امليزانيـة      -٣
السنوية للصندوق واحلساب   

 .اخلتامي 
  

ر يف التقارير الدورية اليت     النظ -٤
تقـدم عـن سـري العمـل     

 . بالصندوق وعن نظامه املايل

الوظيفية، ورفعها إىل الـوزير     
 .للنظر يف اعتمادها

  
  
  
  

  

  

 إعادة ترقيم البند ليصبح رقـم     -٣
  .ى نصه واملوافقة عل) ٢(

  
  

إعادة ترقيم البند ليصبح رقم      -٤
 .واملوافقة على نصه ) ٣(

  

يتعلق بـشؤوم الوظيفيـة،     
 للنظـر يف    الوزيرورفعها إىل   
 .اعتمادها

  
  
  
 

  

اعتماد مـشروع امليزانيـة      -٢
احلساب السنوية للصندوق و  

 . اخلتامي
  

النظر يف التقارير الدورية اليت      -٣
تقــدم عــن ســري العمــل 

  . بالصندوق وعن نظامه املايل



  ))٧٤٧٤((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

ــايري  -٥ ــد املع ــع وحتدي وض
ــة   ــتراطات الالزم واالش
لتحديد وترشـيح واختيـار     
املستفيدين من خدماته وذلك    
عن طريق إدارات وأجهـزة     
ــة متخصــصة  ــان فني وجل
يشكلها جملس األمناء مـن     

 .ذوي اخلربة واالختصاص 
 

 تطوير وتنميـة    وضع خطط  -٦
  اســـتثمارات ومـــوارد 

 .الصندوق 
  

  

  

الواردة ) وحتديد (حذف عبارة  -٥
بعد كلمة وضع مع إعادة ترقيم      

 ) .٤(البند ليصبح رقم 
  
  
  
  
  
 

) ٥( إعادة ترقيم البند ليصبح      -٦
 .واملوافقة على نصه 

  
  

  

وضع املعايري واالشـتراطات     -٤
الالزمة لتحديـد وترشـيح     
واختيــار املــستفيدين مــن 
خدماته وذلك عـن طريـق      
إدارات وأجهزة وجلان فنيـة     
متخصصة يـشكلها جملـس     
 األمنــاء مــن ذوي اخلــربة

  . واالختصاص
 

وضع خطط تطوير وتنميـة      -٥
ــوارد  ــتثمارات ومـ   اسـ

  . الصندوق
 

  



  ))٧٥٧٥((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وللمجلس أن يفوض رئيـسه أو      
الرئيس التنفيذي للـصندوق يف     

  . بعض اختصاصاته
  

  
  
  
  

وللمجلس أن يفوض رئيـسه أو      
الرئيس التنفيذي للـصندوق يف     

  . بعض اختصاصاته
  

    

  
 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 

  ) مستحدثة(
  
  

التالية علـى   ادة  املمت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكـون    

 على أن يتم إعادة   )٨( مسمى مادة   
   .ترقيم املواد اليت تليها

  
  

  

  
 بعد إعادة الترقيم )٨(مادة 

  ) مستحدثة(
  

 على املادة املستحدثة اليت     ة املوافق -
أضافها جملس النواب، علما بـأن      
هذه اإلضافة متت بـالتوافق بـني       

، وذلـك   جملس النواب واحلكومة  
الفتقار املشروع األصلي هلذا النص     

  

  
  )٨(مادة 
   

  
  
  
  
  



  ))٧٦٧٦((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  

جيتمع جملس أمناء الصندوق أربع     
مرات يف السنة، وكلمـا دعـت       
احلاجة لذلك، بدعوة من الرئيس     
أو نائبه، وال يكون انعقاد الس      
صحيحاً إال حبضور أغلبية األعضاء   

ئيس أو على أن يكون من بينهم الر   
نائبه، وتصدر قـرارات الـس      
بأغلبية أصوات احلاضرين، وعند    
التساوي يرجح اجلانب الذي منه     

  .الرئيس 

على الرغم من أمهيتـه يف تنظـيم        
   .اجتماعات وعمل الصندوق

  
  

  

جيتمع جملس أمناء الصندوق أربع     
مرات يف السنة، وكلمـا دعـت       
احلاجة لذلك، بدعوة من الرئيس     
أو نائبه، وال يكون انعقاد الس      
صحيحاً إال حبضور أغلبية األعضاء    
على أن يكون من بينهم الرئيس أو     
نائبه، وتصدر قـرارات الـس      

عند بأغلبية أصوات احلاضرين، و   
التساوي يرجح اجلانب الذي منه     

  . الرئيس



  ))٧٧٧٧((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

وللمجلــس أن يــدعو حلــضور 
ــذي   ــرئيس التنفي ــساته ال جل
للصندوق ومن يـرى االسـتعانة      
خبربم دون أن يكون هلم صوت      

  .معدود 
  

وتدون مناقشات الس وقراراته    
  .الغرض يف سجل يعد هلذا 

  

وللمجلــس أن يــدعو حلــضور 
ــذي   ــرئيس التنفي ــساته ال جل
للصندوق ومن يـرى االسـتعانة      
خبربم دون أن يكون هلم صوت      

  . معدود
  

وتدون مناقشات الس وقراراته    
  . يف سجل يعد هلذا الغرض

  
  
  
  
  



  ))٧٨٧٨((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

    
  

  )مستحدثة( )٩(مادة 

  

حتـت  ة مت استحداث مادة جديد  -
، وذلـك لتـوفري     )٩(مسمى مادة   

الرقابة على الصندوق والتأكد مـن      
سري العمل فيه نزوالً على مقتضيات      
تبعية الصندوق لـوزارة الـصحة      
وتربيرا للمساءلة السياسية للـوزير     

مع إعادة ترقيم املـواد الـيت      . عنه  
 : تليها، يكون نصها التايل 

 أن يعرض على    األمناءعلى جملس   (
 تقارير دوريـة عـن   حة الص وزير

نشاط الصندوق وسري العمل بـه      
وما مت إجنازه، وحتديـد معوقـات     

  )٩(مادة 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
على جملس األمناء أن يعرض على      

ـ     ن وزير الصحة تقارير دوريـة ع
نشاط الصندوق وسري العمل بـه      
وما مت إجنازه، وحتديـد معوقـات      



  ))٧٩٧٩((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

األداء وما مت اعتماده من حلـول       
 .  لتقاريرها

  

ويتوىل الوزير متابعة مدى التـزام      
الصندوق بأحكام هذا القـانون      
وبتوجيه الدولة يف جمـال عمـل       
الصندوق ومدى قيامه بتحقيـق     

حـدود  أهدافه بكفاءة وفاعلية يف     
وإذا .   االعتمادات املالية املتاحـة  

تبني للوزير وجود ما يتعارض من      
أعمال الصندوق وقراراتـه مـع      
أحكام هذا القانون أو عدم حتقيق      
الصندوق ألهدافه بكفاءة وفاعلية،  

األداء وما مت اعتماده من حلـول       
 . لتقاريرها 

  

ويتوىل الوزير متابعة مدى التـزام      
الصندوق بأحكام هـذا القـانون    
وبتوجيه الدولة يف جمـال عمـل       
الصندوق ومدى قيامه بتحقيـق     
أهدافه بكفاءة وفاعلية يف حـدود      

وإذا .   ملالية املتاحـة  االعتمادات ا 
تبني للوزير وجود ما يتعارض من      
أعمال الصندوق وقراراتـه مـع      
أحكام هذا القانون أو عدم حتقيق      
الصندوق ألهدافه بكفاءة وفاعلية،   



  ))٨٠٨٠((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

كان له االعتراض علـى ذلـك       
وإخطار جملس األمناء مبا يـراه يف       
هذا الشأن، فإذا أصر الس على      

 جيب علـى اعتـراض      رأيه أو مل  
الوزير خالل أسبوعني من تـاريخ      

 عرض الوزير   استالمه لالعتراض، 
 ليتخـذ   األمر على جملس الوزراء   

يف موضوع اعتراض الوزير     اقرار 
 من تاريخ رفع    عشرين يوما خالل  

  . )األمر إليه
  
  
  

كان له االعتراض علـى ذلـك       
وإخطار جملس األمناء مبا يـراه يف       
هذا الشأن، فإذا أصر الس على      
رأيه أو مل جيب علـى اعتـراض        

لوزير خالل أسبوعني من تـاريخ      ا
استالمه لالعتراض، عرض الوزير    
األمر على جملس الوزراء ليتخـذ      
قرارا يف موضوع اعتراض الوزير     
خالل عشرين يوما من تاريخ رفع      

  .  األمر إليه

  
  
  
  



  ))٨١٨١((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  )٦(مادة 
  

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني     
بقرار من جملس أمناءه، وحيدد القرار   

ص الرئيس التنفيذي مدة تعيينه، وخيت  
للصندوق بتصريف أموره ومباشرة    
اختصاصاته، وتنفيذ قرارات جملس    
األمناء وخيضع يف ذلـك لرقابتـه       

  . وإشرافه

   بعد إعادة الترقيم)٩(مادة 
  

  دون تعديل

  بعد إعادة الترقيم) ٩(مادة 
  

   إعادة تـرقيم املـادة لتكـون        -
   .)١٠(مادة 

 

 تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة      -
   .)أمنائه( لتصبح ناءهأم

  

 إضافة فقرة جديدة بعد كلمـة       -
ملدة ثالث سنوات قابلـة     (أمنائه  

   .) متتاليتنيللتجديد ملرتني
  

 إضافة فقرة جديدة بعد كلمـة       -
يف حدود أحكـام هـذا      (األمناء  

القانون والقوانني واألنظمـة ذات     
    .)العالقة

  )١٠(مادة 
  

يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعني     
ملدة ثـالث    أمنائهن جملس   بقرار م 

 سنوات قابلة للتجديـد ملـرتني      
، وخيتص الرئيس التنفيذي    متتاليتني

للصندوق بتصريف أموره ومباشرة    
اختصاصاته، وتنفيذ قرارات جملس    

يف حـدود أحكـام هـذا      األمناء  
القانون والقوانني واألنظمـة ذات     

 وخيضع يف ذلـك لرقابتـه       العالقة
  . وإشرافه

  



  ))٨٢٨٢((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

إعادة الترقيم  بعد )١٠(مادة   
  ) مستحدثة(

  

التالية علـى   ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكـون    

على أن يـتم    ) ١٠( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  
  

يف حالة خلو منـصب الـرئيس       
التنفيذي ألي سبب من األسباب،     

ـ       ذات األداة  يعني من حيل حملـه ب

 بعد إعادة الترقيم )١٠(مادة 
  ) مستحدثة(

  

  كـون   إعادة تـرقيم املـادة لت      -
   . )١١(مادة 

 بكلمـة  )املادة( استبدال كلمة   -
الواردة يف اية الفقـرة      )الفقرة(

  .األوىل

  )١١(مادة 
  

  

   
  
  
  
  
  
  
  

يف حالة خلو منـصب الـرئيس       
التنفيذي ألي سبب من األسباب،     
يعني من حيل حملـه بـذات األداة        



  ))٨٣٨٣((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

والكيفية املشار إليهـا يف الفقـرة     
  .السابقة 

  
ويباشر أحد أعضاء جملس األمناء     
أو أي شخص مؤهل لذلك خيتاره      
الس مهام وصالحيات الـرئيس     
التنفيذي بصفة مؤقتة حلني تعـيني      

  .رئيس تنفيذي جديد 
  
  
  
  

  

 املـادة والكيفية املشار إليهـا يف      
  . السابقة

  
األمناء ويباشر أحد أعضاء جملس     

أو أي شخص مؤهل لذلك خيتاره      
الس مهام وصالحيات الـرئيس     
التنفيذي بصفة مؤقتة حلني تعـيني      

  . رئيس تنفيذي جديد
  

  



  ))٨٤٨٤((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

التاليـة  ادة  املمت استحداث    -
على النحو املـبني أدنـاه      

(  حتت مسمى مادة     لتكون
على أن يـتم إعـادة      ) ١١
   . املواد اليت تليهاترقيم

-   
  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  

يتوىل الرئيس التنفيـذي ممارسـة      
صالحيات الصندوق يف حـدود     

   بعد إعادة الترقيم )١١(مادة 
  )مستحدثة( 

  

، املـستحدثة    )١١( إلغاء مادة    -
املـادة  يف   لدمج بعض فقراا     نظرا

  .العاشرة بعد إعادة الترقيم 

  



  ))٨٥٨٥((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

أحكام هذا القـانون والقـوانني      
واألنظمة ذات العالقة، وخيضع يف     

  . ذلك لرقابة جملس األمناء
  

   بعد إعادة الترقيم )١٢(مادة   
  ) مستحدثة( 

  

  

التالية علـى   ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   النحو املبني أدناه لتكـون    

على أن يـتم    ) ١٢( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

نـص املـادة    وعلى ذلك يكون    
  :املستحدثة 

   بعد إعادة الترقيم)١٢(مادة 
  ) مستحدثة ( 

  
 على املادة املستحدثة اليت     ة املوافق -

أضافها جملس النواب، علما بـأن      
ة متت بـالتوافق بـني      هذه اإلضاف 

  .جملس النواب واحلكومة 
  
  

  )١٢(مادة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ))٨٦٨٦((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

حيدد جملس أمناء الـصندوق مـا       
يستحقه الرئيس التنفيـذي مـن      
أجر، مبا يف ذلك العالوات واملزايا      

  .املالية أو العينية األخرى

  

حيدد جملس أمناء الـصندوق مـا       
يستحقه الرئيس التنفيـذي مـن      
أجر، مبا يف ذلك العالوات واملزايا      

  .املالية أو العينية األخرى
  

  

    

   بعد إعادة الترقيم )١٣(مادة 
  ) مستحدثة( 

  

لنحو التالية على ا  ادة  املمت استحداث   
 حتت مسمى مادة    املبني أدناه لتكون  

على أن يتم إعـادة تـرقيم    ) ١٣( 
   .املواد اليت تليها

  

  

  بعد إعادة الترقيم ) ١٣(مادة 
   ) مستحدثة( 

  

 املوافقة على املادة املستحدثة اليت      -
أضافها جملس النواب، علما بـأن      
هذه اإلضافة متت بـالتوافق بـني       

  .جملس النواب واحلكومة 

  

  )١٣(مادة 
  

  

 
  
  
  



  ))٨٧٨٧((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  
  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  

للرئيس التنفيذي أن يستقيل مـن      
منصبه مبوجب طلب كتايب يقدمه     
إىل جملس أمناء الصندوق، وذلك     
قبل التاريخ احملدد لالستقالة بثالثة     

  .ى األقل أشهر عل
  

ويصدر بقبول االستقالة قرار من     
  .جملس األمناء 

  
  

  

    
  
  
  

يذي أن يستقيل مـن     للرئيس التنف 
منصبه مبوجب طلب كتايب يقدمه     
إىل جملس أمناء الصندوق، وذلك     
قبل التاريخ احملدد لالستقالة بثالثة     

  . أشهر على األقل
  

ويصدر بقبول االستقالة قرار من      
  . جملس األمناء

  



  ))٨٨٨٨((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

    

 بعد إعادة الترقيم )١٤(مادة 
  ) مستحدثة(

  

التالية علـى   ادة  امل مت استحداث    -
 حتـت   ملبني أدناه لتكـون   النحو ا 

على أن يـتم    ) ١٤( مسمى مادة   
   .إعادة ترقيم املواد اليت تليها

  

وعلى ذلك يكون نـص املـادة       
  :املستحدثة 

  

جيوز بقرار من جملـس أمنـاء        - أ
الصندوق بأغلبيـة أصـوات     
احلاضــرين إعفــاء الــرئيس 

  

بعد إعادة الترقيم ) ١٤(مادة 
  )مستحدثة(

  

املوافقة على املادة املستحدثة اليت      -
أضافها جملس النواب، علما بـأن      
هذه اإلضافة متت بـالتوافق بـني       

  .جملس النواب واحلكومة 
  
  
 
 ) .أ( املوافقة على نص البند -
  
  

  

  )١٤(مادة 
  

  
  
  

  
  

  
  

جيوز بقرار من جملس أمنـاء        - أ
الصندوق بأغلبيـة أصـوات     
ــرئيس  ــاء ال احلاضــرين إعف



  ))٨٩٨٩((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

التنفيذي من منـصبه بـسبب      
إخالله مبمارسة اختصاصاته أو    

الكفـاءة  سوء سلوكه أو عدم     
يف إجناز مهامـه أو اإلخـالل       
باألمانة أو عدم مقدرته علـى      
ــه  ــات وظيفت ــام بواجب القي

 .ألسباب صحية 
  

  

 

مينح الرئيس التنفيذي قبـل      - ب
إعفائه من منصبه فرصة للدفاع     
عن نفسه أمام جملس األمنـاء،      
ويستمر الرئيس التنفيـذي يف     
ممارسة اختصاصاته حىت تاريخ    

  
  
  
  
  

  

  
  
  
 

 ) .ب( املوافقة على نص البند -
  
  
  
  

التنفيذي من منـصبه بـسبب      
إخالله مبمارسة اختصاصاته أو    
سوء سلوكه أو عدم الكفـاءة      
يف إجناز مهامـه أو اإلخـالل       
باألمانة أو عدم مقدرته علـى      
القيام بواجبات وظيفته ألسباب    

 . يةصح
  
  

مينح الرئيس التنفيذي قبل      - ب
إعفائه من منـصبه فرصـة      
للدفاع عن نفسه أمام جملس     
األمناء، ويـستمر الـرئيس     
ــة  ــذي يف ممارسـ التنفيـ



  ))٩٠٩٠((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

ـ       س اإلعفاء، ما مل يقـرر جمل
 .األمناء خالف ذلك 

  

  
  
  
  

اختــصاصاته حــىت تــاريخ 
اإلعفاء، ما مل يقـرر جملـس       

 . األمناء خالف ذلك
  

  

  )٧(مادة 
  

يصدر وزير الـصحة القـرارات      
  . الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

  دون تعديل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٥(مادة 
  

خالل ستة أشـهر  ( إضافة عبارة    -
يف اجلريـدة    نـشره من تـاريخ    

  .يف اية املادة ) الرمسية
  
  

  

  )١٥(مادة 
  

يصدر وزير الـصحة القـرارات      
 الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القـانون     

 نـشره  تاريخ خالل ستة أشهر من 
  . يف اجلريدة الرمسية

  
  

  
  



  ))٩١٩١((  

 القانون كما  مشروعوصنص
  وردت من احلكومة

اد كما أقرها جملس نصوص املو
  النواب

  كما أقرا اللجنةاد و املوصنص  توصية اللجنة

  

  )٨(مادة 
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به اعتباراً من اليوم التـايل لتـاريخ       

  . نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  

   بعد إعادة الترقيم)١٦(مادة 
  

  دون تعديل
  

  

  بعد إعادة الترقيم) ١٦(مادة 
  

  دون تعديل

  

  )١٦(ة ماد
  

  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمـل      
به اعتباراً من اليوم التـايل لتـاريخ        

   . نشره يف اجلريدة الرمسية
  

  


