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وز�رة.�ل�سحة
.قر�ر.رقم.)12(.ل�سنة.2016

ب�ساأن.�عتماد.�سهاد�ت.فح�س.�لعمالة.�لو�فدة

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

واملعدل   ،2010 ل�شنة   )48( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
باملر�شوم بقانون رقم )69( ل�شنة 2014،

وعلى قانون العمل يف القطاع الأهلي ال�شادر بالقانون رقم )36( ل�شنة 2012، وتعديالته، 
وعلى الأخ�س املادة )171( منه،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )21( ل�شنة 2015 ب�شاأن املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة،
وعلى املر�شوم رقم )5( ل�شنة 1997 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة وتعديالته،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادرة بالقرار  رقم )51( ل�شنة 2012، 
واملعدلة بالقرار رقم )61( ل�شنة 2015،

وعلى القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اثبات اللياقة ال�شحية للعمال الأجانب، 
اخت�شا�شاتها،  وبيان  العامة  الطبية  اللجان  بت�شكيل   2008 ل�شنة   )1( رقم  القرار  وعلى 

واملعدل بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008، 
وعلى قرار اللجنة التن�شيقية مبجل�س الوزراء رقم )2 - 2016  -131( ال�شادر يف اجتماعها 

رقم )137(  املنعقد بتاريخ 2016/5/5،
وبعد التن�شيق مع وزير العمل والتنمية الجتماعية،.

قرر.�لآتي:
�ملادة.�لأولى.

تعتمد �شهادات الفح�س الطبي للعمالة الوافدة بالقطاعني احلكومي واخلا�س ال�شادرة من 
املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة امل�شرح لها من الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية 

مبزاولة هذا النوع من الن�شاط.

�ملادة.�لثانية..
يلتزم كل من �شاحب العمل واملوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة باإخطار اللجان الطبية العامة 
�شوق  تنظيم  هيئة  اإخطار  اللجان  لتتولى  املوؤ�ش�شات،  تلك  املعتمدة من  الطبي  الفح�س  بنتائج 

العمل بهذه النتائج.
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املوؤ�ش�شات  الذي جتريه  الطبي  الفح�س  نتائج  الرقابة على  العامة  الطبية  اللجان  وتتولى 
ال�شحية اخلا�شة، ولها يف �شبيل ذلك احلق يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية 
وزارة  لدى  املعتمدة  الطبي  الفح�س  باإجراءات  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  التزام  مدى  من  للتاأكد 

ال�شحة.

�ملادة.�لثالثة
للعمل  نهائيًا  الوافد  العامل  لياقة  عدم  لها  ثبت  متى  اخلا�شة  ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم 
تاريخ  من  �شاعة   )24( خالل  العامة  الطبية  اللجان  باإخطار  ُمعٍد  مر�س  باأي  اإ�شابته  ثبت  اأو 
نتيجةالفح�س الطبي، ويف هذه احلالة يلتزم �شاحب العمل بعر�س العامل الوافد على اللجان 

الطبية العامة لإعادة فح�شه.

�ملادة.�لر�بعة
يف  ن�شره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  ال�شحة  وزارة  وكيل  على 

اجلريدة الر�شمية.

وزيرة.�ل�سحة
فائقة.بنت.�سعيد.�ل�سالح

�شدر بتاريخ:  3 �شعبان 1437هـ
املـــــوافــــــــق: 10 مــــايــو 2016م


