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وزارة ال�سحة

 قرار رقم )30( ل�سنة 2017
ب�ساأن تنظيم الفح�ش الطبي للوافدين

وزيرة ال�شحة:
بعد الطالع على املر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة وتعديالته، 

وعلى املر�شوم بقانون رقم )14( ل�شنة 1977 يف �شاأن الحتياطات ال�شحية للوقاية من الأمرا�س 
املعدية،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل وتعديالته، 
وعلى القانون رقم )38( ل�شنة 2009 باإن�شاء الهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�شحية، 

ل مبوجب املر�شوم بقانون رقم )32( ل�شنة 2015، املعدَّ
ل باملر�شوم  وعلى قانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010، املعدَّ
بقانون رقم )69( ل�شنة 2014، ولئحته التنفيذية ال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012 وتعديالتها،

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 )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

ال�شحية  املوؤ�ش�شات  ت�شنيف  ب�شاأن  ل�شنة 2017  رقم )15(  لل�شحة  الأعلى  املجل�س  قرار  وعلى 
وال�شرتاطات ال�شحية والفنية ومتطلبات ال�شالمة الواجب توافرها يف من�شاآتها و جتهيزاتها،

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

بالقرار رقم )6( ل�شنة 2008،
ل�شتخراج  العمل  اأ�شحاب  على  املفرو�شة  الر�شوم  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )26( رقم  القرار  وعلى 
ل بالقرار  ت�شاريح العمل وجتديدها وُرَخ�س الإقامة لأفراد عائلة العامل و�شاحب العمل الأجنبي، املعدَّ

رقم )67( ل�شنة 2013،
وعلى القرار رقم )12( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شهادات فْح�س العمالة الوافدة،

وبعد التن�شيق مع جمل�س اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل،
وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
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قرر الآتي:
مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية املعايَن املبينَة قريَن ُكلٍّ منها، ما مل 
يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين 
الوزارة: وزارة ال�شحة.

الوزير: وزير ال�شحة
الهيئة: الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات ال�شحية.

ح لها من الهيئة، والتي  ح لها: الموؤ�ش�شة ال�شحية الخا�شـــة الم�شرَّ الموؤ�س�س���ة ال�سحي���ة الم�سرَّ
يتم اختيارها من قبل الوزارة لتقديم خدمة الفْح�س الطبي للوافد.

الت�سري���ح: الموافق���ة ال�ش���ادرة للموؤ�ش�ش���ة ال�شحي���ة من الهيئ���ة لإ�شافة ن�ش���اط تقديم خدمة 
الفْح�س الطبي للوافد.

الوافد: كل �شخ�س طبيعي يحمل جن�شية دولة اأجنبية دخل المملكة بغر�س العمل.
الفْح�ش الطبي: الإجراءات والك�شوفات ال�شحية المعتَمدة من الوزارة، والتي يخ�شع لها الوافد 

ح لها للتاأكد من لياقته ال�شحية لمزاولة العمل في المملكة. لدى الموؤ�ش�شة ال�شحية الم�شرَّ

مادة )2(
ِقَبل  من  واخلا�س  احلكومي  بالقطاعي  للوافد  الطبي  الفْح�س  بتوقيع  العمل  �شاحب  يلتزم   

ر لذلك. ح لها بعد دْفع املقابل املقرَّ املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ

مادة )3(
ت�شنَّف خدمة الفْح�س الطبي للوافدين اإلى:

 الخدمة العادية: يتم تحديدها ِوْفقًا للنظام الإلكتروني للمواعيد من خالل الموؤ�ش�شات ال�شحية 
د. ح لها وذلك بمقابل مادي محدَّ الم�شرَّ

 الخدم���ة الممي���زة: يتـــم تقديمها ِوْفقًا لختيـــار �شاحب العمل من خـــالل الموؤ�ش�شات ال�شحية 
ح لها. الم�شرَّ

مادة )4(
م اإلى الهيئة بطلب  على املوؤ�ش�شة ال�شحية الراغبة يف تقدمي خدمة الفْح�س الطبي للوافدين التقدُّ

للح�شول على الت�شريح باإ�شافة ن�شاط تقدمي هذه اخلدمة. 
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مادة )5(
ح لها اللتزام بتقدمي خدمة الفْح�س الطبي للوافدين ِطْبقًا  يجب على املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ

لال�شرتاطات واملعايري املعتَمدة من الوزارة لإجراء الفح�س الطبي.

مادة )6(
اللتزام  للوافدين  الطبي  الفْح�س  خدمة  بتقدمي  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  يتعيَّ 

بالإجراءات الآتية:
اأ - ال�شتخدام الإلكتروني لخدمات الحكومة الإلكترونية بالمملكة.

ن فيه بيانات الوافد ال�شخ�شية وحالته ال�شحية، على اأْن يت�شمن  ب - الحتفـــاظ ب�شجل اإلكتروني تدوَّ
ن�شخة من التقرير النهائي للفْح�س الطبي، وذلك لمدة ل تقل عن خم�س �شنوات من تاريخ اإجراء 

الفْح�س الطبي.
ح لها، مع اعتماد نظام   ج -  اإن�شـــاء �شبكـــة حا�شب اآلي لرْبط جميع اأق�شام الموؤ�ش�شـــة ال�شحية الم�شرَّ

الب�شمة الحيوية وال�شورة الإلكترونية.
د -  اتخاذ التدابير والحتياطات الكفيلة بمْنع التزوير والتالُعب في تقارير فْح�س الوافدين. وتتحمل 
ح لها النتائج المترتبة اإذا ثبت تق�شيرهـــا اأو اإهمالها في اتخاذ هذه  الموؤ�ش�شـــة ال�شحيـــة الم�شرَّ

الحتياطات.
نات المفحو�شة ِمخبريًا وال�شور ال�شعاعية  ه، واأنَّ العيِّ هـ - التاأكد من �شخ�شية الوافد المطلوب فْح�شُ

ه ب�شفة �شخ�شية، وعدم حدوث خْلط في النتائج. تُخ�شُّ
و -  اللتزام بالمحافظة على ال�شرية التامة للمعلومات ونتائج الفحو�شات الطبية.

نـــًا ا�شماء الوافديـــن الذين تم فح�شهم خـــالل هذا ال�شهر  ز - اإر�شـــال تقريـــر �شهـــري للوزارة مت�شمِّ
وجن�شياتهم واأرقام جوازات �شفرهم والرقم ال�شخ�شي لكل منهم، ونتيجة الفح�س الطبي م�شببًا.

مادة )7(
دينارًا  ع�شرون  قدره  مبلغ  مقابل  العادية  اخلدمة  بتقدمي  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  تلتزم 
ح لها  للخدمة العادية الواحدة. اأما فيما يتعلق بتقدمي اخلدمة املميَّزة فتتولى املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ

حتديد املقابل املادي امل�شتحق عنها وعن اأية خدمات اختيارية اإ�شافية يطلبها �شاحب العمل.

مادة )8(
اأ�شبوعي من  ح لها خالل  يجب على �شاحب العمل عْر�س الوافد على املوؤ�ش�شة ال�شحية امل�شرَّ
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تاريخ و�شوله اإلى اململكة لإجراء الفح�س الطبي.
اإلى  للوافد  الطبي  للفْح�س  النهائية  النتائج  اإر�شال  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  على  ويجب 

الوزارة يف موعد اأق�شاه اأ�شبوع من تاريخ النتهاء من الفْح�س الطبي.

مادة )9(
ح لها بتقدمي خدمة الفْح�س  تتولى هيئة تنظيم �شوق العمل ن�ْشر قائمة باملوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
بتوفري  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  وبيان  بها،  اخلا�س  الإلكرتوين  املوقع  على  للوافدين  الطبي 

اخلدمة املميَّزة.
ر �شاحب العمل عن اإجراء  اأو تاأخُّ كما تتولى اتخاذ الإجراءات الإدارية الالزمة يف حال امتناع 

د لإجراء الفْح�س الطبي.  الفْح�س الطبي املطلوب للوافد خالل املوعد املحدَّ

مادة )10(
ح لها،  تتولى الوزارة الرقابة على نتائج الفْح�س الطبي الذي جتريه املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
التزام  للتاأكد من مدى  ولها يف �شبيل ذلك احلقُّ يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية 
ح لها باإجراءات ومتطلبات الفْح�س الطبي املعتَمدة لدى الوزارة. ويجب  املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
اأْن تخِطر هيئة تنظيم �شوق العمل و�شاحب العمل بقرارها خالل يومي عمل من تاريخ  على الوزارة 

ت�شلُّمها نتيجة الفْح�س الطبي. وتتولى هيئة تنظيم �شوق العمل حت�شيل الر�شوم امل�شتَحقة لديها.

مادة )11(
ح لها ِطْبقًا لخت�شا�شاتها  تبا�شر الهيئة الرقابة والتفتي�س الدوري على املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ
ِوْفقًا لال�شرتاطات املعمول  اأنَّ خدمة الفْح�س الطبي للوافد تتم  املن�شو�س عليها قانونًا؛ للتاأكد من 

بها. 
ح لها اأْن تقوم  د اأية خمالفات اأو جتاوزات من ِقَبل املوؤ�ش�شات ال�شحية امل�شرَّ وللهيئة يف حال ر�شْ

باتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتها ِطْبقًا لخت�شا�شاتها.

مادة )12(
عند  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شة  ِقَبل  من  مراعاتها  املتعيَّ  املتطلبات  حتديد  الوزارة  تتولى 

اإجراء الفْح�س الطبي للوافد. 

مادة )13(
ثبتت  اأو  للعمل،  �شحيًا  الوافد  لياقة  عدم  لها  ثبت  متى  لها  ح  امل�شرَّ ال�شحية  املوؤ�ش�شات  تلتزم 
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اإ�شابته باأيِّ مر�س ُمْعٍد باإخطار الوزارة خالل )24( �شاعة من تاريخ نتيجة الفْح�س الطبي.
 ويف هذه احلالة يجوز ل�شاحب العمل طلب اإعادة عْر�س الوافد على اللجان الطبية العامة لإعادة 
ه، وذلك خالل اأ�شبوع من تاريخ ِعْلمه بنتيجة الفْح�س الطبي. ويكون قرار اللجان الطبية العامة  فْح�شِ

يف هذه احلالة نهائيًا.

مادة )14(
ُيلغى كلٌّ من القرار رقم )9( ل�شنة 2007 ب�شاأن اإثبات اللياقة ال�شحية للعمال الأجانب، والقرار 
رقم )12( ل�شنة 2016 ب�شاأن اعتماد �شهادات فْح�س العمالة الوافدة، كما يلغى كل ن�س يخالف اأحكام 

هذا القرار.

مادة )15(
على وكيل وزارة ال�شحة تنفيذ هذا القرار، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية، ويعمل به اعتبارًا من 

اليوم التايل لتاريخ ن�شره.

وزيرة ال�سحة
فائقة بنت �سعيد ال�سالح

�شدر بتاريخ: 13 �شـفـر 1439هـ
الـمـــــوافــــــق: 2 نوفمبر 2017م


