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وز�رة �ل�سحة

 قر�ر رقم )32( ل�سنة 2019

ب�ساأن �للجنة �لطبية �ل�ستئنافية 

وزير ال�شحة:

 بعد الطالع على القانون رقم )13( ل�شنة 1975 ب�شاأن تنظيم معا�شات ومكافاآت التقاعد 

ملوظفي احلكومة، وتعديالته،

وعلى قانون التاأمني الجتماعي ال�شادر باملر�شوم رقم )24( ل�شنة 1976، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )19( ل�شنة 2006 ب�شاأن تنظيم �شوق العمل، وتعديالته،

وعلى القانون رقم )74( ل�شنة 2006 ب�شاأن رعاية وتاأهيل وت�شغيل ذوي الإعاقة، وتعديالته،

وعلى املر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 2010 باإ�شدار قانون اخلدمة املدنية، وتعديالته، 

 ،2012 ل�شنة   )36( رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  الأهلي  القطاع  يف  العمل  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى املر�شوم رقم )67( ل�شنة 2017 باإعادة تنظيم وزارة ال�شحة،

وعلى الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )48( ل�شنة 

2010، وال�شادرة بالقرار رقم )51( ل�شنة 2012، وتعديالتها،

وبيان  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )7( رقم  القرار  وعلى 

اخت�شا�شها،

وعلى القرار رقم )30( ل�شنة 2017 ب�شاأن تنظيم الفْح�س الطبي للوافدين،

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2018 ب�شاأن �شوابط مْنح �شاعتي الراحة للموظف اأو العامل 

من ذوي الإعاقة اأو الذي يرعى �شخ�شًا ذا اإعاقة،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2019 باإن�شاء وت�شكيل جلنة طبية عامة ملبا�شرة اأعمال اخلربة 

اأمام املحاكم، 

وعلى القرار رقم )31( ل�شنة 2019 ب�شاأن اللجان الطبية العامة،

وبناًء على عْر�س وكيل وزارة ال�شحة،

قرر �لآتي:

مادة )1(

ُتـن�شاأ جلنة بوزارة ال�شحة ت�شمى )اللجنة الطبية ال�شتئنافية(، وي�شار اإليها فيما بعد بكلمة 

)اللجنة(.
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مادة )2(

ـل اللجنة من رئي�س ونائب للرئي�س وع�شوية خم�شة من الأطباء ال�شت�شاريني العاملني  ُتـ�شكَّ

بالوزارة، واأحد امل�شت�شارين القانونيني بالوزارة، وي�شدر بت�شميتهم قرار من وزير ال�شحة. 

مادة )3(

املن�شاأة  العامة  الطبية  اللجان  قرارات  من  اأمامها  ُتـ�شتاأَنـف  فيما  بالنظر  اللجنة  تخت�س 

التي  لالإجراءات  وفقًا  العامة، وذلك  الطبية  اللجان  ب�شاأن   2019 ل�شنة   )31( رقم  بالقرار 

حمل  للحالت  ـمة  املنظِّ القرارات  اأو  بالقوانني  الواردة  املواعيد  اأو  ال�شحة  وزير  ُيـ�شِدرها 

القرارات املطعون عليها.

مادة )4(

جتتمع اللجنة مبقر ال�شحة املهنية بوزارة ال�شحة، ويجوز لها يف حالة ال�شرورة اأن تعقد 

اجتماعها يف مكان اآخر مبوافقة رئي�شها، كما يجوز لها بعد موافقة رئي�شها النتقال للمري�س 

ر مثوله اأمام اللجنة لفح�شه وتقييم حالته؛ ليت�شنى لها  م باأحد امل�شت�شفيات يف حالة تَعـذُّ املنوَّ

اتخاذ القرار املنا�شب.

 ويحدد رئي�س اللجنة مواعيد انعقاد اجتماعاتها بالتن�شيق مع اأع�شائها. ويكون انعقادها 

وللجنة  نائبيه،  اأحد  اأو  الرئي�س  بينهم  من  يكون  اأن  على  اأع�شائها،  اأغلبية  بح�شور  �شحيحًا 

ملناق�شتهم  اجتماعاتها  حل�شور  تدعَوهم  واأْن  واملخت�شني،  اخلرباء  من  ترى  مبن  ال�شتعانة 

وال�شتماع لآرائهم، دون اأن يكون لهم �شوت معدود يف قراراتها.

مادة )5(

َتـ�شاوي الأ�شوات  ـبة، باأغلبية اأ�شوات احلا�شرين، وفى حالة  ُتـ�شِدر اللجنة قراراتها م�شبَّ

ـح اجلانب الذي منه رئي�س الجتماع، ويكون قرارها نهائيًا. يرجَّ

مادة )6(

يجوز للجنة تكليف الأطباء والعاملني يف وزارة ال�شحة اأو املعامل التابعة لوزارة ال�شحة اأو 

املوؤ�ش�شات ال�شحية اخلا�شة بتقدمي تقارير فنية اأو �شور اأ�شعة اأو ما تراه اللجنة لزمًا لال�شتعانة 

به يف اإ�شدار قراراتها، كما اأن لها احلق يف طلب احل�شول على امللفات وال�شجالت الطبية من 

امل�شت�شفيات العامة واخلا�شة والعيادات اخلا�شة وجميع �شاغلي اإحدى املهن الطبية امل�شاندة، 

لإعداد  تراها  التي  الطبية  التخ�ش�شات  اإىل  ولها حتويلها  عليها،  تعر�س  التي  للحالت  وذلك 

التقارير اأو اإجراء الفحو�شات والتحاليل الالزمة لإ�شدار قرارها.     
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مادة )7(

ر  يتوىل رئي�س اللجنة تهيئة ظروف عمل اللجنة وتزويدها مبا يلزم لأداء عملها، واختيار مقرِّ

لها يحدد اخت�شا�شاته، على اأن يقوم مقرر اللجنة باإم�شاك �شجالت لقْيـد احلالت املعرو�شة 

ـنًا بها تاريخ اإحالتها للجنة، وتاريخ نظرها، وقرار اللجنة ب�شاأنها، وتاريخ اإخطار  على اللجنة مبيَّ

جهة التحويل بقرار اللجنة، واأية مهام اأخرى يكلَّـف بها ِمن ِقـَبـل رئي�س اللجنة. 

مادة )8(

تكون مداولت اللجنة �شرية، ول يجوز ملن ح�شر الجتماع اإف�شاء اأية بيانات اأو معلومات تتعلق 

بعملها اأو تخ�س الغري و�شلت اإىل علمهم ب�شبب اأو مبنا�شبة اأدائهم عملهم، اإل وفقًا للحالت التي 

ها القانون. يقرُّ

ول يجوز لأيِّ ع�شو ح�شور اجتماعات اللجان اأو ال�شرتاك يف اأعمالها اإذا كان قريبًا لأحد 

الأطراف حتى الدرجة الرابعة.

مادة )9(

يرفع رئي�س اللجنة تقريرًا دوريًا كل ثالثة اأ�شهر باملو�شوعات التي ُعـِر�شت عليها والقرارات 

املتَخـذة ب�شاأنها، ومالحظاتها ب�شاأن �شري العمل باللجنة، وما قد تواجهه من �شعوبات واحللول 

املقرتحة لتفاديها وذلك لوكيل وزارة ال�شحة لتخاذ الالزم ب�شاأنها.

مادة )10(

وبيان  ال�شتئنافية  الطبية  اللجنة  عمل  نظام  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )7( رقم  القرار  ُيـلغى 

اخت�شا�شها، وكل ما يخالف اأحكام هذا القرار.

مادة )11(

على وكيل وزارة ال�شحة واملعنيني – كل فيما يخ�شه – تنفيذ اأحكام هذا القرار، وُيـعمل 

به من اليوم التايل لتاريخ ن�ْشـِره يف اجلريدة الر�شمية.

 وزير �ل�سحة                                                                                                 

 فائقة بنت �سعيد �ل�سالح

                                                                                                           

�شدر بتاريخ: 24 ربيع الأول 1441هـ           

الـمــــوافــــــق: 21 نـوفـمبـــــــر 2019م


