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الفصل األول 
الترخيص بمزاولة المهنة

املادة األولى: 
في  وردت  أينما   - اآلتية  والعبارات  بالكلمات  يقصد 
يقتض  لم  ما  أمامها  املوضحة  املعاني   - النظام  هذا 

السياق خالف ذلك:
املمارس الصحي: كل من يرخص له مبزاولة املهن الصحية 
وأطباء  البشريني,  األطباء  اآلتية:  الفئات  تشمل  التي 
األسنان, والصيادلة األخصائيني , والفنيني الصحيني في 
)األشعة, والتمريض , والتخدير . واملختبر, والصيدلية, 
والعالج  الصناعية,  واألط��راف   , والوبائيات  والبصريات, 
ال��ط��ب��ي��ع��ي , ورع���اي���ة األس���ن���ان , وت��رك��ي��ب��ه��ا, وال��ت��ص��وي��ر 
والعمليات(,  الليزر,  , وأجهزة  النووي  والعالج   , الطبقي 
وأخصائيي  واالج��ت��م��اع��ي��ني  النفسيني  واألخ��ص��ائ��ي��ني 
التغذية والصحة العامة, والقبالة , واإلسعاف, ومعاجلة 
احلرفي,  والعالج   , احلرفي  والتأهيل   , والسمع  النطق 
والفيزياء الطبية, وغير ذلك من املهن الصحية األخرى 
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واخلدمات  الصحة  وزي��ري  بني  عليها  االتفاق  يتم  التي 
املدنية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الوزير: وزير الصحة
الوزارة : وزارة الصحة

الهيئة : الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 
1/ل1 : تشكل جلنة من وزارة الصحة والهيئة للنظر في 
الصحية  للمهن  اإلضافة  تتطلب  مهنية  مستجدات  أي 
وترفع توصياتها للوزير للتنسيق مع وزير اخلدمة املدنية 

العتمادها.
> > >

املادة الثانية:
احلصول  بعد  إال  صحية,  مهنة  أي  ممارسة  يحظر  أ.   

على ترخيص بذلك من الوزارة.
ب. يشترط للترخيص مبزاولة املهن الصحية ما يأتي:

كلية  أي  من  للمهنة  املطلوب  املؤهل  على  احلصول   -1
طبية أو كلية صيدلية أو كلية علوم طبية تطبيقية 
أخرى  مؤهالت  أو  صحي,  معهد  أو  صحية  كلية  أو 
أو  الهيئة,  بها  تعترف  صحية  مهن  ملزاولة  مطلوبة 

احلصول على شهادة من اخلارج تعترف بها الهيئة.
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املقررة  اإلجبارية  التدريب  مدة  أمضى  قد  يكون  أن   -2
للمهنة, وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.

3- التسجيل لدى الهيئة , وفقًا ملتطلبات التسجيل التي 
حتددها.

مخلة  جرمية  في  عليه  احلكم  سبق  قد  يكون  إال   -4
بالشرف أو األمانة إال إذا رد إليه اعتباره.

التعيني في اجلهات احلكومية في وظائف  . يعد   ج 
املهنة  مبزاولة  الترخيص  مبثابة  الصحية  املهن 
التسجيل  ذلك  يسبق  أن  على  اجلهات,  هذه  في 

لدى الهيئة.
1/2ل  :   على كل من ميارس- مهنة صحية وقت صدور 
هذا النظام ولم يحصل على الترخيص املطلوب أن يتقدم 
إلى الوزارة خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من نفاذ هذه 

الالئحة للحصول على الترخيص الالزم.
2/2ل  :  مينح الترخيص النهائي من قبل إدارات الرخص 

الطبية والصيدلة مبديريات الشئون الصحية. /2
3/2ل :   يجوز منح ترخيص مؤقت للفئات التالية شريطة 

املوافقة على مؤهالتهم:
أ- األطباء الزائرين أو من في حكمهم
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فترة  خالل  معهم،  التعاقد  يتم  الذين  املمارسني  ب- 
إجراءات التصنيف و التسجيل املهني.

4/2ل  :   املمارس الصحي الذي يرخص له مبزاولة املهنة 
الصحية هو من يقدم أو يشارك في تقدمي الرعاية الصحية 
املباشرة للمريض سواء كان ذلك في شكل خدمة تشخيصية 

أو عالجية أو تأهيلية ذات تأثير على احلالة الصحية.
الوظائف  تصنيفه ضمن الئحة  أدرج  من  كل  يعتبر  ال  و 

الصحية أو ما شابهها ممارساً صحياً.
ترخيص  مبوجب  إال  الشعبي  العالج  ممارسة  يجوز  وال 
من اجلهة املختصة التي حتددها الوزارة بناء على شروط 
وضوابط معتمدة، وفي هذه احلالة يخضع املمارس للعالج 

الشعبي إلى املسئوليات املهنية الواردة في هذا النظام.
5/2ل  : يجب أن يكون التدريب اإلجباري املقرر ملمارس 
للمهنة  ممارس  من  مباشر  إشراف  حتت  مت  قد  املهنة 

مرخص له في نفس املجال املهني.
التي تعترف  الشهادات واملؤهالت  الهيئة  6/2ل : حتدد 
على  الصحيني  للممارسني  املهني  بالتصنيف  وتقوم  بها 
واالحتفاظ  تسجيلهم  عن  مسئولة  وتكون  ذلك  ضوء 

بقاعدة املعلومات اخلاصة بهم.
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7/2ل : تقوم الهيئة بإبالغ اجلهات الصحية وغيرها من 
اجلهات املختصة عن تزوير الشهادات أو أي تالعب بها، 
الذين  أو  الرسوب،  مرات  استنفذوا  الذين  عن  وكذلك 

تثبت عدم صالحيتهم ملمارسة املهنة.
8/2ل  : ال يتم تعيني املمارسني الصحيني الذين تتعاقد 
الصحية  باملرافق  للعمل  الطبي  التشغيل  شركات  معهم 
الهيئة،  احلكومية، إال بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل 

ويعد تعيينهم مبثابة الترخيص لهم مبزاولة املهنة.
للممارسني  بالنسبة  خلبرة  شروط  حتدد   : 9/2ل  
وفق ضوابط  احلكومية  اجلهات  في  العاملني  الصحيني 
ونظام  الصحية  الوظائف  الئحة  مع  تتناسب  وقواعد 

اخلدمة املدنية.
: تراعى األحكام ذات العالقة مبمارسة املهنة  10/2ل  
ونظام  اخلاصة  الصحية  املؤسسات  نظام  في  الواردة 
املنشآت واملستحضرات الصيدالنية والئحتهما التنفيذية 
عند الترخيص للممارسني الصحيني بالعمل بأي من هذه 
واخلبرة  املؤهل  شروط  وحتدد  املنشآت  أو  املؤسسات 

وفقاً لدليل التصنيف املهني املعتمد من الهيئة.
11/2ل  : ال يجوز الترخيص مبمارسة املهنة الصحية أو 
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جتديده ملن سبق احلكم عليه في جرمية مخلة بالشرف 
برد  املختصة  السلطة  من  قرار  بعد صدور  إال  واألمانة 

اعتباره.
> > >

املادة الثالثة:
وفقًا  الصحية  املهن  مبزاولة  الترخيص  مدة  تكون     .1
ملا حتدده الالئحة التنفيذية لهذا النظام, وال يجوز 
ملن انقطع عن مزاولة املهنة مدة سنتني متتاليتني, 
- لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال املهنة- 

العودة ملزاولتها اال بعد جتديد الترخيص.
2.   حتديد الالئحة التنفيذية قواعد استقدام األطباء 

الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.
احلكومية  باجلهات  للعاملني  الترخيص  يعتبر   : 1/3ل 
سارياً طاملا كان املمارس الصحي على رأس العمل الطبي. 

على أن يراعى جتديد التسجيل عند انتهاء مدته.
باملؤسسات  للعاملني  الترخيص  مدة  تكون   : 2/3ل 
الصحية اخلاصة معادلة ملدة التسجيل لدى الهيئة وفى 
املهني دون  التسجيل  العمل خالل مدة  تغير مكان  حالة 

تغير التخصص، يظل التسجيل ساري املفعول.
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3/3ل  :   يتم إصدار جتديد الترخيص وفقا لالشتراطات 
املشار إليها في املواد الثانية والثالثة من النظام. 

4/3ل  :   يعتبر الترخيص الغياً في احلاالت التالية: 
1 - إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص 

دون العمل به.
2 - إذا لم يتقدم املمارس الصحي بطلب جتديد الترخيص 
قبل انتهائه، ويعتبر الترخيص الغيا من تاريخ انتهاء 

مدته دون جتديد.
اخلاصة  الصحية  للمؤسسة  الترخيص  انتهى  إذا   -  3
التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي 
له  املرخص  الطبيب  زيارة  انتهت مدة  أو  استقدمته 

بالعمل خاللها.
4 - إذا غير املمارس الصحي مكان عمله أو نوعه أو تخصصه 
دون موافقة وزارة الصحة، ويستثنى من ذلك املمارسون 

الصحيون الذين يعملون لدى جهات حكومية أخرى.
5 - إذا صدر قرار من اجلهة املختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.

6 - وفاة صاحب الترخيص.
القواعد  وفق  الزائرين  األطباء  استقدام  يتم   : 5/3ل  

التالية: 



16

1 - أن يكون الطبيب الزائر في مرتبة استشاري في بلده 
أو من ذوي التخصصات النادرة والتقنيات اجلديدة 

التي ليس لها مثيل في اململكة.
2 - يجب أن يكون لدى الطبيب الزائر ترخيص ملزاولة 

املهنة ساري املفعول في البلد املستقدم منه.
3 - يقتصر اس������تقدام الطبيب الزائر على املستش������فيات 
واملجمع������ات الطبي������ة املهي������أة لتخص������ص وإمكانات 

الطبيب الزائر.
حكم  أو  شرعي  بحٍد  علية  حكم  يكون ممن  ال  أن   -  4
جنائي أو بسبب خطأ طبي أو أبعد من اململكة لسبب 

له عالقة مبهنة الطب.
الكافي  الوقت  الزيارة  مدة  حتديد  في  يراعى  أن   -  5

لتقييم اإلجراءات الطبية التي متت خالل الزيارة.
6 - يضمن املستشفى أو املجمع الطبي سداد التعويضات 
التي يصدر بها حكم نهائي في حالة اخلطأ الطبي 
الصادر عن الطبيب الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمينه 

أو لم تكِف.
7 - يقوم املستشفى أو املجمع الطبي بتكليف أحد أطبائه 
االستشاريني أو األخصائيني مبرافقة الطبيب الزائر 
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على أن يكون من نفس تخصصه. وأن يكون مسئوالً 
عن املهام التالية:

أ- استقبال وجتهيز املرضى
ب- مشاركة لطبيب الزائر في التشخيص وخطة العالج و 

اإلجراء اجلراحي.
ج- أن يقوم مبتابعة احلاالت املرضية بعد مغادرة الطبيب 
الزائر واتخاذ اإلجراءات الالزمة ملواجهة املضاعفات 

التي قد تنتج عن أسلوب العالج أو العملية اجلراحية
8 - يقدم طلب استقدام الطبيب الزائر إلى مديرية الشئون 
الصحية التابع لها املستشفى أو املجمع الطبي مرفقاً 

به ما يلي:
أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للطبيب الزائر.

ب- برنامج الزيارة متضمناً احملاضرات وورش العمل التي 
سيقدمها الطبيب الزائر

ج- إقرار من الطبيب الزائر بالعمل وفقاً لألنظمة السارية 
باململكة واحترام املبادئ اإلسالمية.

د - إقرار من الطبيب املرافق باملوافقة على تكليفه مبرافقة 
الطبيب الزائر وكذلك باملوافقة على متابعه احلاالت 
أمام  بأقواله  واإلدالء  مضاعفاتها  ومواجهة  املرضية 
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فيما  املختصة  القضائية  واجلهات  التحقيق  جلان 
والعالج  التشخيص  عن  الناجت  الطبي  باخلطأ  يتعلق 

واجلراحة.
الذاتية للطبيب  9 - ترسل صورة من الشهادات والسيرة 

الزائر للهيئة للتقييمها.
الطبيب  استقدام  على  الهيئة  موافقة  صدور  بعد   -  10

الزائر يتم ما يلي:
أ- متنح املوافقة على استقدام الطبيب الزائر من مديرية 

الشئون الصحية للمختصة.
للعمل  الزائر  الطبيب  باسم  املؤقت  الترخيص  يصدر  ب- 
وبعد  وصوله  بعد  الطبي  املجمع  أو  باملستشفى 
هذه  في  عليها  املنصوص  اإلجراءات  كافة  استكمال 

الالئحة وينتهي الترخيص بانتهاء مدة الزيارة.
6/3ل  :   يجوز استقدام استشاريني أو ذوي تخصصات 
على  يطبق  ما  عليهم  ويطبق  األطباء،  غير  من  نادرة 
ترخيص  حدود  في  الذكر،  سالفة  بالقواعد  األطباء 

مزاولة املهنة.
> > >
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املادة الرابعة:
املصلحة  بناء على مقتضيات   – الوزير  بقرار من  يجوز 
املهن  إحدى  مبزاولة  الترخيص  منح  قصر  العامة- 
املنصوص عليها في النظام على السعوديني دون غيرهم.

على  املهنة  مبزاولة  الترخيص  قصر  يجوز     : 1/4ل  
املذكورة  الصحية  املهن  من  ألي  املمارسني  السعوديني 
باملادة األولى من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم 

في اململكة أو في إحدى املناطق.
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الفصل الثاني 

واجبات الممارس الصحي

الفرع األول
الواجبات العامة للممارس الصحي

املادة اخلامسة:
يزاول املمارس الصحي مهنته ملصلحة الفرد واملجتمع في 
نطاق احترام حق اإلنس���ان في احلياة وس���المته وكرامته 
مراعي���ًا ف���ي عمله العادات والتقاليد الس���ائدة في اململكة 

مبتعدًا عن االستغالل.
1/5ل  : على املمارس الصحي احترام حق املريض في 

االختيار وفق احلدود الشرعية والنظامية. 
2/5ل  :  يسري دليل أخالقيات مزاولة املهنة الصحية 
واألدلة األخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي املهنة 

الصحية.
> > >

 املادة السادسة:
في  املختصة  السلطات  مبعاونة  الصحي  املمارس  يلتزم 
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األخطار  ودرء  العامة  الصحة  حماية  نحو  واجبها  أداء 
التي تهددها في السلم واحلرب.
> > >

املادة السابعة:
تنمية  على  يعمل  أن  الصحي  املمارس  على  يجب  أ- 
معلوماته وأن يتابع التطورات العلمية واالكتشافات 
املنشآت  إدارات  وعلى  تخصصه  مجال  في  احلديثة 
وفقًا  والدورات  للندوات  حضوره  تسهيل  الصحية 

لضوابط حتددها الهيئة .
ط���رق  مي���ارس  أال  الصح���ي  املم���ارس  عل���ى  يج���ب  ب- 
التش���خيص والع���الج غي���ر املعت���رف به���ا عملي���ًا أو 

احملظورة في اململكة.
1/7ل  :   تتم تنمية املعلومات عن طريق حضور املؤمترات 
والندوات العلمية والتدريبية واحملاضرات واملشاركة في 
البحوث وتوفير مصادر املعلومات للممارسني الصحيني، 
أو  الترقيات  في  النظر  عند  االعتبار  في  ذلك  ويؤخذ 

إعادة التسجيل أو جتديد الترخيص مبزاولة املهنة.
2/7ل  : تضع الهيئة للممارس الصحي وإلدارات املنشآت 
الصحية ضوابط تنمية املعلومات على أن تشمل ساعات 
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التعليم الصحي املستمر والساعات املعترف بها للتدريب 
مجال  في  ذلك  يكون  أن  على  املطلوبة  الدورات  ونوع 
التخصص املهني للممارس الصحي ونشر هذه الضوابط 
املنشأة  على  ويتعني  املناسبة.  اإلعالمية  بالطريقة 
ساعات  استكمال  من  الصحي  املمارس  الصحية متكني 
التعليم املستمر املقررة مبا ال يتعارض مع التزام املمارس 

الصحي جتاه املرضى.
البديل  الطب  طرق  مبمارسة  السماح  يجوز   : 3/7ل  
اجلهة  تعتمدها  التي  للضوابط  وفقاً  )التكميلي( 
املختصة للممارسني الصحيني الذين يثبت تأهلهم لهذه 

املمارسة.
> > >

املادة الثامنة:
يجب على املمارس الصحي الذي يشهد أو يعلم إن مريضًا 
أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له املساعدة املمكنة أو 

أن يتأكد ممن يتلقى العناية الضرورية.
تقدمي  املختص  الصحي  املمارس  على  يتعني   : 1/8ل  
هذه  إلى  يحتاج  الذي  للمريض  العاجلة  الطبية  الرعاية 
الرعاية الفورية دون طلب أتعابه مقدماً، وإذا كانت حالة 
املريض تستدعى مزيداً من العناية الطبية التي ال يستطيع 
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املمارس الصحي تقدميها عليه أن يتأكد من توفر وسيلة 
نقل تنقله إلى أقرب مركز مالئم لعالجه.

> > >
املادة التاسعة:

أ - يجب أن يستهدف العمل الطبي دائمًا مصلحة املريض 
وعلى املمارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض.

ب - ال يجوز للممارس الصحي في حالة الضرورة أن يقوم 
بعمل يجاوز اختصاصه وإمكاناته.

1/9ل  :   على املمارس الصحي أن يبتعد عن أي عمل 
يترتب ضرر  لم  لو  حتى  للمريض  فائدة  يحقق  ال  طبي 
عليه - مثل وصف أدوية أو فحوص ال لزوم لها أو تنومي 

املريض إذا كانت حالته ال تستدعي ذلك.
الصحي  املمارس  بها  يعمل  التي  اجلهة  على    : 1/9ل  
أن تُعِرّف الصالحيات السريرية والوصف الوظيفي لهذا 

املمارس الصحي وفقاً ملؤهالته وخبرته.
> > >

املادة العاشرة:
أ - يحظر على املمارس الصحي – في غير احلاالت التي 
نفسه  عن  اإلعالن  التنفيذية-  الالئحة  حتددها 

والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
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ب - يحظر على املمارس الصحي أن يسجل على اللوحات 
أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو اإلعالنات ألقابًا 
طبية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقًا للقواعد 

املنظمة لها.
1/10ل  : دون اإلخالل مبا نصت عليه املادة رقم )31( من 
نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحته التنفيذية)1(، 
ذات  الدعاية  أساليب  عن  البعد  الصحي  املمارس  على 
علمية،  أسس  على  املبنية  غير  واملثيرة  التجاري  الطابع 

ويجوز اإلعالن في احلاالت التالية:
)أ( إعالن املمارس عن التخصص املرخص له به.

)ب( اإلعالن عن العودة من اإلجازة.
)ج( اإلعالن عن تغيير مواعيد الدوام.

> > >

1-  مادة ) 31 ( من نظام املؤسسات الصحية اخلاصة والئحته التنفيذية: املادة 
احلادية والثالثون: يحظر على املؤسسة الصحية اخلاصة أن تقوم بالدعاية 
عن نفسها إال في احلدود التي ال تتعارض مع أخالق املهنة وفقاً للمعايير التي 

حتددها الالئحة التنفيذية.
)مادة 1/31ل(: تلتزم املؤسسة الصحية اخلاصة باحلصول على موافقة مدير 
الشؤون الصحية في املنطقة التي يقع فيها مقرها على صيغة ومحتوى وطرق 

الدعاية التي تلجأ إليها قبل اإلعالن عنها.
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املادة احلادية عشرة:
يجب على املمارس الصحي- فور معاينته ملريض مشتبه 
في إصابته جنائيًا أو إصابته مبرض معد- أن يبلغ اجلهات 
األمنية والصحية املختصة. ويصدر الوزير قرارًا بتحديد 
تبلغ  التي  واجلهة  عنها,  التبليغ  يجب  التي  األمراض 

إليها, واإلجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن.
1/11ل : على اجلهة املختصة في الوزارة حتديد األمراض 
املعدية التي يجب التبليغ عنها، واجلهة التي يبلغ لها ووضع 
لها،  املناسبة  والعالجية  الوقائية  واإلجراءات  القواعد 
ويصدر بذلك قرار من الوزير. وأن يتم حتديت ذلك بشكل 

دوري على أن يكون متاحاً جلميع املمارسني الصحيني.
2/11ل  : على املمارس الصحي االلتزام مبا يصدر من 
قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن األمراض املعدية، وان 
يتم التبليغ للجهات املختصة مباشرة أو من خالل املنشأة 

التي يتبع لعا املمارس الصحي.
> > >

املادة الثانية عشرة:
ال يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية 
املهن  مع  مزاولتها  تتعارض  أخرى  مهنة  أي  أو  واحده, 
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قبولها  أو  مكافأة  أو  عمولة  عليه طلب  ويحظر  الصحية 
منفعة  أي  على  احلصول  عليه  يحظر  كما  أخذها,  أو 
لقاء الترويج أو االلتزام بوصف أدوية, أ, أجهزة أو توجيه 
املرضى إلى صيدلية معنية أو مستشفى أو مختبر محدد, 

أو ما في حكم ذلك.
1/12ل  :  ال يجوز للممارس الصحي ممارسه أكثر من 
مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصاًل على مؤهالتها. 
باألماكن  املمارس الصحي إخبار املريض  : على  2/12ل  
التي تتوفر بها اخلدمة الصحية املطلوبة وترك اخليار له. 

> > >
املادة الثالثة عشرة:

ال يجوز للممارس الصحي في غير احلاالت الطارئة إجراء 
الفحوص أو العالج باملقابل أو باملجان في الصيدليات أو 

األماكن غير املخصصة لذلك.
أو  الفحص  إجراء  الصحي  للممارس  يجوز    : 1/13ل  
تقتضي  التي  احلاالت  في  املشورة  سبيل  على  العالج 

ذلك. 
> > >
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املادة الرابعة عشرة:
يحظر على املمارس الصحي ما يأتي:

1.   اس���تخدام غي���ر املرخص لهم م���ن ذوي املهن الصحية 
أو تقدمي مس���اعده ألي ش���خص ميارس مهنة صحية 

بصورة غير شرعية.
2.   االحتفاظ في مقرر العمل باألدوية واللقاحات خالفًا 
ملا تسمح به تعليمات الوزارة ماعدا املنشآت الصيدلية.

3.   بي���ع األدوي���ة للمرض���ى باس���تثناء بيعه���ا ف���ي املنش���آت 
الصيدلية أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه.

4.   تسهيل حصول املريض على أي ميزة أو فائدة, مادية أو 
معنوية , غير مستحقة وغير مشروعة.

5.   إيواء املرضى في األماكن املعدة لذلك عدا ما تقتضيه 
احلاالت االسعافيه أو الطارئة .

6.    استخدام أجهزة كشف أو عالج محظورة في اململكة.
1/14ل  : ال يجوز للممارس الصحي إصدار تقارير غير 
صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول املريض على إجازة 

مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى.
2/14ل  :  يجوز للممارس الصحي االحتفاظ في مقر 
واألدوية  للبيع  املستخدمة  غير  الدوائية  بالعينات  عمله 

اإلسعافية لصرفها بدون مقابل في حاالت الضرورة.
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الفرع الثاني
واجبات املمارس الصحي نحو املرضى

املادة اخلامسة عشرة:
التش���خيص  يج���ري  أن  الصح���ي  املم���ارس  عل���ى  يج���ب 
بالعناية الالزمة مستعينًا بالوسائل الفنية املالئمة ومبن 
تستدعي ظروف احلالة االس���تعانة بهم من األخصائيني 
أو املس���اعدين وأن يق���دم للمري���ض مايطلب���ه ع���ن حالته 
الصحي���ة ونتائ���ج الفحوص���ات مراعي���ًا ف���ي ذل���ك الدقة 

واملوضوعية.
بالتعليمات  اخلصوص  هذا  في  االلتزام  يتم   : 1/15ل  
باإلجازات  املتعلقة  الطبية  التقارير  إلصدار  املنظمة 
املرضية واللياقة الصحية والتقارير اخلاصة باإلصابات 
التقارير  من  وغيرها  والوفاة  امليالد  وشهادات  اجلنائية 

الرسمية.
> > >

املادة السادسة عشرة:
للممارس الصحي في غير احلاالت اخلطرة أو العاجلة 
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شخصية  أو  مهنية  ألسباب  مريض  عالج  عن  يعتذر  أن 
مقبولة.

> > >
املادة السابعة عشرة:

يجب على املمارس الصحي املعالج إذا رأى ضرورة استشارة 
ممارس صحي آخر أن ينبه املريض أو ذويه إلى ذلك, كما 
يجب عليه أن يوافق على االستعانة مبمارس صحي آخر 
أن  الصحي  وللممارس  ذلك,  ذووه  أو  املريض  طلب  إذا 
يقترح اسم املمارس الصحي الذي يرى مالءمة االستعانة 
إلى  أنه ال ضرورة  املعالج  الصحي  املمارس  قدر  وإذا  به. 
استشارة ممارس صحي آخر أو اختلف معه في الرأي عند 
استشارته فله احلق في االعتذار عن متابعة العالج دون 

التزام منه بتقدمي أسباب العتذاره.
1/17ل  : على املمارس الصحي قبل االعتذار عن متابعة 
العالج أن يتأكد من عدم حصول ضرر ظاهر للمريض. 

> > >
املادة الثامنة عشرة:

يلتزم املمارس الصحي بتنبيه املريض أو ذويه إلى ضرورة 
إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وحتذيرهم من خطورة 
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شرح  بعد  مراعاتها  عدم  على  تترتب  قد  التي  النتائج 
الوضع العالجي أو اجلراحي وآثاره.

التي  أو  املستعصية  األمراض  حالة  في  وللطبيب 
تهدد حياة املريض باخلطر أن يقدر وفقًا ملا ميليه عليه 
بحقيقة  ذويه  أو  املريض  إبالغ  مالءمة  مدى  ضميره 
املرض وذلك ما لم يكن املريض حظر عليه ذلك أو عني 

شخصًا أو أشخاصًا يقتصر اإلبالغ عليهم.
> > >

املادة التاسعة عشرة:
أو  برضاه  إال  ملريض  طبي  عمل  أي  يجرى  أال  يجب 
إذا لم يعتد بإرادته هو,  أو ولي أمره  موافقة من ميثله 
في  الصحي  املمارس  على  يجب  ذلك  من  واستثناء 
حاالت احلوادث أو الطوارئ أو احلاالت املرضية احلرجة 
ضرورية  أو  فورية  بصفه  طبيًا  تدخاًل  تستدعي  التي 
تالفي  أو   , أعضائه  من  عضو  أو  املصاب  حياة  إلنقاذ 
احلصول  وتعذر  التدخل  تأخير  من  ينتج  بالغ  ضرر 
على موافقة املريض أو من ميثله او ولي أمره في الوقت 
املناسب- إجراء العمل الطبي دون انتظار احلصول على 
إنهاء  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  وال   , املوافقة  تلك 
حياة أي مريض ميئوس من شفائه طبيًا , ولو كان بناءًا 

على طلبه أو طلب ذويه.



31

سواء  العاقل  البالغ  املريض  موافقة  تؤخذ    : 1/19ل  
كان رجاًل أو امرأة أو من ميثله إذا كان ال يعتد بإرادته 
قبل القيام  بالعمل الطبي أو اجلراحي وذلك متشياً مع 
مضمون خطاب املقام السامي رقم 4 /2٤28 /م وتاريخ  
1٤0٤/7/29 ه� املبنى على قرار هيئة كبار العلماء رقم 

119 وتاريخ 26 /1٤0٤/5 ه�.
> > >

املادة العشرون:
كش���ف  توقي���ع  إل���ى  يدع���ى  ال���ذي  للطبي���ب  يج���وز  ال 
طب���ي عل���ى متوف���ى أن يعط���ي تقري���رًا بالوف���اة إال بع���د 
الوف���اة. م���ن س���بب  الطبي���ة  يتأك���د بحس���ب خبرت���ه   أن 

ومع ذلك ال يجوز للطبيب أن يعطي تقريرًا إذا اشتبه في 
أن الوف���اة ناجمة عن حادث جنائي وعليه في هذه احلالة 

إبالغ السلطات املختصة فورًا بذلك.
1/20ل  :  قبل إثبات الوفاة يتعني على الطبيب إجراء 
احليوية  الوظائف  توقف  من  للتأكد  دقيق  طبي  كشف 
للجسم وذلك بواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية 
التأكد  بعد  إال  بالوفاة  تقرير  كتابة  يجوز  وال  األخرى 

بالوسائل الفنية من حدوثه مع إثبات وقت الوفاة.
2/20ل  : عند االشتباه بوجود أثار اصابية أو سمية يقوم 

الطبيب مبا يلي: 
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)أ( إبالغ اجلهات األمنية املختصة فوراً بذلك.
)ب( إثبات اإلصابات بتقرير طبي يسلمه للشرطة املعنية 

لطلب الطبيب الشرعي.
)ج( يقوم الطبيب الشرعي عند استدعائه بإجراء الكشف 
إجراء  ضرورة  ارتأى  وإذا  اجلثة  معاينة  لدى  الظاهري 
التشريح إلثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من اجلهات 
األمنية الستصدار األمر الالزم للتشريح مع التحفظ على 
كافة األدلة املتعلقة باملتوفى كاملالبس واملقذوفات... الخ.

> > >
 املادة احلادية والعشرون:

علم  التي  األسرار  على  يحافظ  أن  الصحي  املمارس  على  يجب 
بها عن طريق مهنته وال يجوز له إفشاؤها إال في األحوال اآلتية:

أ( إذا كان اإلفشاء مقصودًا به: 
أو  جنائي  حادث  عن  ناجمة  وفاة  حالة  عن  اإلبالغ   -1
احليلولة دون ارتكاب جرمية, وال يجوز اإلفشاء في 

هذه احلالة إال للجهة الرسمية املختصة.
2- اإلبالغ عن مرض ساٍر أو معٍد.

3- دفع املمارس التهام وجهه إليه املريض أو ذووه يتعلق 
بكفايته أو بكيفية ممارسته املهنة.

ب( إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه أو كان اإلفشاء 
لذوي املريض مفيدًا لعالجه.



33

ج( إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.
ك��ذل��ك األم���راض  ال��س��اري��ة  1/21ل  : تشمل األم���راض 
وزي��ر  م��ن  ق���رار  بها  ي��ص��در  ال��ت��ي  امل��ع��دي��ة  الشائعة غير 

الصحة. 
> > >

املادة الثانية والعشرون:
إذ  إال  حامل  امرأة  أي  إجهاض  الطبيب  على  يحضر 

اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها.
أربعة  إذا لم يكن احلمل أمت  ومع ذلك يجوز اإلجهاض 
األم  يهدد صحة  استمراره  أن  أكيده  وثبت بصورة  أشهر, 
طبية  جلنة  من  بقرار  األمر  هذا  وثبت  جسيم,  بضرر 
الالئحة  حتددها  التي  واألوضاع  للشروط  طبقًا  تشكل 

التنفيذية لهذا النظام.
1/22ل  : تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 1٤0 وتاريخ 

: 1٤07/6/ 20
1 - ال يجوز إسقاط احلمل في مختلف مراحله إال ملبرر 

شرعي وفى حدود ضيقة جداً
2 - إذا كان احلمل في الطور األول وهي مدة األربعني 
ضرر  دفع  أو  شرعية  مصلحة  إسقاطه  في  وكان 
متوقع جاز إسقاطه أما إسقاطه في هذه املدة خشية 
عن  العجز  من  خوفاً  أو  األوالد  تربية  في  املشقة 
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تكاليف معيشتهم أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم 
أو اكتفاء مبا لدى الزوجني من أوالد فغير جائز.

3 - ال يجوز إسقاط احلمل إذا كان علقه أو مضغة حتى تقرر 
جلنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سالمة أمه 
بان يخشي عليها من الهالك من استمراره جاز إسقاطه 

بعد استنفاذ كافة الوسائل لتالفي تلك األخطار.
4 - بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ال 
يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من األطباء املختصني 
املوثوقني أن بقاء اجلنني في بطن أمه يسبب موتها 
وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل النقاد حياته، وإمنا 
دفعاً  الشروط  بهذه  إسقاطه  على  اإلقدام  رخص 

ألعظم الضررين وجنياً لعظمى املصلحتني.
به  يوجد  الذي  املستشفى  مدير  يشكل    : 2/22ل  
ثالثة  عن  أعضائها  عدد  يقل  ال  جلنة  الوالدة  قسم 
)استشاريني أو أخصائيني( يكون بينهم استشاري )أو 
أخصائي( باملرض الذي من أجله أوصى بإنهاء احلمل، 
يقومون بإعداد تقرير يوضح فيه نوع اخلطورة املذكورة 
احلمل  استمر  لو  فيما  األم  تهدد صحة  التي  املؤكدة 
مدير  من  يعتمد  ثم  اللجنة  أعضاء  جميع  من  ويوقع 
املستشفى، وفى حالة التوصية باإلجهاض يوضح ذلك 
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موافقتهم  تؤخذ  ثم  أمرها  ولى  أو  وزوجها  للمريضة 
اخلطية على ذلك.

3/22ل  :  ال يجوز للصيدلي صرف أدوية مسقطة لألجنة 
أو تسهيل صرفها، كما ال يجوز ألي ممارس صحي آخر 

القيام به لغرض إجراء إجهاض غير مسموح به شرعاً.
> > >

املادة الثالثة والعشرون:
أ  (  يحظر على الصيدلي:

1- أن يكون مديرًا مسئواًل في أكثر من منشأة صيدلية.
2- أن يصرف أي دواء إال بوصفه طبية صادرة من طبيب 
من  ويستثنى  اململكة  في  املهنة  مبزاولة  له  مرخص 

ذلك األدوية التي حتددها الوزارة. 
3- مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب 
الذي اعتمدها, وللصيدلي صرف البدائل املماثلة في 
موافقة  أخذ  بعد  الطبيب  إلى  الرجوع  دون  التركيب 
التي  األدوية  ذلك  من  ويستثنى  ذلك,  على  املريض 

حتددها الوزارة.
4-  تكرار صرف الوصفة الطبية إال إذا كانت الوصفة تنص 

على ذلك, فيما عدا األدوية التي حتددها الوزارة. 
خطأ,  الطبية  الوصفة  أن  شك  إذا  الدواء  صرف    -5
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الذي  الطبيب  من  ذلك  عن  يستوضح  أن  وعليه 
اعتمدها.

ب ( ال يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إال حتت 
إشراف صيدلي مرخص له.

1/23ل  : عل������ى الصيدل������ي املعني إلدارة أي منش������أة 
صيدالني������ة أن يلت������زم بالواجبات املهنية واملس������ئولية 
احملددة على تلك املؤسس������ة مبوجب نظام املنش������آت 
والئحت������ه  الدوائي������ة  واملس������تحضرات  الصيدالني������ة 

التنفيذية.
الطبية مستوفية  الوصفة  تكون  أن  يجب  أ-   : 2/23ل  
مهنياً.  عليها  واملتعارف  الوزارة  حتددها  التي  للشروط 

)OTC( التي يحددها الدليل
طبية  وصفة  مبوجب  األدوية  صرف  من  يستثنى  ب-   

األدوية الالوصفية السعودي لألدوية الالوصفية.
3/23ل  :   يجب على الصيدلي صرف مواد الوصفة 
الطبية كماً ونوعاً سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة وال 
الوصفة. ويجوز  يجوز /مخالفتها دون موافقة محرر 
للصيدلي صرف البدائل املماثلة من األدوية كماً ونوعا 
واملسجلة في وزارة الصحة دون الرجوع إلى الطبيب 
بشرط أن تكون مساوية أو أقل سعراً، مع أخذ موافقة 
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املريض ويستثنى من ذلك األدوية ذات املجال العالجي 
. )Narrow Therapeutic Index( .الضيق

ألدوية  الطبية  الوصفة  تكرار  للصيدلي  يجوز   : 4/23ل  
األمراض املزمنة إذا كانت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا 
األدوية املخدرة واملقيدة والنفسية احملددة في دليل األدوية 

السعودي وما يتبعه من مالحق صادرة من الوزارة.
5/23ل  : يحظر على فنيي الصيدلة وطالب الصيدلة 
الذين يعملون حتت التدريب صرف أو بيع املستحضرات 
الصيدالنية دون إشراف الصيدلي، وال يعفيهم ذلك من 

املسئولية.
بيع  أو  يعتذر عن صرف  أن  للصيدلي  يجوز   : 6/23ل  

الدواء في احلاالت اآلتية: 
أ- إذا ظهر له خطأ في الوصفة الطبية، وعليه أن يستوضح 

عن اخلطأ من الطبيب الذي حرر الوصفة.
ب- إذا تبني له عدم صالحية الدواء لالستعمال، وعلية 

توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.
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الفرع الثالث
واجبات الزمالة

املادة الرابعة والعشرون:
يجب أن تقوم العالقات بني املمارس الصحي وغيرة من 
والثقة  التعاون  من  أساس  على  الصحيني  املمارسني 

املتبادلة.
ويحظر على املمارس الصحي الكيد لزميله أو االنتقاص 
التي  ترديد اإلشاعات  او  األدبية,  أو  العلمية  من مكانته 
املرضى  اجتذاب  محاولة  عليه  يحضر  كما  إليه,  تسيء 
الذين يعاجلون لدى زميله, أو العاملني معه أو صرفهم 

عنه بطريق مباشر أو غير مباشر.
> > >

املادة اخلامسة والعشرون:
يجب على املمارس الصحي الذي يحل محل زميل له في 
عالج مرضاه أن ميتنع عن استغالل هذا الوضع ملصلحته 
الشخصية وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة 

مهنته.
1/25ل  :  على املمارس الصحي الذي يحل محل زميل له 
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في عالج مرضاه أن يطلع على ملف املريض واإلجراءات 
يستكمل  وأن  بها  أوصى  أو  السابق  زميله  بدأها  التي 
في  ذلك  ويدون  املريض،  حالة  تتطلبها  التي  اإلجراءات 

ملفه.
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الفصل الثالث
المسؤولية المهنية

الفرع األول
املسؤولية املدنية

املادة السادسة والعشرون:
التزام  النظام هو  التزام املمارس الصحي اخلاضع لهذا 
املتعارف  العلمية  األصول  مع  تتفق  يقظة  عناية  ببذل 

عليها.
> > >

املادة السابعة والعشرون:
كل خطأ مهني صحي صدر من املمارس الصحي وترتب 
بالتعويض)1(.  ارتكبه  من  يلتزم  للمريض  ضرر  عليه 
وحتدد ) الهيئة الصحية الشرعية ( املنصوص عليها في 
هذا النظام مقدار هذا التعويض ويعد من قبيل اخلطأ 

املهني الصحي ما يأتي:
1. اخلطأ في العالج أو نقص املتابعة.
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2. اجلهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه 
اإلملام بها.

التجريبية وغير املسبوقة  العمليات اجلراحية  3. إجراء 
على اإلنسان باملخالفة للقواعد املنظمة لذلك.

4. إجراء التجارب أو البحوث العلمية غير املعتمدة على املريض.
5. إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار.

6. استخدام آالت أو أجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة 
استعمالها أو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة مبنع 

حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال.
7. التقصير في الرقابة واإلشراف.

8. عدم استشارة من تستدعي حالة املريض االستعانة به. 
ويقع باطاًل كل شرط يتضمن حتديد أو إعفاء املمارس 

الصحي من املسؤولية.
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الفرع الثاني
املسؤولية اجلزائية

املادة الثامنة والعشرون:
في  عليها  منصوص  أشد  عقوبة  بأي  اإلخالل  عدم  مع 
أنظمة أخرى يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر 
هاتني  بإحدى  أو  ريال,  ألف  مائة  عن  تزيد  ال  وبغرامة 

العقوبتني كل من:
1.  زاول املهن الصحية دون ترخيص.

2.  قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرقًا 
ترخيصًا  منحه  نتيجتها  من  كان  مشروعة  غير 

مبزاولة املهن الصحية.
شأنها  من  يكون  الدعاية  وسائل  من  وسيلة  استعمال    .3
حمل اجلمهور على االعتقاد بأحقيته في مزاولة املهن 

الصحية خالفًا للحقيقة.
على  عادة  تطلق  التي  األلقاب  من  لقبًا  لنفسه  انتحل   .4

مزاولي املهن الصحية.
في  عادة  يستعمل  مما  معدات  أو  آالت  لدية  وجدت     .5
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مزاولة املهن الصحية دون أن يكون مرخصًا له مبزاولة 
تلك املهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع حليازتها.

6.   امتنع عن عالج مريض دون سبب مقبول.
التاسعة(   ( و  )السابعة( فقرة )ب(  املواد  أحكام  7.  خالف 
و(  )أ,  الفقرتني  الرابعة عشرة(  و)   ) و)احلادية عشرة 
و)التاسعة عشرة ( و) العشرين ( و ) الثانية والعشرين(  
و)الثالثة والعشرين( و ) الرابعة والعشرين (  و)السابعة 

والعشرين( فقرة )3( من هذا النظام.
8.   تاجر باألعضاء البشرية أو قام بزراعة عضو بشري مع 

علمه أنه مت احلصول عليه عن طريق املتاجرة.
> > >

املادة التاسعة والعشرون:
يعاقب بغرامة ال تزيد على )50ألف ريال( كل من خالف 
الثالثة   ( و   ) عشرة  )الثانية  و  )العاشرة(  املواد  أحكام 
عشرة( والفقرات )ب , ج , د, ه� ( من املادة )الرابعة عشرة( 

من هذا النظام.
> > >
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املادة الثالثون:
كل مخالفه حلكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية لم 
يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها, يعاقب 

مرتكبها بغرامة ال تتجاوز ) عشرين ألف ريال (.
> > >
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الفرع الثالث
املسؤولية التأديبية

 املادة احلادية والثالثون:
املدنية,  أو  اجلزائية  املسؤولية  بأحكام  اإلخالل  مع عدم 
إذا   , التأديبية  للمساءلة  محاًل  الصحي  املمارس  يكون 
او  النظام,  اخل بأحد واجباته املنصوص عليها في هذا 
خالف أصول مهنته , أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا 

على مقتضيات مهنته أو كدابها.

> > >
املادة الثانية والثالثون:

حالة  في  توقيعها  يجوز  التي  التأديبية  العقوبات 
املخالفات املهنية هي:

1. اإلنذار.
2. غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف ريال.

وشطب  الصحية  املهنة  مبزاولة  التراخيص  إلغاء   .3
إلغاء  حالة  وفي  لهم.  املرخص  سجل  من  االسم 
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جديد  ترخيص  بطلب  التقدم  اليجوز  التراخيص, 
إال بعد إنقضاء سنتني على األقل من تاريخ صدور 

قرار االلغاء.

> > >
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الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة

املادة الثالثة والثالثون:
1- تكَون هيئة تسمى ) الهيئة الصحية الشرعية ( على 

النحو اآلتي:
العدل  وزير  يعينه  )أ(  قاضي  عن  درجته  تقل  ال  قاٍض 

رئيسًا.
مستشار نظامي يعينه الوزير.

عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب, يعينه وزير 
التي ليس فيها كلية طب  املنطقة  العالي, وفي  التعليم 
يعني الوزير بداًل منه عضوًا من املرافق الصحية املتوافرة 

في تلك املنطقة.
عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة يعينه وزير 
التعليم العالي, وفي املنطقة التي ليس فيها كلية صيدلة 
يعني الوزير بداًل منه عضوًا من املرافق الصحية املتوافرة 

في تلك املنطقة.
طبيبان من ذوي اخلبرة والكفاية يختارهما الوزير.

صيدلي من ذوي اخلبرة والكفاية يختاره الوزير.
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2- تقتصر مشاركة العضوين املشار إليهما في الفقرتني 
)4, 6 ( في القضايا ذات العالقة بالصيدلية.

محل  يحل  احتياطيا  عضوًا  املختص  الوزير  يعني   -3
العضو عند غيابه.

4- يكون لهذه الهيئة أمني سر, يعينه الوزير. 
القضية  موضوع  في  أكثر  أو  بخبير  االستعانة  5- جتوز 

املعروضة.
بالرياض,  الصحة  وزارة  الهيئة  هذه  مقر  يكون   -6
يصدر  التي  املناطق  في  أخرى  هيئات  إنشاء  ويجوز 

بتحديدها قرار من الوزير. 
هذه  في  العضوية  مدة  التنفيذية  الالئحة  حتدد   -7

الهيئة وكيفية العمل فيها.
الشرعية  الهيئة الصحية  العضوية في  :  مدة  1/33ل  

ثالث سنوات قابلة للتجديد. 
2/33ل  :  تستعني الهيئة إذا رأت مقتض لذلك بخبير أو 
أكثر إلبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية املعروضة 
حسابه  على  اخلصوم  أحد  من  طلب  على  بناء  أو  عليها 

اخلاص.
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تقرير  في  رأيه  الهيئة  إلى  اخلبير  يقدم    : 3/33ل  
أكثر  أو  جلسة  في  فيه  وتناقشه  إليه  تستمع  و  مكتوب 
التي  اجللسات  عن  للخبير  تصرف  التي  التكلفة  وتقدر 
الهيئة  لعضو  تصرف  التي  املكافأة  يعادل  مبا  يحضرها 

عن كل جلسة.
4/33ل  :  يراعى في اختيار أمني السر أن يكون ذا خبرة 
وكفاءة متكنه من استيعاب ما يعرض من قضايا وحاصاًل 

على مؤهل جامعي.
الشرعية  الصحية  الهيئة  سر  أمني  يقوم   : 5/33ل  
عليها  املنصوص  واإلجرائية  اإلدارية  األعمال  بكافة 
الهيئة  التي تنظرها  بالدعاوي  واملتعلقة  النظام  في هذا 
والتأكد  للهيئة  الواردة  املعامالت  تدقيق  األخص  وعلى 
من اكتمال امللفات الطبية وجتهيز القضية للعرض على 
وإبالغ  الهيئة  وقرارات  اجللسات  وكتابة محاضر  الهيئة 
وإثبات  املناسبة  بالوسائل  مباشرة  الدعوى  أطراف 

حضورهم وغيابهم، وطلباتهم.
> > >
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املادة الرابعة والثالثون:
تختص الهيئة الشرعية الصحية باآلتي:

بها  ترفع  التي  الصحية  املهنية  األخطاء  في  النظر   -1
املطالبة باحلق اخلاص )دية, تعويض,ارش( .

2- النظر في األخطاء املهنية الصحية التي ينتج عنها 
فقد  أو  اجلسم,  أعضاء  من  عضو  تلف  أو  وفاة, 
دعوى  هناك  يكن  لم  ولو  حتى  بعضها  أو  منفعته 

باحلق اخلاص.
> > >

املادة اخلامسة والثالثون:
جميع  بحضور   ) الشرعية  الصحية  الهيئة   ( تنعقد 
من  يكون  أن  على  باألغلبية  قراراتها  وتصدر  األعضاء 
ديوان  أمام  اللجنة  من  التظلم  ويجوز  القاضي,  بينهم 

املظالم خالل ستني يومًا من تاريخ إبالغ قرار الهيئة.
محل  الطبي  اخلطأ  من  من حلقه ضرر  على   : 1/35ل  
اإلدعاء ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه اخلاص مهما بلغ 
مقداره أمام الهيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوى.

2/35ل  :  يحضر أمني السر جلسات الهيئة ويتولى حترير 
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محضر اجللسة حتت إشراف رئيس الهيئة ويثبت في احملضر 
اسم رئيس وأعضاء الهيئة واملدعي العام وتاريخ ومكان ووقت 
وأقوالهم  عنهم  واملدافعني  اخلصوم  وأسماء  اجللسة  انعقاد 
املقدمة  واملستندات  واألدلة  مرافعاتهم  وملخص  وطلباتهم 
وجميع اإلجراءات التي تتم في اجللسة ويوقع احملضر رئيس 

الهيئة واألعضاء املشاركون على كل صفحة.
ودعوى  العام  املدعي  دعوى  الهيئة  تسمع    : 3/35ل  
املدعى باحلق اخلاص، ولكل طرف من األطراف التعقيب 
على أقوال الطرف األخر ثم توجه الهيئة إلى املدعى علية 
املخالفات املنسوبة إليه في اجللسة وتسأله اجلواب عن 
ذلك، فإذا أنكر املدعي عليه املخالفات املنسوبة إليه أو 
امتنع عن اإلجابة فعلى الهيئة أن تنظر في األدلة املقدمة 
وجتري ما تراه الزما بشأنها ولكل من اخلصوم أن يطلب 
سماع من يرى من الشهود والنظر فيما يقدمه من أدلة 
وألي من اخلصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما يتعلق 

بالقضية مكتوباً ليضم إلى ملف القضية.
4/35ل  :  تصدر الهيئة قراراً بعدم إدانة املدعى عليه أو 
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إدانته وتوقع العقوبة عليه وفي كلتا احلالتني تفصل الهيئة 
في الطلب املقدم من املدعي باحلق اخلاص. ويجب أن 
أو  بإسناد جميع وقائع  الهيئة مسببا مدعماً  يكون قرار 

حيثيات قرارها إلى النصوص النظامية املتعلقة بها.
5/35ل  :  للمدعي باحلق اخلاص أن يقدم إلى رئيس 
بعد  أو  الدعوى  نظر  أثناء  الشرعية  الصحية  الهيئة 
إحالتها إلى الهيئة مباشرة دعوى مستعجلة ملنع خصمه 
أمراً  يصدر  أن  الهيئة  رئيس  القاضي  وعلى  السفر  من 

باملنع إذا رأى مبرراً لذلك.
6/35ل  :  يتم إبالغ ذوي العالقة كتابة باملثول أمام الهيئة 
الذين حتددهما  واملكان  الزمان  في  املختصة  اللجنة  أو 
عن  اجللسة  وتاريخ  اإلبالغ  بني  الفترة  تزيد  إال  ويجب 
وكيل  أو  املدعي  حضور  عدم  حالة  وفي  يوماً  الثالثني 
شرعي عنه في املكان واملوعد احملدد للجلسة على الرغم 
من تبليغه رسمياً بذلك تقوم الهيئة بتحديد موعد آخر. 
وفي حالة عدم حضور املدعي أو وكيله في املوعد الثاني 
العام  باحلق  يتعلق  فيما  النظر  استكمال  الهيئة  فعلى 
ويصرف النظر عن مطالبة املدعي باحلق اخلاص وتعاد 

األوراق إلى اجلهة التي وردت منها الشكوى.
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7/35ل  :  في حالة عدم حضور املدعى عليه رغم 
الهيئة  فعلى  اجللسة  ومكان  مبوعد  رسمياً  إبالغه 
تأجل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن بها املدعي 
عليه فإذا لم يحضر فصلت الهيئة في الدعوى ويعتبر 
احلكم في جميع األحوال حضورياً )وإذا كان املدعى 
عليه مقيماً خارج اململكة يتم إبالغه عن طريق وزارة 
اخلارجية ويكتفي في هذه احلالة بورود الرد مبا يفيد 

التبليغ(.
8/35ل  : يقوم صاحب احلق اخلاص أو اجلهة املعنية 
في حالة احلق العام باتخاذ اإلجراءات النظامية لتنفيذ 
وليس  به  إبالغها  بعد  الصادر لصاحلها  النهائي  القرار 
للهيئة الصحية الشرعية أو للجان املخالفات الطبية أي 

عالقة بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه اللجان.
> > >

املادة السادسة والثالثون:
ميثل اإلدعاء العام أمام ) الهيئة الصحية التشريعية ( 

املوظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.
> > >
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املادة السابعة والثالثون:
ال تسمع الدعوى في احلق العام بعد مضي سنه من تاريخ 
العلم باخلطأ املهني الصحي , وحتدد الالئحة التنفيذية 

ضوابط العلم باخلطأ املهني الصحي.
1/37ل  : يتحقق العلم باخلطأ املهني الصحي من تاريخ 
باعتماد  املختص  الصحية  الشئون  مدير  قرار  صدور 

نتيجة التحقيق في القضية.
> > >

املادة الثامنة والثالثون:
فيم���ا ع���دا االختصاص���ات املنص���وص عليه���ا ) للهيئ���ة 
ع���ن  الناش���ئة  املخالف���ات  تنظ���ر  الش���رعية(.  الصحي���ة 
تطبي���ق ه���ذا النظ���ام جل���ان تش���كل بق���رار م���ن الوزي���ر 
املخت���ص, ويراعى في تش���كيل ه���ذه اللج���ان أن يكون من 
أعضائه���ا أح���د املختص���ني باألنظم���ة, واح���د املختصني 
باملهنة الصحية من الس���عوديني, ويعتمد الوزير املختص 
ق���رارات اللجان, ويج���وز التظلم من ق���رارات هذه اللجان 
 أمام ديوان املظالم خالل س���تني يومًا م���ن تاريخ إبالغها.

وحتدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان.
املخالفات  العمل لدى جلان  تكون إجراءات    : 1/38ل  
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الصحية  الهيئة  لدى  العمل  إجراءات  وفق  الطبية 
الشرعية.

2/38ل  :  تعقد هذه اللجان جلساتها في املقر املخصص 
لها وتصدر قراراتها باألغلبية املطلقة وفي حالة التساوي 
من  قراراتها  وتعتمد  الرئيس  منه  الذي  اجلانب  يرجح 

الوزير املختص.
3/38ل  :   ال يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إال بعد 
فوات موعد التظلم احملدد دون اعتراض أو بعد صدور 

حكم نهائي من ديوان املظالم.
> > >

املادة التاسعة والثالثون:
للوزير أن يأمر باإليقاف املؤقت عن مزاولة املهنة الصحية, 
صحي  ممارس  أي  حق  في  مناسبة  يراها  التي  وللمدة 
مرخص له وذلك عند وجود أدله و قرائن دالة عن املخالفة 

تكون عقوبتها- في حالة ثبوتها- إلغاء الترخيص.
وان كان هناك احتمال بأن هذا اإليقاف املؤقت سيترتب 
عليه إحلاق ضرر باملرضى املستفيدين فعلى الوزير اتخاذ 
ما يجب الستمرار تلقي املرضى ما يحتاجونه من رعاية 

صحية.
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اإليقاف  ذلك  من  التظلم  الصحي  للممارس  ويحق 
لدى ديوان املظالم خالل ثالثني يومًا من تاريخ إبالغه 

بذلك.
1/39ل:  يقترح مدير الشئون الصحية املختص اإليقاف 
املؤقت عن مزاولة املهنة الصحية في حق املمارس الصحي 
إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن داله على ارتكابه 

مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص.
> > >

املادة األربعون:
الالزمة  واإلجراءات  القواعد  التنفيذية  الالئحة  حتدد 
للنظر في املخالفات , والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا 

النظام وطرق البت فيها.
1/٤0ل : تراعي اجلهات املناط بها توقيع العقوبة الدرج 
في حتديد العقوبة املناسبة وفقاً لدرجة خطورة املخالفة 

ومدى تكرارها.
املهني  اخلطأ  من  أصابه ضرر  من  لكل  يجوز   : 2/٤0ل 
الصحي املنصوص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة 
وفاته أن يتقدم إلى املرفق الصحي الذي وقع فيه اخلطأ 
بطلب  للوزير  أو  العالقة  ذات  الصحية  الشئون  مدير  أو 
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التحقيق وتعد الشكوى املقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه 
أو وليه أو وارثه بسبب اخلطأ املهني الصحي مطالبة بحقه 
املهني الصحي  التحقيق في اخلطأ  اخلاص ويجوز طلب 

حتى ولو لم يكن هناك دعوى باحلق اخلاص.
3/٤0ل : على اجلهة الصحية املختصة أن تأمر بإجراء 
التحقيق فور تقدمي الشكوى من املدعي. ويجوز للمكلف 
يتطلب  ومن  عليه  املدعى  سفر  تأجيل  التحقيق  بإجراء 
حتى  والشهود  العالقة  ذوي  من  أقواله  سماع  التحقيق 
يصدر قرار مدير الشئون الصحية املختص وفقاً للمادة 
) 13/٤0ل( ومع مراعاة ما ورد باملادة )5/35ل(  يجوز 
لرفعه  طلبا  للمحقق  يقدم  أن  اخلاص  باحلق  للمدعي 
إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف الدعوى 

للنظر في حظر سفر املدعي عليه.
4/٤0ل : يتولى إجراء التحقيق املختصون من ذوي اخلبرة 

والكفاءة يختارهم مدير الشئون الصحية املختص. 
إبالغ  التحقيق  بإجراء  املكلف  احملقق  يتولى    : 5/٤0ل 
التحقيق  فيها  يباشر  التي  والساعة  باليوم  اخلصوم 
وإجراءات  التحقيق واملكان الذي يجرى فيه قبل موعد 

إجراء التحقيق بوقت كاف.
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عليه  املدعى  :  يجب على احملقق عند حضور  6/٤0ل 
يدون  أن  التحقيق  الطبي ألول مرة في  بارتكاب اخلطأ 
علماً  ويحيطه  به  اخلاصة  الشخصية  البيانات  جميع 
يبديه  ما  احملضر  في  ويثبت  إليه  املنسوبة  باملخالفات 
يواجهه  أن  وللمحقق  أقوال  من  في شأنها  عليه  املدعي 
ويوقع  الشهود  أو  املدعيني  أو  العالقة  ذوي  من  بغيره 

املدعى عليه على أقواله بعد تالوتها عليه.
7/٤0ل :  يتم التحقيق في حال ال تأثير فيها على إرادة 
إلى  يقدموا  أن  وللخصوم  أقواله  إبداء  املدعى عليه في 

احملقق في أثناء التحقيق الطلبات التي يرون تقدميها.
8/٤0ل :  على احملقق أن يستمع إلى أقوال كل من له 
عالقة مباشرة باملخالفات الصحية موضوع التحقيق وأن 
سماع  اخلصوم  يطلب  الذين  الشهود  أقوال  إلى  يستمع 
أقوالهم وأن يثبت في محضر التحقيق البيانات الكاملة 
عن كل شاهد وأن يستمع لكل شاهد على إنفراد وله أن 
يواجه الشهود بعضهم ببعض وباخلصوم ويوقع كل منهم 

على أقواله
9/٤0ل :  يجوز للمكلف بالتحقيق أن يستعني مبن يراه من 
املختصني إلبداء الرأي في أي مسألة متعلقة بالتحقيق 
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الذي يجريه وعلى أن يقدم تقريره كتابة في املوعد الذي 
يحدده احملقق. وللمحقق أن يستبدله بآخر إذا لم يقدم 
يقدم  أن  اخلصوم  من  وألي  احملدد  املوعد  في  التقرير 

تقريراً من مختص آخر بصفة استشارية.
املعلومات  تقدمي  العالقة  ذوي  جميع  على    : 10/٤0ل 
واألوراق والوثائق واملستندات وامللفات الطبية والتقارير 

واإلشاعات والتحاليل إلى احملقق حني طلبها.
11/٤0ل : جميع إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها 
ممن  وغيرهم  احملققني  على  يجب  التي  األسرار  من  تعد 
يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم 

عدم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يخضع للمساءلة.
12/٤0ل :  يعد احملقق بعد االنتهاء من التحقيق تقريراً 
والقرائن  واألدلة  التحقيق فيها  التي مت  الوقائع  يتضمن 
والنتائج التي انتهى إليها التحقيق مع إسناد كل مخالفة 
بإحالة  والتوصية  بها  تتعلق  التي  النظامية  املادة  إلى 
القضية إلى الهيئة الصحية الشرعية أو جلنة املخالفات 
أن  أو  إليها  يستند  التي  لألسباب  املختصة  الصحية 
يوصى بأنه ال وجه للسير في الدعوى لعدم ثبوت خطأ 

طبي يقتضي ذلك.
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13/٤0ل :  يرفع احملقق تقريره إلى مدير عام الشئون 
إلى  باإلحالة  الالزم  القرار  إلصدار  املختص  الصحية 
املخالفات  جلان  من  أي  أو  الشرعية  الصحية  الهيئة 
خطأ  وجود  لعدم  األوراق  حفظ  أو  املختصة  الصحية 
طبي أو مخالفة ألحكام األنظمة الصحية املعنية تقتضي 
العرض على هذه اللجان وفي حالة عدم قناعة صاحب 
إلى  أو  الصحة  وزير  إلى  يتظلم  أن  فله  بالقرار  الشأن 

ديوان املظالم.
الصحية  الهيئة  إلى  الدعوى  إحالة  عند    : 14/٤0ل 
يسلم  املختصة  املخالفات  جلان  من  أي  أو  الشرعية 
احملقق كافة أوراق التحقيق وكامل مشفوعاته من وثائق 
اللجنة  أو  الهيئة  أمانة  إلى  طبية  وملفات  ومستندات 
احملال إليها وعلى األمانة التأكد من توفر متطلبات نظر 
الدعوى وعناوين جميع أطرافها وإثباتها في سجل خاص 
وجميع  اخلصوم  وإبالغ  لنظرها  جلسة  وحتديد  بذلك 
املختصة  اللجنة  أو  الهيئة  أمام  باحلضور  العالقة  ذوي 

قبل انعقاد اجللسة بوقت كاف.
الهيئة الصحية الشرعية واللجان  أمانة  : تعد  15/٤0ل 

املختصة ملفاً مستقاًل لكل قضية. 
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16/٤0ل :  تستمع الهيئة واللجان املختصة وتدون أقوال 
ذوي العالقة باللغة العربية فإذا كان أحدهم ال يتكلم اللغة 
العربية فعليه اصطحاب مترجم يثق به أو أن يوافق على 

قيام أحد األعضاء بالترجمة.
17/٤0ل :  يتم إبالغ كل من املدعي واملدعى عليه بصورة 

من قرار الهيئة أو اللجنة املختصة. 
> > >

املادة احلادية واألربعون:
يكون االشتراك في التأمني التعاوني ضد األخطاء املهنية 
األسنان  وأطباء  األطباء  جميع  على  إلزاميًا  الطبية 
العاملني في املؤسسات الصحية العامة واخلاصة. وتضمن 
التي يصدر بها  التعويضات  هذه املؤسسات واملنشآت سداد 
حكم نهائي على تابعيها إذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم 
تكف, ولها حق الرجوع على احملكوم عليه فيما دفعته عنه.

فئات  اإللزامي  التعاوني  التأمني  هذا  تشمل  أن  وميكن 
أخرى من املمارسني الصحيني, وذلك بقرار من مجلس 

الوزراء بناءً  على اقتراح وزير الصحة.
التعاوني ضد أخطاء مزاولة  للتأمني  :  يخضع  1/41ل 
املهن الصحية جميع األطباء وأطباء األسنان دون اعتبار 
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ملستوى دخولهم ومدة توظفيهم من احلاصلني على تسجل 
مهني بالهيئة.

2/41ل :  يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمني 
ضد أخطاء مزاولة املهن الصحية مع إحدى شركات التأمني 

التعاون املرخص لها بالعمل في اململكة العربية السعودية.
بدفع  األسنان  طبيب  أو   / الطبيب  يلتزم    : 3/41ل 
األقساط لشركة التأمني التي يختارها لهذا الغرض طبقاً 

لالتفاق املبرم معها.
4/41ل :  يجب على اجلهة ذات العالقة اتخاذ اإلجراء 
الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب األسنان باالشتراك في 

التأمني التعاوني ضد األخطاء الطبية املهنية.
طبيب  أو  الطبيب  إلى  شهادة  التأمني  شركة  تصدر    : 5/41ل 
األسنان املؤمن له تفيد بالتأمني عليه لتقدميها إلى اجلهة املختصة 

عند احلصول على الترخيص بالعمل أو جتديد الترخيص.
6/41ل :  تشمل منافع التغطية التأمينية قيمة املطالبة باحلق 

اخلاص الناجتة عن خطأ مهني طبي طبقاً لهذا النظام. 
7/41ل :  يلتزم كل مستفيد ينتفع بالتأمني أن يدفع مبلغ 
5% من قيمة  تزيد عن نسبة  اقتطاع عن كل مطالبة ال 

التعويض احملكوم به عليه.



63

8/41ل :  تنتهي التغطية التأمينية بوفاة املستفيد أو انتهاء 
مدة الوثيقة أو إلغائها أو انتهاء عقد العمل مع املؤمن له 

أو التوقف/ اإليقاف عن مزاولة املهن الصحية.
9/41ل :  يجور للمؤمن له أن يغير شركة التأمني املتعاقد 
معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك 
إلى شركة التأمني قبل شهر على األقل من تاريخ اإللغاء 
املطلوب، ويحسب اجلزء املعاد من القسط التأميني على 

أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة.
10/41ل : إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات 
التي تصدر بها حكم نهائي على املمارس الصحي أو لم 
الصحي  املمارس  من  املقدمة  التأمينية  التغطية  تكفي 
لسداد هذه التعويضات فإن املؤسسة الصحية التابع لها 
املمارس الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة 
لسداد هذه التعويضات ولصاحب احلق اخلاص مطالبة 
به  له  احملكوم  التعويض  بسداد  الصحية  املؤسسة  هذه 
بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينية للممارس 
الصحي وبالفرق بني قيمة التغطية التأمينية والتعويضات 
كافية لسداد  التأمينية  التغطية  تكن  لم  إذا  بها  احملكوم 
هذه  في  الصحية  للمؤسسة  ويحق  التعويضات.  جميع 
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احلالة أن ترجع على املمارس الصحي فيما دفعته عنه 
من تعويضات.

11/41ل : إذا كان املمارس الصحي مرتبط بعالقة عمل 
على  تقع  التضامنية  املسؤلية  فإن  مؤسسة  من  أكثر  مع 

عاتق املؤسسة التي وقع فيها اخلطأ املهني الطبي.
> > >
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الفصل الخامس
أحكام ختامية

املادة الثانية واألربعون:
البشري  الطب  مهنة  مزاولة  نظام  النظام  هذا  يلغي 
وطب األسنان الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 
الصيدلة  مهنة  مزاولة  نظام  يلغي  كما   , 1409/2/21ه� 
واالجتار باألدوية واملستحضرات الطبية الواردة, الصادر 
 , 1398/3/18ه�  وتاريخ   ) م/18   ( رقم  امللكي  باملرسوم 

ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
> > >

املادة الثالثة واألربعون:
وتنشر  النظام,  لهذا  التنفيذية  الالئحة  الوزير  يصدر 
والتعليمات  القرارات,  يصدر  كما  الرسمية  اجلريدة  في 

الالزمة لتنفيذ هذا النظام.
> > >

املادة الرابعة واألربعون:
بعد  به  ويعمل  الرسمية,  باجلريدة  النظام  هذا  ينشر 

ستني يومًا من تاريخ نشرة.
الرسمية  اجلريدة  في  الالئحة  هذه  تنشر    : 1/44ل 

ويعمل بها من تاريخ نشرها.








