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الفصل األول
الترخيص بمزاولة المهنة

المادة األولى
ـــم  ـــا ل ـــا م ـــة أمامه ـــي الموضح ـــام - المعان ـــذا النظ ـــي ه ـــا وردت ف ـــة - أينم ـــارات اآلتي ـــات والعب ـــد بالكلم يقص

ـــك: ـــاف ذل ـــياق خ ـــض الس يقت

الممارس الصحي:

كل مـــن يرخـــص لـــه بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة التـــي تشـــمل الفئـــات اآلتيـــة: األطبـــاء البشـــريين وأطبـــاء األســـنان، 
والصيادلـــة األخصائييـــن، والفنييـــن الصحييـــن فـــي: )األشـــعة، والتمريـــض، والتخديـــر، والمختبـــر والصيدليـــة، 
والبصريـــات، والوبائيـــات، واألطـــراف الصناعيـــة، والعـــاج الطبيعـــي، ورعايـــة األســـنان وتركيبها والتصويـــر الطبقي 
والعـــاج النـــووي، وأجهـــزة الليـــزر، والعمليـــات(، واألخصائييـــن النفســـيين واالجتماعييـــن، وأخصائـــي التغذيـــة 
والصحـــة العامـــة، والقبالـــة، واإلســـعاف، ومعالجـــة النطـــق والســـمع، والتأهيـــل الحرفـــي، والعـــاج الحرفـــي، 
والفيزيـــاء الطبيـــة، وغيـــر ذلـــك مـــن المهـــن الصحيـــة األخـــرى التـــي يتـــم االتفـــاق عليهـــا بيـــن وزيـــري الصحـــة 

ـــة. ـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحي ـــة والهيئ والخدمـــة المدني

الوزير: وزير الصحة.

الوزارة: وزارة الصحة.

الهيئة: الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

الالئحة:

1-1 علـــى الهيئـــة تحديـــث المهـــن الصحيـــة، وإصـــدار قائمـــة الممارســـين الصحيـــن كل مـــا دعـــت الحاجـــة، ورفـــع 
ـــع  ـــا، م ـــاق عليه ـــة لاتف ـــة المدني ـــر الخدم ـــع وزي ـــيق م ـــدًا للتنس ـــة تمهي ـــة للموافق ـــر الصح ـــا لوزي توصياته

ـــرار التخصصـــات الصحيـــة التـــي تعـــد فروعـــً ألي مهنـــة صحيـــة. مراعـــاة اختصـــاص الهيئـــة بإق

المادة الثانية
يحظر ممارسة أي مهنة صحية، إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. أ- 

يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي: ب- 

1- الحصـــول علـــى المؤهـــل المطلـــوب للمهنـــة مـــن أي كليـــة طبيـــة أو كليـــة صيدلـــة أو كليـــة علـــوم 
طبيـــة تطبيقيـــة أو كليـــة صحيـــة أو معهـــد صحـــي، أو مؤهـــات أخـــرى مطلوبـــة لمزاولة مهـــن صحية 

تعتـــرف بهـــا الهيئـــة، أو الحصـــول علـــى شـــهادة مـــن الخـــارج تعتـــرف بهـــا الهيئـــة.

2- أن يكون قد أمضى مدة التدريب اإلجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية.
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3- التسجيل لدى الهيئة، وفقً لمتطلبات التسجيل التي تحددها.

4- اال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، إال إذا ُرد إليه اعتباره.

جــــ- يعـــد التعييـــن فـــي الجهـــات الحكوميـــة فـــي وظائـــف المهـــن الصحيـــة بمثابـــة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة 
ـــدى الهيئـــة. ـــك التســـجيل ل فـــي هـــذه الجهـــات علـــى أن يســـبق ذل

الالئحة:

ــق  ــة بالمناطـ ــئون الصحيـ ــات الشـ ــوزارة أو مديريـ ــل الـ ــن قبـ ــارس الصحـــي مـ ــح الترخيـــص للممـ يمنـ  1-2
والمحافظـــات، ويمنـــح الترخيـــص لممـــارس الطـــب البديـــل مـــن قبـــل المركـــز الوطنـــي للطـــب البديـــل 

والتكميلـــي.

يجـــوز منـــح ترخيـــص محـــدد المـــدة واســـتكمال االشـــتراطات الازمـــة لـــدى الهيئـــة وذلـــك للفئـــات التاليـــة   2-2
شـــريطة الموافقـــة علـــى مؤهاتهـــم:

أ- الممارسين الصحيين الزائرين أو من في حكمهم.

ب- الممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خال فترة إجراءات التصنيف.

ال يجـــوز ممارســـة الطـــب البديـــل إال بموجـــب ترخيـــص مـــن المركـــز الوطنـــي للطـــب البديـــل   3-2
ــارس  ــع الممـ ــة يخضـ ــذه الحالـ ــي هـ ــك، وفـ ــددة لذلـ ــروط المحـ ــط والشـ ــق الضوابـ ــي، ووفـ والتكميلـ
للطـــب البديـــل إلـــى المســـؤوليات المهنيـــة الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام، ويتـــم إحالـــة غيـــر المرخـــص لهـــم 

ــً للمســـؤولية الجزائيـــة. إلـــى جهـــة االختصـــاص وفقـ

يجـــب أن يكـــون التدريـــب اإلجبـــاري المقـــرر لممـــارس المهنـــة قـــد تـــم تحـــت إشـــراف مباشـــر مـــن ممـــارس   4-2
للمهنـــة مرخـــص لـــه فـــي نفـــس المجـــال المهنـــي.

ـــة عـــدم صحـــة الشـــهادات والمســـتندات التـــي  ـــاغ الجهـــة الصحيـــة المختصـــة فـــي حال تقـــوم الهيئـــة بإب  5-2
ـــدرج فـــي قائمـــة عـــدم التعاقـــد وعـــدم الترخيـــص، وعلـــى  ـــد بموجبهـــا، علـــى أن ي بموجبهـــا تـــم التعاق
الجهـــة الصحيـــة المختصـــة اســـتبعاده وإنهـــاء اجـــراءات الترحيـــل لغيـــر الســـعوديين، وفـــي حـــال المطالبـــة 

ـــه تتـــم إحالتـــه إلـــى الجهـــة المختصـــة. بالحـــق الخـــاص فإن

يعـــد حصـــول االستشـــاريين مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات علـــى تســـجيل وتصنيـــف مـــن   6-2
الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة، والموافقـــة مـــن وزيـــر التعليـــم بالعمـــل فـــي المؤسســـة 

الصحيـــة الخاصـــة بمثابـــة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة فـــي القطـــاع الصحـــي الخـــاص.

ال يتـــم تعييـــن الممارســـين الصحييـــن الذيـــن تتعاقـــد معهـــم شـــركات التشـــغيل الطبـــي للعمـــل   7-2
بالمرافـــق الصحيـــة الحكوميـــة إال بعـــد تصنيفهـــم وتســـجيلهم مـــن قبـــل الهيئـــة، ويعـــد تعيينهـــم 

ـــة. ـــة المهن ـــم بمزاول ـــص له ـــة الترخي بمثاب

تحـــدد شـــروط الخبـــرة بالنســـبة للممارســـين الصحييـــن العاملين فـــي الجهـــات الحكومية وفـــق ضوابط    8-2
وقواعـــد تتناســـب مـــع الئحـــة الوظائـــف الصحيـــة ونظـــام الخدمـــة المدنيـــة.

تراعـــى النصـــوص النظاميـــة ذات العاقـــة بممارســـة المهنـــة الـــواردة فـــي نظـــام المؤسســـات الصحيـــة   9-2
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الخاصـــة ونظـــام المنشـــآت والمســـتحضرات الصيدالنيـــة ونظـــام وحـــدات االخصـــاب واألجنـــة وعـــاج 
العقـــم ولوائحهـــم التنفيذيـــة عنـــد الترخيـــص للممارســـين الصحييـــن بالعمـــل بـــأي مـــن هـــذه 
المؤسســـات أو المنشـــآت وتحـــدد شـــروط المؤهـــل والخبـــرة وفقـــً للوائـــح الهيئـــة ومـــا تصـــدره مـــن أدلـــة 

ـــة.  ـــرة مـــن قبـــل الهيئ ـــول المؤهـــل والخب ـــر قب تحـــدد معايي

ال يمنـــح أو يجـــدد الترخيـــص بممارســـة المهنـــة الصحيـــة لمـــن ســـبق الحكـــم عليـــه فـــي جريمـــة مخلـــة   10-2
بالشـــرف أو األمانـــة إال بعـــد صـــدور قـــرار مـــن الســـلطة المختصـــة بـــرد اعتبـــاره.

المادة الثالثة
تكـــون مـــدة الترخيـــص بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة وفقـــً لمـــا تحـــدده الائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا النظـــام، وال   .1
ـــب  ـــة والتدري ـــراض الدراس ـــر أغ ـــن - لغي ـــنتين متتاليتي ـــدة س ـــة م ـــة المهن ـــن مزاول ـــع ع ـــن انقط ـــوز لم يج

فـــي مجـــال المهنـــة- العـــودة لمزاولتهـــا إال بعـــد تجديـــد الترخيـــص.

تحدد الائحة التنفيذية قواعد استقدام الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.  .2

الالئحة:

يعتبـــر الترخيـــص للعامليـــن بالجهـــات الحكوميـــة ســـاريً طالمـــا كان الممـــارس الصحـــي علـــى رأس   1-3
العمـــل الطبـــي، علـــى أن يراعـــى تجديـــد التســـجيل المهنـــي مـــن الهيئـــة عنـــد انتهـــاء مدتـــه.

تكـــون مـــدة الترخيـــص للعامليـــن بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة معادلـــة لمـــدة التســـجيل المهنـــي   2-3
لـــدى الهيئـــة وفـــى حالـــة تغيـــر مـــكان العمل خـــال مـــدة التســـجيل المهنـــي دون تغيـــر التخصـــص، يظل 

التســـجيل ســـاري المفعـــول.

يتـــم إصـــدار تجديـــد الترخيـــص وفقـــً لاشـــتراطات المشـــار إليهـــا فـــي المـــواد الثانيـــة والثالثـــة مـــن هـــذا   3-3
النظـــام.

يعتبر الترخيص الغيً في الحاالت التالية:  4-3

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون العمل به.  -1 

ــغيل  ــد التشـ ــا أو انتهـــى عقـ ــة التـــي يعمـــل بهـ ــة الخاصـ ــة الصحيـ إذا ألغـــي ترخيـــص للمؤسسـ  -2 
للشـــركة التـــي اســـتقدمته مـــا لـــم ينتقـــل لمؤسســـة صحيـــة مرخـــص لهـــا، أو انتهـــت مـــدة زيـــارة 

الطبيـــب المرخـــص لـــه بالعمـــل خالهـــا.

إذا غير الممارس الصحي تخصصه دون موافقة وزارة الصحة.  -3 

إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه.  -4 

 5-  وفاة المرخص له.

يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي التقـــدم بطلـــب تجديـــد الترخيـــص الممنـــوح لـــه قبل انتهـــاء مدته بشـــهر   5-3
واحـــد علـــى األقل.

يخضـــع الممـــارس الصحـــي للمســـئوليات التأديبيـــة الـــواردة فـــي هـــذا النظـــام فـــي حـــال اســـتمراره   6-3
بالعمـــل بعـــد انتهـــاء الترخيـــص الممنـــوح لـــه.
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يتم استقدام الممارسين الصحيين الزائرين وفق القواعد التالية:  7-3

ـــة المهنـــة ســـاري المفعـــول فـــي  ـــر ترخيـــص بمزاول ـــدى الممـــارس الصحـــي الزائ يجـــب أن يكـــون ل  -1
البلـــد المســـتقدم منـــه.

2-  يقتصـــر اســـتقدام الممـــارس الصحـــي الزائـــر علـــى المستشـــفيات والمجمعـــات الطبيـــة المهيـــأة 
ـــر. ـــي الزائ ـــارس الصح ـــات المم ـــه وإمكاني لتخصص

أن يكـــون الممـــارس الصحـــي الزائـــر مـــن ذوي التخصصـــات النـــادرة أو التقنيـــات الجديـــدة المطلوبـــة   -3
فـــي المملكـــة.

أن أال يكـــون ممـــن حكـــم عليـــه بحـــٍد شـــرعي أو حكـــم جنائـــي أو بســـبب خطـــأ طبـــي أو أبعـــد مـــن   -4
المملكـــة لســـبب لـــه عاقـــة بالمهـــن الصحيـــة.

ـــال  ـــم خ ـــي تت ـــة الت ـــراءات الطبي ـــم اإلج ـــي لتقيي ـــت الكاف ـــارة الوق ـــدة الزي ـــد م ـــي تحدي ـــى ف أن يراع  -5
الزيـــارة.

ـــأ  ـــة الخط ـــي حال ـــي ف ـــم نهائ ـــا حك ـــدر به ـــي يص ـــات الت ـــداد التعويض ـــة س ـــأة الصحي ـــن المنش تضم  -6
الطبـــي الصـــادر عـــن الممـــارس الصحـــي الزائـــر إذا لـــم تتوفـــر تغطيـــة تأمينيـــة أو لـــم تكـــِف.

تقـــوم المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة بتكليـــف أحـــد أطبائهـــا االستشـــاريين أو األخصائييـــن بمرافقـــة   -7
الطبيـــب أو الممـــارس الصحـــي الزائـــر علـــى أن يكـــون مـــن نفـــس تخصصـــه أو المديـــر الطبـــي 
بالمستشـــفى فـــي حـــال عـــدم وجـــود أطبـــاء أو ممارســـين مـــن نفـــس التخصـــص، وأن يكـــون 

ـــة: ـــام التالي ـــن المه ـــؤوالً ع مس

       أ- استقبال وتجهيز المرضى.

      ب- مشاركة الممارس الصحي الزائر في التشخيص وخطة العاج واإلجراء الجراحي.

ـــر واتخـــاذ اإلجـــراءات  ـــة بعـــد مغـــادرة الممـــارس الصحـــي الزائ       ج- أن يقـــوم بمتابعـــة الحـــاالت المرضي
ــة. ــة الجراحيـ ــاج أو العمليـ ــلوب العـ ــن أسـ ــج عـ ــد تنتـ ــات التـــي قـ ــة المضاعفـ ــة لمواجهـ الازمـ

يقـــدم طلـــب الممـــارس الصحـــي الزائر إلـــى مديرية الشـــؤون الصحيـــة التابع لهـــا المنشـــأة الصحية   -8
مرفقـــً بـــه مـــا يلـــي:

أ- صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر.

ب- برنامـــج الزيـــارة متضمنـــً المحاضـــرات وورش العمـــل التـــي ســـيقدمها الممـــارس الصحـــي                                                   
الزائـــر.

ج- إقـــرار مـــن الممـــارس الصحـــي الزائـــر بالعمـــل وفقـــً لألنظمـــة الســـارية بالمملكـــة واحتـــرام 
المبـــادئ اإلســـامية.

د- إقـــرار مـــن الممـــارس الصحـــي المرافـــق بالموافقـــة علـــى تكليفـــه بمرافقـــة الممـــارس الصحـــي 
الزائـــر وكذلـــك بالموافقـــة علـــى متابعـــة الحـــاالت المرضيـــة ومواجهـــة مضاعفاتهـــا واإلدالء بأقوالـــه 
ــج  ــأ الطبـــي الناتـ ــق بالخطـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة المختصـ ــات القضائيـ ــق والجهـ ــان التحقيـ ــام لجـ أمـ

ــة. ــاج أو الجراحـ ــخيص أو العـ ــن التشـ عـ

ترسل صورة من الشهادات والسيرة الذاتية للممارس الصحي الزائر للهيئة لتقييمها.  -9

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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بعد صدور موافقة الهيئة على استقدام الممارس الصحي الزائر يتم ما يلي:       -10

      أ- تمنـــح الموافقـــة علـــى اســـتقدام الممـــارس الصحـــي الزائـــر مـــن الـــوزارة أو مديريـــة الشـــئون 
الصحيـــة المختصـــة.

     ب- يصـــدر الترخيـــص المؤقـــت بإســـم الممـــارس الصحـــي الزائـــر للعمـــل بالمنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة 
ـــي  ـــة وينته ـــذه الائح ـــي ه ـــا ف ـــوص عليه ـــراءات المنص ـــة اإلج ـــتكمال كاف ـــد اس ـــه وبع ـــد وصول بع

الترخيـــص بانتهـــاء مـــدة الزيـــارة.

المادة الرابعة 
          يجـــوز بقـــرار مـــن الوزيـــر -بنـــاًء علـــى مقتضيـــات المصلحـــة العامـــة -قصـــر منـــح الترخيـــص بمزاولـــة إحـــدى 

المهـــن المنصـــوص عليهـــا فـــي النظـــام علـــى الســـعوديين دون غيرهم.

الالئحة: 

4-1    يجـــوز قصـــر الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة علـــى الســـعوديين الممارســـين ألي مـــن المهـــن الصحيـــة 
ــة أو  ــدد الكافـــي منهـــم فـــي المملكـ ــر العـ ــام إذا توفـ ــذا النظـ ــادة األولـــى مـــن هـ ــورة بالمـ المذكـ

فـــي إحـــدى المناطـــق أو ألســـباب يوافـــق عليهـــا الوزيـــر.
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الفصل الثاني
واجبات الممارس الصحي

الفرع األول
الواجبات العامة للممارس الصحي

المادة الخامسة
يـــزاول الممـــارس الصحـــي مهنتـــه لمصلحـــة الفـــرد والمجتمـــع فـــي نطـــاق احتـــرام حـــق اإلنســـان فـــي الحيـــاة 
وســـامته وكرامتـــه، مراعيـــً فـــي عملـــه العـــادات والتقاليـــد الســـائدة فـــي المملكـــة مبتعـــدًا عـــن االســـتغال.

الالئحة:

5-1  على الممارس الصحي احترام حق المريض وفقً للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة.

5-2  يســـري دليـــل أخاقيـــات مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة واألدلـــة األخـــرى التـــي تعتمدهـــا الهيئـــة علـــى ممارســـي 
المهـــن الصحيـــة.  

5-3 يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي تصويـــر أو نشـــر العمليـــات الجراحيـــة أو اإلجـــراءات العاجيـــة مـــا لـــم 
تتوافـــر الضوابـــط التاليـــة:

أ - موافقة خطية من المريض. 

ب- موافقة المنشأة الصحية.

ج- أن يكون ألغراض علمية معتمدة. 

د- أن ال يخالف اآلداب العامة وأخاقيات المهنة.

المادة السادسة
يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بمعاونـــة الســـلطات المختصـــة فـــي أداء واجبهـــا نحـــو حمايـــة الصحـــة العامـــة، ودرء 

األخطـــار التـــي تهددهـــا فـــي الســـلم والحـــرب.

المادة السابعة
ــة  ــورات العلميـ ــع التطـ ــه، وأن يتابـ ــة معلوماتـ ــى تنميـ ــل علـ ــي أن يعمـ ــارس الصحـ ــى الممـ ــب علـ يجـ أ- 
واالكتشـــافات الحديثـــة فـــي مجـــال تخصصـــه، وعلـــى إدارات المنشـــآت الصحيـــة تســـهيل حضـــوره للنـــدوات 

والـــدورات وفقـــً للضوابـــط التـــي تحددهـــا الهيئـــة.

ــً، أو  ــا علميـ ــر المعتـــرف بهـ ــاج غيـ يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أال يمـــارس طـــرق التشـــخيص والعـ ب- 
المحظـــورة فـــي المملكـــة.

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الالئحة:

ـــة والمحاضـــرات  ـــة والتدريبي ـــدوات العلمي ـــق حضـــور المؤتمـــرات والن ـــة المعلومـــات عـــن طري 7-1 يتـــم تنمي
والمشـــاركة فـــي البحـــوث وتوفيـــر مصـــادر المعلومـــات للممارســـين الصحيين، ويؤخـــذ ذلك فـــي االعتبار 

عنـــد النظـــر فـــي الترقيـــات أو إعـــادة التســـجيل أو تجديـــد الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة.

7-2 تضـــع الهيئـــة للممارس الصحـــي وإلدارات المنشـــآت الصحية ضوابـــط تنمية المعلومات على أن تشـــمل 
ســـاعات التعليـــم الصحـــي المســـتمر والســـاعات المعتـــرف بهـــا للتدريـــب ونـــوع الـــدورات المطلوبـــة علـــى 
أن يكـــون ذلـــك فـــي مجـــال التخصـــص المهنـــي للممـــارس الصحـــي وتنشـــر هـــذه الضوابـــط بالطريقـــة 
اإلعاميـــة المناســـبة، ويتعيـــن علـــى المنشـــأة الصحيـــة تمكيـــن الممـــارس الصحـــي مـــن اســـتكمال 

ســـاعات التعليـــم المســـتمر المقـــررة بمـــا ال يتعـــارض مـــع التـــزام الممـــارس الصحـــي تجـــاه المرضـــى. 

المادة الثامنة
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يشـــهد أو يعلـــم أن مريضـــً أو جريحـــً فـــي حالـــة خطـــرة أن يقـــدم 

ــة. ــة الضروريـ ــه يتلقـــى العنايـ ــن أنـ ــد مـ ــة أو أن يتأكـ ــاعدة الممكنـ ــه المسـ لـ

الالئحة:

8-1 يتعيـــن علـــى الممـــارس الصحـــي تقديـــم الرعايـــة الطبيـــة العاجلـــة للمريـــض الـــذي يحتـــاج إلـــى هـــذه 
الرعايـــة وفـــق إمكانياتـــه المتاحـــة دون طلـــب أتعابـــه مقدمـــً، وإذا كانـــت حالـــة المريـــض تســـتدعى مزيـــدًا 
ــات  ــع الجهـ ــل مـ ــه التواصـ ــا عليـ ــارس الصحـــي تقديمهـ ــتطيع الممـ ــة التـــي ال يسـ ــة الطبيـ ــن العنايـ مـ

ــه. ــة لعاجـ ــة مائمـ ــأة صحيـ ــه إلـــى أقـــرب منشـ ــيلة لنقلـ ــاد وسـ ــة إليجـ المعنيـ

المادة التاسعة 
ـــذل جهـــده  ـــض، وعلـــى الممـــارس الصحـــي أن يب أ- يجـــب أن يســـتهدف العمـــل الطبـــي دائمـــً مصلحـــة المري

ـــض. ـــكل مري ل

ب- ال يجوز للممارس الصحي -في غير حالة الضرورة -أن يقوم بعمل يجاوز اختصاصه، أو إمكاناته.

الالئحة:

يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن ال يقـــوم بـــأي عمـــل طبـــي ال يحقـــق فائـــدة للمريـــض حتـــى ولـــو   1-9
ــت  ــض إذا كانـ ــم المريـ ــا أو تنويـ ــزوم لهـ ــوص ال لـ ــة أو فحـ ــف أدويـ ــل وصـ ــه مثـ ــرر عليـ ــب ضـ ــم يترتـ لـ

حالتـــه ال تســـتدعي ذلـــك. 

يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بالعمـــل وفقـــً للصاحيـــات »االمتيـــازات« الطبيـــة والوصـــف الوظيفـــي   2-9
ــً  ــات كتابيـ ــراز الصاحيـ ــة العمـــل إبـ ــة، وعلـــى جهـ ــجيل بالهيئـ ــً للتصنيـــف والتسـ ــه وفقـ ــوح لـ الممنـ

والتقيـــد بهـــا.
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المادة العاشرة
يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــي غيـــر الحـــاالت التـــي تحددهـــا الائحـــة التنفيذيـــة - اإلعـــان عـــن نفســـه  أ- 

والدعايـــة لشـــخصه مباشـــرة أو بالوســـاطة.

ب - يحظـــر علـــى الممـــارس الصحي أن يســـجل علـــى اللوحـــات، أو البطاقـــات، أو الوصفـــات الطبيـــة، أو اإلعانات 
ألقابـــً علميـــة، أو تخصصـــات لـــم يحصـــل عليهـــا وفقـــً للقواعـــد المنظمـــة لهـــا.

الالئحة:

10-1 دون اإلخـــال بمـــا نصـــت عليـــه المـــادة رقـــم )31 ( مـــن نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والئحتـــه 
التنفيذيـــة، علـــى الممـــارس الصحـــي االمتنـــاع عـــن أســـاليب الدعايـــة واإلعـــان بمختلـــف الوســـائل، كاإلعـــان 
عـــن نفســـه، أو القيـــام بإعانـــات ذات طابـــع تجـــاري غيـــر مبنيـــة علـــى أســـس علميـــة أو تتعـــارض مـــع أخـــاق 

المهنـــة.

المادة الحادية عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــور معاينتـــه لمريـــض مشـــتبه فـــي إصابتـــه جنائيـــً، أو إصابتـــه بمـــرض 

معـــٍد - أن يبلـــغ الجهـــات األمنيـــة، والصحيـــة المختصـــة.

ــا، واإلجـــراءات  ــا، والجهـــة التـــي تبّلـــغ إليهـ ويصـــدر الوزيـــر قـــرارًا بتحديـــد األمـــراض التـــي يجـــب التبليـــغ عنهـ
الواجـــب إتباعهـــا فـــي هـــذا الشـــأن.

الالئحة:

ـــرًا مفصـــًا  علـــى الممـــارس الصحـــي فـــور معاينتـــه لمريـــض مشـــتبه فـــي إصابتـــه جنائيـــً أن يعـــد تقري  1-11
ــدة مـــن  ــة مـــن طبيبيـــن ومعتمـ ــة موقعـ ــة بدقـ ــفاء ووصـــف اإلصابـ ــة للشـ ــدة المتوقعـ يشـــمل المـ

ـــة. ـــأة الصحي المنش

علـــى الجهـــة المختصـــة فـــي الـــوزارة تحديـــد األمـــراض المعديـــة التـــي يجـــب التبليـــغ عنهـــا، والجهـــة التـــي   2-11
يبلـــغ لهـــا ووضـــع القواعـــد واإلجـــراءات الوقائيـــة والعاجيـــة المناســـبة لهـــا، ويصـــدر بذلـــك قـــرار مـــن الوزيـــر، 

وأن يتـــم تحديـــث ذلـــك بشـــكل دوري علـــى أن يكـــون متاحـــً لجميـــع الممارســـين الصحييـــن.

ـــراض  ـــن األم ـــغ ع ـــم التبلي ـــات تنظ ـــرارات وتعليم ـــن ق ـــدر م ـــا يص ـــزام بم ـــي االلت ـــارس الصح ـــى المم 11-3  عل
ــا  ــع لهـ ــأة التـــي يتبـ ــال المنشـ ــن خـ ــرة أو مـ ــة مباشـ ــات المختصـ ــغ للجهـ ــة، وأن يتـــم التبليـ المعديـ

ـــي.  ـــارس الصح المم

المادة الثانية عشر
ال يجـــوز للممـــارس الصحـــي مزاولـــة أكثـــر مـــن مهنـــة صحيـــة واحـــدة، أو أي مهنـــة أخـــرى تتعـــارض مزاولتها مع 
المهـــن الصحيـــة، ويحظـــر عليـــه طلـــب عمولـــة أو مكافـــأة أو قبولهـــا أو أخذهـــا، كمـــا يحظـــر عليـــه الحصـــول 
علـــى أي منفعـــة لقـــاء الترويـــج، أو االلتـــزام بوصـــف أدويـــة أو أجهـــزة أو توجيـــه المرضـــى إلـــى صيدليـــة معينـــة، 

أو مستشـــفى أو مختبـــر محـــدد، أو مـــا فـــي حكـــم ذلـــك.

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الالئحة:

12-1 ال يجـــوز للممـــارس الصحـــي ممارســـة أكثـــر مـــن مهنـــة صحيـــة واحـــدة حتـــى لـــو كان حاصـــا علـــى 
مؤهاتهـــا.

 12-2 يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي الحصـــول علـــى أي منفعـــة ماديـــة أو عينيـــة مـــن شـــركات األدويـــة أو 
ـــج أو التســـويق، ودفـــع المريـــض تجـــاه منتـــج محـــدد أو خدمـــة محـــددة  التجهيـــزات الطبيـــة بقصـــد التروي

لغيـــر مصلحـــة المريـــض.      

المادة الثالثة عشر
ال يجوز للممارس الصحي - في غير الحاالت الطارئة - إجراء الفحوص، أو العاج بالمقابل أو بالمجان في

الصيدليات، أو األماكن غير المخصصة لذلك.

المادة الرابعة عشر 
يحظر على الممارس الصحي ما يأتي:

اســـتخدام غيـــر المرخـــص لهـــم مـــن ذوي المهـــن الصحيـــة، أو تقديـــم مســـاعدة ألي شـــخص يمـــارس مهنـــة  أ- 
صحيـــة بصـــورة غيـــر مشـــروعة.

االحتفـــاظ فـــي مقـــر العمـــل باألدويـــة واللقاحـــات خافـــً لمـــا تســـمح بـــه تعليمـــات الـــوزارة، ماعـــدا المنشـــآت  ب- 
الصيدلية.

ج- بيـــع األدويـــة للمرضـــى - باســـتثناء بيعهـــا فـــي المنشـــآت الصيدالنيـــة -، أو بيـــع العينـــات الطبيـــة بصفـــة 
مطلقـــه.

د -تسهيل حصول المريض على أي ميزة أو فائدة، مادية أو معنوية، غير مستحقة أو غير مشروعة.

هـ - إيواء المرضى في غير األماكن المعدة لذلك، عدا ما تفتضيه الحاالت اإلسعافية أو الطارئة.

و- استخدام أجهزة كشف، أو عاج محظورة في المملكة.

الالئحة:

14-1    يحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي إصـــدار تقاريـــر غيـــر صحيحـــة أو مبالـــغ فيهـــا بغـــرض حصـــول المريـــض 
علـــى إجـــازة مرضيـــة أو شـــهادة صحيـــة أو أي ميـــزة أخـــرى.

14-2   للممـــارس الصحـــي االحتفـــاظ بالعينـــات الدوائيـــة التـــي لـــم ينتهـــي تاريـــخ صاحيتهـــا وغير المســـتخدمة 
للبيـــع أو األدويـــة اإلســـعافية علـــى أن يتـــم حفظهـــا وتخزينهـــا بشـــكل ســـليم فـــي مقـــر عملـــه 

ـــدون مقابـــل فـــي حـــاالت الضـــرورة. لصرفهـــا ب

14-3    يحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو عاج غير مرخص بهم.
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الفرع الثاني
واجبات الممارس الصحي نحو المرضى

المادة الخامسة عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن يجـــري التشـــخيص بالعنايـــة الازمـــة مســـتعينً بالوســـائل الفنيـــة المائمة، 
ـــة االســـتعانة بهـــم مـــن اإلخصائييـــن أو المســـاعدين، وأن يقـــدم للمريـــض مـــا  وبمـــن تســـتدعي ظـــروف الحال

يطلبـــه مـــن تقاريـــر عـــن حالتـــه الصحيـــة، ونتائـــج الفحوصـــات مراعيـــً فـــي ذلـــك الدقـــة والموضوعيـــة.

الالئحة:

15-1 يتـــم االلتـــزام فـــي هـــذا الخصـــوص بالتعليمـــات المنظمـــة إلصـــدار التقاريـــر الطبيـــة المتعلقـــة باإلجـــازات 
ـــات الجنائيـــة وشـــهادات الميـــاد والوفـــاة وغيرهـــا  ـــر الخاصـــة باإلصاب المرضيـــة واللياقـــة الصحيـــة والتقاري

مـــن التقاريـــر الرســـمية.

ـــخيص  ـــة لتش ـــات المطلوب ـــائل أو التخصص ـــر الوس ـــدم توف ـــم بع ـــي الـــذي يعل ـــارس الصح ـــى المم 15-2 عل
ــة. ــات الازمـ ــا اإلمكانيـ ــر فيهـ ــات التـــي يتوفـ ــل المريـــض للجهـ ــة لتحويـ ــة الازمـ ــذل العنايـ ــة بـ ــاج الحالـ وعـ

المادة السادسة عشر
ـــة،  ـــباب مهني ـــض ألس ـــاج مري ـــن ع ـــذر ع ـــة - أن يعت ـــرة أو العاجل ـــاالت الخط ـــر الح ـــي غي ـــي - ف ـــارس الصح للمم

ـــة. أو شـــخصية مقبول

الالئحة:

16-1 ال يعد من األسباب المقبولة االعتذار المبني على اختاف الدين او اللون او الجنس او العرق.

ـــرر  ـــول ض ـــدم حص ـــن ع ـــد م ـــاج أن يتأك ـــة الع ـــن متابع ـــذار ع ـــل االعت ـــي قب ـــارس الصح ـــى المم ـــب عل 16-2 يج
للمريـــض وإبـــاغ مـــن يلـــزم لضمـــان اســـتمرار الخطـــة العاجيـــة.

المادة السابعة عشر
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي المعالـــج -إذا رأى ضـــرورة استشـــارة ممـــارس صحـــي آخـــر -أن ينبـــه المريـــض أو 
ذويـــه إلـــى ذلـــك، كمـــا يجـــب عليـــه أن يوافـــق علـــى االســـتعانة بممـــارس صحـــي آخـــر إذا طلـــب المريـــض أو ذويـــه 
ـــّدر  ـــه وإذا ق ـــتعانة ب ـــة االس ـــرى ماءم ـــذي ي ـــي ال ـــارس الصح ـــم المم ـــرح اس ـــي أن يقت ـــارس الصح ـــك، وللمم ذل
ـــرأي  ـــه ال ضـــرورة إلـــى استشـــارة ممـــارس صحـــي آخـــر، أو اختلـــف معـــه فـــي ال ـــج أن الممـــارس الصحـــي المعال
عنـــد استشـــارته فلـــه الحـــق فـــي االعتـــذار عـــن متابعـــة العـــاج دون التـــزام منـــه بتقديـــم أســـباب العتـــذاره.

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الالئحة:

17-1 يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي أن يقـــدم نفســـه للمريـــض وتخصصـــه ودرجتـــه العلميـــة عنـــد مباشـــرة 
الحالـــة.

ـــة لتشـــخيص أو عـــاج المريـــض إلـــى تخصصـــات أو وســـائل تشـــخيصية أخـــرى  17-2 فـــي حـــال اســـتدعت الحال
علـــى الممـــارس الصحـــي توضيحهـــا واألســـباب الداعيـــة إليهـــا.

المادة الثامنة عشر 
يلتـــزم الممـــارس الصحـــي بتنبيـــه المريـــض أو ذويـــه إلـــى ضـــرورة إتبـــاع مـــا يحـــدده لهـــم مـــن تعليمـــات 
وتحذيرهـــم مـــن خطـــورة النتائـــج التـــي قـــد تترتـــب علـــى عـــدم مراعاتهـــا بعـــد شـــرح الوضـــع العاجـــي، أو 

الجراحـــي وآثـــاره.

ـــا  ـــً لم ـــدر -وفق ـــر أن يق ـــض بالخط ـــاة المري ـــدد حي ـــي ته ـــتعصية أو الت ـــراض المس ـــة ال أم ـــي حال ـــب ف وللطبي
ـــه ـــه علي يملي

ضميـــره - مـــدى ماءمـــة إبـــاغ المريـــض أو ذويـــه بحقيقـــة المـــرض، وذلـــك مـــا لـــم يكـــن المريـــض حظـــر 
عليـــه ذلـــك، أو    عيـــن شـــخصً أو أشـــخاصً يقتصـــر اإلبـــاغ عليهـــم.

الالئحة:

18-1 علـــى الممـــارس الصحـــي بيـــان المضاعفـــات الجانبيـــة المحتملـــة جـــراء القيـــام باإلجـــراء العاجـــي أو 
العمليـــة الجراحيـــة للمريـــض أو ذويـــه أو مـــن يختـــاره المريـــض.

18-2 علـــى الممـــارس الصحـــي عـــدم إفشـــاء األســـرار الطبيـــة الخاصـــة بالمريـــض أو تفاصيـــل حالتـــه الطبيـــة إال 
للمريـــض نفســـه أو ذويـــه أو مـــن يحـــدده المريـــض. 

المادة التاسعة عشر
ــاه، أو بموافقـــة مـــن يمثلـــه أو ولـــي أمـــره إذا لـــم يعتـــد  يجـــب أال يجـــرى أي عمـــل طبـــي لمريـــض إال برضـ
بإرادتـــه هـــو واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي - فـــي حـــاالت الحـــوادث أو الطـــوارئ 
أو الحـــاالت المرضيـــة الحرجـــة التـــي تســـتدعي تدخـــًا طبيـــً بصفـــه فوريـــة أو ضروريـــة إلنقـــاذ حيـــاة المصـــاب 
أو إنقـــاذ عضـــو مـــن أعضائـــه أو تافـــي ضـــرر بالـــغ ينتـــج مـــن تأخيـــر التدخـــل وتعـــذر الحصـــول علـــى موافقـــة 
المريـــض أو مـــن يمثلـــه أو ولـــي أمـــره فـــي الوقـــت المناســـب - إجـــراء العمـــل الطبـــي دون انتظـــار الحصـــول 
ــفائه  ــن شـ ــؤوس مـ ــاة أي مريـــض ميـ ــاء حيـ ــوال إنهـ ــن األحـ ــال مـ ــأي حـ ــوز بـ ــة , وال يجـ ــك الموافقـ علـــى تلـ

طبيـــً، ولـــو كان بنـــاء علـــى طلبـــه أو طلـــب ذويـــه .

الالئحة:

تؤخـــذ موافقـــة المريـــض البالـــغ العاقـــل ســـواًء كان رجـــًا أو امـــرأة أو مـــن يمثلـــه إذا كان ال يعتـــد   1-19
ــيً مـــع مضمـــون خطـــاب المقـــام  بإرادتـــه قبـــل القيـــام بالعمـــل الطبـــي أو الجراحـــي وذلـــك تماشـ
الســـامي رقـــم 2428/4/م وتاريـــخ 1404/7/29هــــ المبنـــي علـــى قـــرار هيئة كبار العلمـــاء رقـــم 119وتاريخ 

1404/5/26هـ. 
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المادة العشرون 
ـــرًا بالوفـــاة إال بعـــد  ال يجـــوز للطبيـــب الـــذي يدعـــى إلـــى توقيـــع كشـــف طبـــي علـــى متوفـــى، أن يعطـــي تقري

أن يتأكـــد بحســـب خبرتـــه الطبيـــة مـــن ســـبب الوفـــاة.

ومـــع ذلـــك ال يجـــوز للطبيـــب أن يعطـــي تقريـــرًا إذا اشـــتبه فـــي أن الوفـــاة ناجمـــة عـــن حـــادث جنائـــي، 
وعليـــه فـــي هـــذه الحالـــة إبـــاغ الســـلطات المختصـــة فـــورًا بذلـــك.

الالئحة:

ـــف  ـــف الوظائ ـــن توق ـــد م ـــق للتأك ـــي دقي ـــف طب ـــراء كش ـــب إج ـــى الطبي ـــن عل ـــاة يتعي ـــات الوف ـــل إثب قب  1-20
الحيويـــة للجســـم وذلـــك بواســـطة الكشـــف الســـريري والوســـائل الفنيـــة اآلخـــرى، وال يجـــوز كتابـــة تقرير 

بالوفـــاة إال بعـــد التأكـــد بالوســـائل الفنيـــة مـــن حدوثـــه مـــع إثبـــات وقـــت الوفـــاة.

عند االشتباه بوجود أثار إصابية أو سمية يقوم الطبيب بما يلي:  2-20

أ( إبـــاغ الجهـــة المســـئولة فـــي المنشـــأة الصحيـــة التابـــع لهـــا التـــي تتولـــى بدورهـــا إبـــاغ الجهـــات األمنيـــة 
المختصـــة بصـــورة رســـمية.

ب( إثبات اإلصابات بتقرير طبي يسلم للجهات األمنية المختصة.

ج( يقـــوم الطبيـــب الشـــرعي عنـــد اســـتدعائه بإجـــراء الكشـــف الظاهـــري لـــدى معاينـــة الجثـــة وإذا ارتـــأى 
ضـــرورة إجـــراء التشـــريح إلثبـــات ســـبب الوفـــاة يقـــوم بطلـــب ذلـــك مـــن الجهـــات األمنيـــة الســـتصدار األمـــر 
الـــازم للتشـــريح مـــع التحفـــظ علـــى كافـــة األدلـــة المتعلقـــة بالمتوفـــى كالمابـــس والمقذوفـــات 

وخافهـــا.

المادة الحادية والعشرون
ـــه  ـــوز ل ـــه، وال يج ـــق مهنت ـــن طري ـــا ع ـــم به ـــي عل ـــرار الت ـــى األس ـــظ عل ـــي أن يحاف ـــارس الصح ـــى المم ـــب عل يج

ــة: ــوال اآلتيـ ــاؤها إال فـــي األحـ إفشـ

أ- إذا كان اإلفشاء مقصودًا به:

1- اإلبـــاغ عـــن حالـــة وفـــاة ناجمـــة عـــن حـــادث جنائـــي، أو الحيلولـــة دون ارتـــكاب جريمـــة، وال يجـــوز 
ـــة إال للجهـــة الرســـمية المختصـــة. اإلفشـــاء فـــي هـــذه الحال

2- اإلباغ عن مرض سار أو معٍد.

3- دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض، أو ذويه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة

ب- إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيدًا لعاجه

ج-  إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية.

المادة الثانية والعشرون 
ـــوز  ـــك يج ـــع ذل ـــا وم ـــاذ حياته ـــرورة إنق ـــك ض ـــت ذل ـــل إال إذ اقتض ـــرأة حام ـــاض أي ام ـــب إجه ـــى الطبي ـــر عل  يحظ

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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اإلجهـــاض إذا لـــم يكـــن الحمـــل أتـــم أربعـــة أشـــهر، وثبـــت بصـــورة أكيـــدة أن اســـتمراره يهـــدد صحـــة األم بضـــرر 
ــا  ــاع التـــي تحددهـ ــروط واألوضـ ــً للشـ ــكل طبقـ ــة تشـ ــة طبيـ ــن لجنـ ــرار مـ ــر بقـ ــذا األمـ ــيم، وثبـــت هـ جسـ

الائحـــة التنفيذيـــة لهـــذا النظـــام.

الالئحة:

22-1 تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 140 وتاريخ 1407/6/20هـ الضوابط التالية:

ال يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إال لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًا.   -1

إذا كان الحمـــل فـــي الطـــور األول وهـــي مـــدة األربعيـــن وكان فـــي إســـقاطه مصلحـــة شـــرعية أو دفـــع    -2
ضـــرر متوقـــع جـــاز إســـقاطه أمـــا إســـقاطه فـــي هـــذه المـــدة خشـــية المشـــقة فـــي تربيـــة األوالد 
أو خوفـــً مـــن العجـــز عـــن تكاليـــف معيشـــتهم أو تعليمهـــم أو مـــن أجـــل مســـتقبلهم أو اكتفـــاء 

ـــز. ـــر جائ ـــن أوالد فغي ـــن م ـــدى الزوجي ـــا ل بم

ال يجـــوز إســـقاط الحمـــل إذا كان علقـــة أو مضغـــة حتـــى تقـــرر لجنـــة طبيـــة موثوقـــة أن اســـتمراره خطـــر    -3
ــتنفاذ  ــاز إســـقاطه بعـــد اسـ ــا مـــن الهـــاك مـــن اســـتمراره جـ علـــى ســـامة أمـــه بـــأن يخشـــى عليهـ

كافـــة الوســـائل لتافـــي تلـــك األخطـــار.

4-  بعـــد الطـــور الثالـــث وبعـــد إكمـــال أربعـــة أشـــهر للحمـــل ال يحـــل إســـقاطه حتـــى يقـــرر جمـــع مـــن 
المختصيـــن

الموثوقيـــن أن بقـــاء الجنيـــن فـــي بطـــن أمـــه يســـبب موتهـــا وذلـــك بعـــد اســـتنفاذ كافـــة الوســـائل إلنقـــاذ حياتـــه، 
وإنمـــا رخـــص اإلقـــدام علـــى إســـقاطه بهـــذه الشـــروط دفعـــً ألعظـــم الضرريـــن وجنيـــً لعظمـــى المصلحتيـــن.

ـــر المستشـــفى الـــذي يوجـــد بـــه قســـم الـــوالدة أو مـــن ينوبـــه لجنـــة ال يقـــل عـــدد أعضائهـــا  22-2 يشـــكل مدي
ــاري أو أخصائـــي بالمـــرض الـــذي  ــاريين أو أخصائييـــن يكـــون بينهـــم استشـ ــاء استشـ عـــن ثاثـــة أطبـ
مـــن أجلـــه أوصـــى بإنهـــاء الحمـــل، يقومـــون بإعـــداد تقرير يوضـــح فيـــه نـــوع الخطـــورة المذكـــورة المؤكدة 
ـــم يعتمـــد مـــن  ـــة ث ـــع مـــن جميـــع أعضـــاء اللجن ـــو اســـتمر الحمـــل ويوق التـــي تهـــدد صحـــة األم فيمـــا ل
ـــة التوصيـــة باإلجهـــاض يوضـــح ذلـــك للمريضـــة وزوجهـــا أو  ـــه، وفـــى حال ـــر المستشـــفى أو مـــن ينوب مدي

ولـــي أمرهـــا ثـــم تؤخـــذ موافقتهـــم الخطيـــة علـــى ذلـــك.

22-3 ال يجـــوز صـــرف أدويـــة مســـقطة لألجنـــة أو تســـهيل صرفهـــا، كمـــا ال يجـــوز ألي ممـــارس صحـــي آخـــر 
ـــه شـــرعً.         ـــر مســـموح ب ـــه لغـــرض إجـــراء إجهـــاض غي ـــام ب القي

المادة الثالثة والعشرون
 أ- يحظر على الصيدلي:

1 - أن يكون مديرًا مسئوالً في أكثر من منشأة صيدلية.

2 - أن يصـــرف أي دواء إال بوصفـــه طبيـــة صـــادرة مـــن طبيـــب مرخـــص لـــه بمزاولـــة المهنـــة فـــي المملكـــة , 
ويســـتثنى مـــن ذلـــك األدويـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة.

3 - مخالفـــة محتـــوى الوصفـــة الطبيـــة دون موافقـــة الطبيـــب الـــذي اعتمدهـــا، وللصيدلـــي صـــرف البدائـــل 
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المماثلـــة فـــي التركيـــب دون الرجـــوع إلـــى الطبيـــب بعـــد أخـــذ موافقـــة المريـــض علـــى ذلـــك، ويســـتثنى 
مـــن ذلـــك األدويـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة.

4 - تكـــرار صـــرف الوصفـــة الطبيـــة، إال إذا كانـــت الوصفـــة تنـــص علـــى ذلـــك، فيمـــا عـــدا األدويـــة التـــي تحددهـــا 
الـــوزارة.

5 - صـــرف الـــدواء إذا شـــك أن الوصفـــة الطبيـــة خطـــأ، وعليـــه أن يســـتوضح عـــن ذلـــك مـــن الطبيـــب الـــذي 
اعتمدهـــا.

ب - ال يجوز لفني الصيدلة صرف الوصفة الطبية إال تحت إشراف صيدلي مرخص له.

الالئحة:

23-1 علـــى الصيدلـــي المعيـــن إلدارة أي منشـــأة صيدالنيـــة أن يلتـــزم بالواجبـــات المهنيـــة والمســـئولية 
المحـــددة علـــى تلـــك المؤسســـة بموجـــب نظـــام المنشـــآت الصيدالنيـــة والمســـتحضرات الدوائيـــة 

ـــة. الصيدالنيـــة والئحتـــه التنفيذي

23-2   أ- يجـــب أن تكـــون الوصفـــة الطبيـــة مســـتوفية للشـــروط التـــي تحددهـــا الـــوزارة والمتعـــارف عليهـــا 
ـــً.  مهني

      ب- يجـــب أن يتـــم التقيـــد فـــي وصفـــات األدويـــة المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية بإجـــراءات وضوابـــط الصرف 
المتبعـــة فـــي الـــوزارة ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي نظـــام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة والئحتـــه 

التنفيذية.

    جــــ- يســـتثنى مـــن صـــرف األدويـــة بموجـــب وصفـــة طبيـــة األدويـــة الاوصفيـــة التـــي يحددهـــا الدليـــل 
الســـعودي لألدويـــة الاوصفيـــة.

23-3  يجـــب علـــى الصيدلـــي صـــرف مـــواد الوصفـــة الطبيـــة كمـــً ونوعـــً ســـواء كانـــت جاهـــزة أو مركبـــة 
بدقـــة وال يجـــوز مخالفتهـــا دون موافقـــة محـــرر الوصفـــة، ويجـــوز للصيدلـــي صـــرف البدائـــل المماثلـــة 
مـــن األدويـــة كمـــً ونوعـــً والمســـجلة فـــي هيئـــة الغـــذاء والـــدواء دون الرجـــوع إلـــى الطبيـــب بشـــرط 
أن تكـــون مســـاوية أو أقـــل ســـعرًا، مـــع أخـــذ موافقـــة المريـــض ويســـتثنى مـــن ذلـــك األدويـــة ذات المجـــال 

العاجـــي الضيـــق.                            

23-4  يجـــوز للصيدلـــي تكـــرار الوصفـــة الطبيـــة ألدويـــة األمـــراض المزمنـــة إذا كانـــت الوصفـــة تنـــص علـــى 
ذلـــك فيمـــا عـــدا األدويـــة الـــواردة فـــي الجـــدول المرفقـــة بنظـــام المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة، 
ـــة الســـعودي ومـــا يتبعـــه مـــن ماحـــق صـــادرة مـــن هيئـــة  ـــة النفســـية المحـــددة فـــي دليـــل األدوي واألدوي

الغـــذاء والـــدواء.                      

23-5  يحظـــر علـــى فنيـــي الصيدلـــة وطـــاب الصيدلـــة الذيـــن يعملـــون تحـــت التدريـــب صـــرف أو بيـــع 
المســـتحضرات الصيدالنيـــة دون إشـــراف الصيدلـــي، وال يعفيهـــم ذلـــك مـــن المســـؤولية.

23-6   يجوز للصيدلي أن يعتذر عن صرف أو بيع الدواء في الحاالت اآلتية: 

أ- إذا ظهـــر لـــه خطـــأ فـــي الوصفـــة الطبيـــة، وعليـــه أن يســـتوضح عـــن الخطـــأ مـــن الطبيـــب الـــذي حـــرر 
الوصفـــة.

ب- إذا تبين له عدم صاحية الدواء لاستعمال، وعليه توضيح ذلك للطبيب الذي حرر الوصفة.  

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الفرع الثالث
واجبات الزمالة

المادة الرابعة والعشرون
يجـــب أن تقـــوم العاقـــات بيـــن الممـــارس الصحـــي وغيـــرة مـــن الممارســـين الصحييـــن علـــى أســـاس مـــن 

التعـــاون والثقـــة المتبادلـــة.

ويحظـــر علـــى الممـــارس الصحـــي الكيـــد لزميلـــه، أو االنتقـــاص مـــن مكانتـــه العلميـــة أو األدبيـــة أو ترديـــد 
ـــه،  ـــدى زميل ـــون ل ـــن يعالج ـــى الذي ـــذاب المرض ـــة اجت ـــه محاول ـــر علي ـــا يحظ ـــه، كم ـــيء إلي ـــي تس ـــاعات الت اإلش

أو العامليـــن معـــه، أو صرفهـــم عنـــه بطريـــق مباشـــر أو غيـــر مباشـــر.

المادة الخامسة والعشرون 
يجـــب علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يحـــل محـــل زميـــل لـــه فـــي عـــاج مرضـــاه، أن يمتنـــع عـــن اســـتغال هـــذا 

الوضـــع  لمصلحتـــه الشـــخصية، وأن يترفـــع عـــن كل مـــا يســـيء إليـــه فـــي ممارســـة مهنتـــه.

الالئحة:

25-1 علـــى الممـــارس الصحـــي الـــذي يحـــل محـــل زميـــل لـــه فـــي عـــاج مرضـــاه أن يطلـــع علـــى ملـــف المريـــض                                      
ـــة  ـــا حال ـــي تتطلبه ـــراءات الت ـــتكمل اإلج ـــا وأن يس ـــى به ـــابق أو أوص ـــه الس ـــا زميل ـــي بدأه ـــراءات الت واإلج

المريـــض، ويـــدون ذلـــك فـــي ملفـــه.
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الفصل الثالث
المسؤولية المهنية

الفرع األول
المسؤولية المدنية 1

المادة السادسة والعشرون
التـــزام الممـــارس الصحـــي الخاضـــع ألحـــكام هـــذا النظـــام هـــو التـــزام ببـــذل عنايـــة يقظـــة تتفـــق مـــع األصـــول 

العلميـــة المتعـــارف عليهـــا.

المادة السابعة والعشرون
كل خطـــأ مهنـــي صحـــي صـــدر مـــن الممـــارس الصحـــي، وترتـــب عليـــه ضـــرر للمريـــض؛ يلتـــزم مـــن ارتكبـــه 

بالتعويـــض 2.

وتحـــدد )الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية( المنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا النظـــام مقـــدار هـــذا التعويـــض، ويعـــد مـــن 
قبيـــل الخطـــأ المهنـــي الصحـــي مـــا يأتـــي:

الخطأ في العاج، أو نقص المتابعة.  .1
الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه اإللمام بها  .2

إجـــراء العمليـــات الجراحيـــة التجريبيـــة وغيـــر المســـبوقة علـــى اإلنســـان بالمخالفـــة للقواعـــد المنظمـــة   .3
لذلـــك.

إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض.  .4
إعطاء دواء للمريض على سبيل االختبار  .5

1   تعرف المسؤولية المدنية بأنها إخال الطبيب بالتزام يقع على عاتقه بموجب القانون )النظام(، وينتج عن هذا اإلخال ضرر لشخص آخر، وهذا 
الضرر يتطلب التعويض لجبره. وينشأ االلتزام في عمل الطبيب من القوانين المنظمة لمهنة الطب، باإلضافة إلى العقد الطبي بين الطبيب 
والمريض، حيث يلتزم الطبيب بذل العناية الطبية المطلوبة وتقديم العاج الازم للمريض. فإذا ارتكب الطبيب أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر 
للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية )تقصيرية أو عقدية( على الطبيب، ويلتزم الطبيب بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي، 
والتعويض يتم تحديده من قبل )الهيئة الصحية الشرعية( وهي الجهة القضائية المختصة بالنظر باألخطاء الطبية آما سيأتي. مع العلم بأن الدية 

أو اإلرش محددة بمفاهيم شرعية، أما التعويض فهذا هو المتروك لتقدير الهيئة الطبية.

المسئولية المدنية: هي جزاء على اإلضرار بالمصالح الخاصة التي يكفي لحمايتها التزام المسئول بتعويض الضرر بناء على طلب صاحب الشأن 
الذي يحق له التنازل عنه أو التصالح بشأنه.

تعرف المسؤولية المدنية كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض أو اإلخال بأحكام القانون أو عدم االلتزام ببنود العقد« وهذا 
يعني أنه تجب مساءلة الطبيب مدنيً أن يتوافر في فعله الخطأ والضرر والعاقة السببية بمعنى ال بد أن يكون الضرر الذي أصاب المريض نتيجة 

مباشرة لخطئه.
2  يعرف الخطأ الطبي من الناحية القانونية بأنه كل مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه على القواعد واألصول الطبية التي يقضي بها العلم 
أو المتعارف عليها نظريً وعمليً وقت تنفيذه للعمل الطبي أو إخاله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها القانون وواجبات المهنة على 

الطبيب، متى ترتب على فعله نتائج جسيمة في حين أن في قدرته وواجبً عليه أن يكون يقظً وحذرًا في تصرفه حتى ال يضر بالمريض. 

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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اســـتخدام آالت أو أجهـــزة طبيـــة دون علـــم كاٍف بطريقـــة اســـتعمالها، أو دون اتخـــاذ االحتياطـــات الكفيلـــة   .6
بمنـــع حـــدوث ضـــرر مـــن جـــراء هـــذا االســـتعمال.

التقصير في الرقابة، واإلشراف.  .7

عدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به.  .8

ويقع باطاً كل شرط يتضمن تحديد، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.

الفرع الثاني
المسؤولية الجزائية 3

المادة الثامنة والعشرون 
مـــع عـــدم اإلخـــال بـــأي عقوبـــة أشـــد منصـــوص عليهـــا فـــي أنظمـــة أخـــرى، يعاقـــب بالســـجن مـــدة ال 

ـــن؛ كل مـــن: ـــال، أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتي ـــة ألـــف ري ـــد عـــن مائ تتجـــاوز ســـتة أشـــهر، وبغرامـــة ال تزي

زاول المهن الصحية دون ترخيص.  -1

ـــه  ـــا منح ـــن نتيجته ـــروعة كان م ـــر مش ـــً غي ـــتعمال طرق ـــة، أو اس ـــة للحقيق ـــر مطابق ـــات غي ـــدم بيان ق  -2
ترخيصـــً بمزاولـــة المهـــن الصحيـــة.

ـــة، يكـــون مـــن شـــأنها حمـــل الجمهـــور علـــى االعتقـــاد بأحقيتـــه  اســـتعمال وســـيلة مـــن وســـائل الدعاي  -3
فـــي مزاولـــة المهـــن الصحيـــة خافـــً للحقيقـــة.

انتحل لنفسه لقبً من األلقاب التي تطلق عادًة على مزاولي المهن الصحية.  -4

وجـــدت لديـــة آالت أو معـــدات ممـــا يســـتعمل عـــادة فـــي مزاولـــة المهـــن الصحيـــة، دون أن يكـــون مرخصـــً   -5
لـــه بمزاولـــة تلـــك المهـــن أو دون أن يتوفـــر لديـــه ســـبب مشـــروع لحيازتهـــا.

امتنع عن عاج مريض دون سبب مقبول.  -6

خالـــف أحـــكام المـــواد: )الســـابعة( فقـــرة )ب(، و)التاســـعة(، و)الحاديـــة عشـــرة(، و)الرابعـــة عشـــرة(    -7
الفقرتين )أ، و(، و)التاســـعة عشرة(، و)العشـــرين(، و)الثانية والعشـــرين(، و)الثالثة والعشرين(، و)الرابعة 

والعشـــرين(، و)الســـابعة والعشـــرين( فقـــرة ) 3(، مـــن هـــذا النظـــام.

3  المسؤولية الجنائية هي اإلخال بواجب أو التزام قانوني أو مهني وذلك عند قيامه بفعل أو االمتناع عن فعل يعد مخالفً للقواعد واألحكام الجنائية 
أو الطبية التي حددتها األنظمة القانونية« وهذه حتى تتوفر يلزم وجود قصد جنائي من قبل الطبيب أي يكون عالمً باألضرار التي قد تترتب من 

فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى إرادته في إحداثه.

تقوم المسؤولية الجزائية على الطبيب عند ارتكابه أحد األفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة اإلجهاض غير المشروع، وجريمة تعمد 

الضرر بالمريض وجريمة االمتناع عن تقديم العاج واإلسعاف في حاالت الضرورة وغيرها.
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ـــم الحصـــول عليـــه عـــن  ـــه ت تاجـــر باألعضـــاء البشـــرية، أو قـــام بعمليـــة زراعـــة عضـــو بشـــري مـــع علمـــه بأن  -8
طريـــق  المتاجـــرة .

المادة التاسعة والعشرون
يعاقـــب بغرامـــة ال تزيـــد علـــى خمســـين ألـــف ريـــال، كل مـــن خالـــف أحـــكام المـــواد: )العاشـــرة(، و)الثانيـــة 

عشـــرة(، و)الثالثـــة عشـــرة(، والفقـــرات )ب ، ج ، د، هــــ( مـــن المـــادة )الرابعـــة عشـــرة(، مـــن هـــذا النظـــام. 

المادة الثاثون
ــام علـــى  ــذا النظـ ــرد نـــص خـــاص فـــي هـ ــة لـــم يـ ــه التنفيذيـ ــام أو الئحتـ ــذا النظـ ــه ألحـــكام هـ كل مخالفـ

عقوبـــة لهـــا؛ يعاقـــب مرتكبهـــا بغرامـــة ال تتجـــاوز عشـــرين ألـــف ريـــال.

الفرع الثالث
المسؤولية التأديبية 4 

المادة الحادية والثاثون
ـــة، يكـــون الممـــارس الصحـــي محـــًا للمســـاءلة   مـــع عـــدم اإلخـــال بأحـــكام المســـؤولية الجزائيـــة أو المدني
ــه، أو كان  ــام، أو خالـــف أصـــول مهنتـ ــذا النظـ ــا فـــي هـ ــة، إذا أخـــل بأحـــد واجباتـــه المنصـــوص عليهـ التأديبيـ

فـــي تصرفـــه مـــا يعـــد خروجـــً علـــى مقتضيـــات مهنتـــه أو آدابهـــا.

المادة الثانية والثاثون
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي:

1 - اإلنذار.

2 - غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف ريال.

 3- إلغـــاء التراخيـــص بمزاولـــة المهنـــة الصحيـــة وشـــطب االســـم مـــن ســـجل المرخـــص لهـــم ,وفـــي حالـــة إلغـــاء 
ـــخ صـــدور  ـــن تاري ـــل م ـــى األق ـــاء ســـنتين عل ـــد انقض ـــد إال بع ـــص جدي ـــب ترخي ـــدم بطل ـــوز التق التراخيـــص؛ ال يج

قـــرار اإللغـــاء .

4 المسؤولية التأديبية: هي المساءلة عن إخال الطبيب بسلوكه المهني الذي نصت عليه أخاق وآداب المهنة من الصدق واإلخاص وغيرها

المسؤولية التأديبية: هي أن يقوم الطبيب بفعل يمثل خروجً على مقتضيات واجبات وظيفته.

 

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الفصل الرابع
التحقيق والمحاكمة

المادة الثاثة والثاثون
ن هيئة تسمى )الهيئة الصحية الشرعية( على النحو اآلتي: أ- تكوَّ

1 - قاٍض ال تقل درجته عن قاضي )أ(، يعينه وزير العدل رئيسً.

2 - مستشار نظامي يعينه الوزير.

3 - عضـــو هيئـــة تدريـــس مـــن إحـــدى كليـــات الطـــب، يعينـــه وزيـــر التعليـــم العالـــي، وفـــي المنطقـــة التـــي 
ـــك  ـــي تل ـــرة ف ـــة المتواف ـــق الصحي ـــن المراف ـــوًا م ـــه عض ـــدالً من ـــر ب ـــن الوزي ـــب، يعي ـــة ط ـــا كلي ـــس فيه لي

المنطقـــة.

ـــة  ـــي المنطق ـــي، وف ـــم العال ـــر التعلي ـــه وزي ـــة، يعين ـــات الصيدل ـــدى كلي ـــي إح ـــس ف ـــة تدري ـــو هيئ 4 - عض
التـــي ليـــس فيهـــا كليـــة صيدلـــة، يعيـــن الوزيـــر بـــدالً منـــه عضـــوًا مـــن المرافـــق الصحيـــة المتوافـــرة فـــي 

تلـــك المنطقـــة.

5 - طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير.

6- صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير.

ب- تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين )4,6( في القضايا ذات العاقة بالصيدلة. 

ج- يعين الوزير المختص عضوًا احتياطيً يحل محل العضو عند غيابه.

د - يكون لهذه الهيئة أمين سر، يعينه الوزير.

هـ- تجوز االستعانة بخبير أو أكثر في موضوع القضية المعروضة.

ـــات أخـــرى فـــي المناطـــق التـــي يصـــدر  ـــاض، ويجـــوز إنشـــاء هيئ و- يكـــون مقـــر هـــذه الهيئـــة وزارة الصحـــة بالري
ـــر. ـــرار مـــن الوزي بتحديدهـــا ق

ز- تحدد الائحة التنفيذية مدة العضوية في هذه الهيئة وكيفية العمل فيها.

الالئحة:

33-1 مدة العضوية في الهيئة الصحية الشرعية ثاث سنوات قابلة للتجديد.

33-2 تســـتعين الهيئـــة إذا رأت مقتـــض لذلـــك بخبيـــر أو أكثـــر إلبـــداء الـــرأي فـــي مســـألة فنيـــة متعلقـــة بالقضية 
المعروضـــة عليهـــا أو بنـــاء علـــى طلـــب مـــن أحـــد الخصـــوم علـــى حســـابه الخـــاص.

33-3 يقـــدم الخبيـــر إلـــى الهيئـــة رأيـــه فـــي تقريـــر مكتـــوب وتســـتمع إليـــه وتناقشـــه فيـــه فـــي جلســـة أو أكثـــر 
وتقـــدر التكلفـــة التـــي تصـــرف للخبيـــر عـــن الجلســـات التـــي يحضرهـــا بمـــا يعـــادل المكافـــأة التـــي تصرف 

لعضـــو الهيئـــة عـــن كل جلســـة.

ـــن  ـــرض م ـــا يع ـــتيعاب م ـــن اس ـــه م ـــاءة تمكن ـــرة وكف ـــون ذا خب ـــر أن يك ـــن الس ـــار أمي ـــي اختي ـــى ف 33-4 يراع
ـــي. ـــل جامع ـــى مؤه ـــًا عل ـــا وحاص قضاي
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ـــة  ـــة الصحي ـــة الهيئ ـــن أمان ـــواردة م ـــات ال ـــق المعام ـــرعية بتدقي ـــة الش ـــة الصحي ـــر الهيئ ـــن س ـــوم أمي 33-5 يق
ـــة  ـــة الصحي ـــى الهيئ ـــرض عل ـــة للع ـــز القضي ـــة وتجهي ـــات الطبي ـــال الملف ـــن اكتم ـــد م ـــرعية والتأك الش
الشـــرعية وكتابـــة محاضـــر الجلســـات وقـــرارات الهيئـــة وإثبـــات حضـــور أطـــراف الدعـــوى وغيابهـــم 

وطلباتهـــم فـــي محاضـــر الجلســـات.

المادة الرابعة والثاثون
تختص الهيئة الشرعية الصحية باآلتي:

1 - النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ) دية - تعويض - أرش (. 5

2 - النظـــر فـــي األخطـــاء المهنيـــة الصحيـــة التـــي ينتـــج عنهـــا وفـــاة، أو تلـــف عضـــو مـــن أعضـــاء الجســـم، أو فقـــد 
منفعتـــه، أو بعضهـــا حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك دعـــوى بالحـــق الخـــاص.

المادة الخامسة والثاثون
تنعقـــد )الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية( بحضـــور جميـــع األعضـــاء وتصـــدر قراراتهـــا باألغلبيـــة علـــى أن يكـــون مـــن 

بينهـــم.

القاضـــي، ويجـــوز التظلـــم مـــن اللجنـــة أمـــام ديـــوان المظالـــم خـــال ســـتين يومـــً مـــن تاريـــخ إبـــاغ قـــرار 
الهيئـــة.

الالئحة:

35-1 علـــى مـــن لحقـــه ضـــرر مـــن الخطـــأ الطبـــي محـــل االدعـــاء ولورثتـــه مـــن بعـــده أن يطالبـــو بحقـــه الخـــاص 
مهمـــا بلـــغ    مقـــداره أمـــام الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية التـــي تنظـــر الدعـــوى.

35-2 يحضـــر أميـــن الســـر جلســـات الهيئـــة ويتولـــى تحريـــر محضـــر الجلســـة تحـــت إشـــراف رئيـــس الهيئـــة 
ـــاد  ـــت انعق ـــكان ووق ـــخ وم ـــام وتاري ـــي الع ـــة والمدع ـــاء الهيئ ـــس وأعض ـــم رئي ـــر اس ـــي المحض ـــت ف ويثب
الجلســـة وأســـماء الخصـــوم والمدافعيـــن عنهـــم وأقوالهـــم وطلباتهـــم وملخـــص مرافعاتهـــم واألدلـــة 
والمســـتندات المقدمـــة وجميـــع اإلجـــراءات التـــي تتـــم فـــي الجلســـة ويوقـــع المحضـــر رئيـــس الهيئـــة 

واألعضـــاء المشـــاركون علـــى كل صفحـــة.

ـــراف  ـــن األط ـــرف م ـــكل ط ـــاص، ول ـــق الخ ـــى بالح ـــوى المدع ـــام ودع ـــي الع ـــوى المدع ـــة دع ـــمع الهيئ 35-3 تس

5 تطلق كلمة )الدية( على المال الذي يقوم الجاني بدفعه للمجني عليه أو ألوليائه عوض عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية على النفس 
أو على ما دون النفس، إال أن الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا )الدية( على العوض الذي يدفعه الجاني بدالً عن الجناية على النفس، و)االرش( على 

العوض الذي يدفعه

الجاني بدالً عن الجروح.

اأَلرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما ُينقص العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى تمام القيمة.

يقصد بالعوض: ما يعطى اإلنسان بدل ما ذهب منه.

 

7( تطلق كلمة )الدية( على المال الذي يقوم 
الجاني بدفعه للمجني عليه أو ألوليائه عوض 
عن الجناية التي ارتكبها، سواء كانت الجناية 
على النفس أو على ما دون النفس، إال أن 
الفقهاء اصطلحوا على أن يطلقوا )الدية( على 
العوض الــذي يدفعه الجاني بــدالً عن الجناية 
على النفس، و)االرش( على العوض الذي يدفعه

الجاني بدالً عن الجروح.

اأَلرش: وهو جزء من الثمن نسبته ما ُينقص 
العيب من قيمة المبيع لو آان سليما إلى 

تمام القيمة.

يقصد بالعوض: ما يعطى اإلنسان بــدل ما 
ذهب منه.

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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التعقيـــب علـــى أقـــوال الطـــرف األخـــر ثـــم توجـــه الهيئـــة إلـــى المدعـــى عليـــة المخالفـــات المنســـوبة 
إليـــه فـــي الجلســـة وتســـأله الجـــواب عـــن ذلـــك، فـــإذا أنكـــر المدعـــي عليـــه المخالفـــات المنســـوبة إليـــه 
أو امتنـــع عـــن اإلجابـــة فعلـــى الهيئـــة أن تنظـــر فـــي األدلـــة المقدمـــة وتجـــري مـــا تـــراه الزمـــا بشـــأنها 
ولـــكل مـــن الخصـــوم أن يطلـــب ســـماع مـــن يـــرى مـــن الشـــهود والنظـــر فيمـــا يقدمـــه مـــن 
ـــً ليضـــم إلـــى  ـــه ممـــا يتعلـــق بالقضيـــة مكتوب ـــة وألي مـــن الخصـــوم أن يقـــدم إلـــى الهيئـــة مـــا لدي أدل

ملـــف القضيـــة.

35-4 تصـــدر الهيئـــة قـــرارًا بعـــدم إدانـــة المدعـــى عليـــه أو إدانتـــه وتوقـــع العقوبـــة عليـــه وفـــي كا الحالتيـــن 
تفصـــل الهيئـــة فـــي الطلـــب المقـــدم مـــن المدعـــي بالحـــق الخـــاص، ويجـــب أن يكـــون قـــرار الهيئـــة 
ــة  ــة المتعلقـ ــوص النظاميـ ــى النصـ ــا إلـ ــات قرارهـ ــع أو حيثيـ ــع الوقائـ ــناد جميـ ــً بإسـ ــببً مدعمـ مسـ

بهـــا.

ـــاء نظـــر الدعـــوى أو بعـــد  35-5 للمدعـــي بالحـــق الخـــاص أن يقـــدم إلـــى رئيـــس الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أثن
إحالتهـــا إلـــى الهيئـــة مباشـــرة دعـــوى مســـتعجلة لمنـــع خصمـــه مـــن الســـفر، وعلـــى القاضـــي رئيـــس 

الهيئـــة أن يصـــدر أمـــرًا بالمنـــع إذا رأى مبـــررًا لذلـــك.

35-6 يتـــم إبـــاغ ذوي العاقـــة كتابـــة بالمثـــول أمـــام الهيئـــة أو اللجنـــة المختصـــة فـــي الزمـــان والمـــكان 
اللذيـــن تحددهمـــا وفـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــي أو الوكيـــل الشـــرعي عنـــه فـــي المـــكان 
ـــد  ـــد موع ـــة بتحدي ـــوم الهيئ ـــك تق ـــميً بذل ـــه رس ـــن تبليغ ـــم م ـــى الرغ ـــة عل ـــدد للجلس ـــد المح والموع
آخـــر، وفـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــي أو وكيلـــه فـــي الموعـــد الثانـــي فعلـــى الهيئـــة اســـتكمال 
النظـــر فيمـــا يتعلـــق بالحـــق العـــام ويصـــرف النظـــر عـــن مطالبـــة المدعـــي بالحـــق الخـــاص وتعـــاد األوراق 

ـــكوى.  ـــا الش ـــي وردت منه ـــة الت ـــى الجه إل

35-7   فـــي حالـــة عـــدم حضـــور المدعـــى عليـــه رغـــم اباغـــه رســـميً بموعـــد ومـــكان الجلســـة فعلـــى الهيئـــة 
تأجيـــل نظـــر الدعـــوى إلـــى جلســـة تاليـــة يبلـــغ بهـــا المدعـــى عليـــه فـــإذا لـــم يحضـــر فصلـــت 
الهيئـــة فـــي الدعـــوى ويعتبـــر الحكـــم فـــي كل االحـــوال حضوريـــً، إذا كان المدعـــي عليـــه مقيمـــً خـــارج 
ـــً  ـــه وفق ـــم اباغ ـــي فيت ـــاون القضائ ـــة للتع ـــاض العربي ـــة الري ـــي اتفاقي ـــاء ف ـــدول األعض ـــن ال ـــة م المملك
ــه مـــن  ــة، وإذا كان المدعـــي عليـ ــة مـــن االتفاقيـ ــادة السادسـ ــا فـــي المـ ــراءات المنصـــوص عليهـ لإلجـ

غيـــر هـــذه الـــدول فيتـــم اباغـــه عـــن طريـــق وزارة الخارجيـــة.

ـــه فـــي الحـــق العـــام أو الخـــاص باتخـــاذ اإلجـــراءات النظاميـــة لتنفيـــذ القـــرار النهائـــي  35-8 يقـــوم المحكـــوم ل
ـــه وليـــس للهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أو للجـــان المخالفـــات الطبيـــة أي  الصـــادر لصالحهـــا بعـــد إباغهـــا ب

عاقـــة بتنفيـــذ القـــرارات الصـــادرة عـــن هـــذه اللجـــان.

35-9 تكـــون لـــكل هيئـــة صحيـــة شـــرعية أمانـــة متفرغـــة تتكـــون مـــن طبيـــب وجهـــاز إداري مؤهـــل، اســـتنادا 
لمـــا ورد فـــي برقيـــة المقـــام الســـامي الكريـــم رقـــم )7/ب/15229( وتاريـــخ 1422/8/4هــــ.
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المادة السادسة والثاثون
يمثل االدعاء العام أمام )الهيئة الصحية الشرعية( الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.

الالئحة:

36-1 يصـــرف للمدعـــي العـــام عـــن الجلســـات التـــي يحضرهـــا بمـــا يعـــادل المكافـــأة التـــي تصـــرف لعضـــو 
الهيئـــة عـــن كل جلســـة.

المادة السابعة والثاثون
ال تســـمع الدعـــوى فـــي الحـــق العـــام بعـــد مضـــي ســـنه مـــن تاريـــخ العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي، وتحـــدد 

الائحـــة التنفيذيـــة ضوابـــط العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي.

الالئحة:

37-1 يتحقـــق العلـــم بالخطـــأ المهنـــي الصحـــي مـــن تاريـــخ رفـــع التقريـــر المعـــد مـــن المحقـــق المختـــص وفقـــً 
ـــة. لمـــا ورد فـــي المـــادة األربعـــون والئحتهـــا التنفيذي

المادة الثامنة والثاثون
فيمـــا عـــدا االختصاصـــات المنصوص عليهـــا )للهيئـــة الصحية الشـــرعية(، تنظـــر المخالفات الناشـــئة عن تطبيق 
هـــذا النظـــام، لجـــان تشـــكل بقـــرار مـــن الوزيـــر المختـــص، ويراعـــى فـــي تشـــكيل هـــذه اللجـــان أن يكـــون مـــن 
أعضائهـــا أحـــد المختصيـــن باألنظمـــة، وأحـــد المختصيـــن بالمهنـــة الصحيـــة مـــن الســـعوديين، ويعتمـــد الوزيـــر 
المختـــص قـــرارات اللجـــان، ويجـــوز التظلـــم مـــن قـــرارات هـــذه اللجـــان أمـــام ديـــوان المظالـــم خـــال ســـتين يومـــً 

مـــن تاريـــخ إباغهـــا , وتحـــدد الائحـــة التنفيذيـــة إجـــراءات عمـــل هـــذه اللجـــان.

الالئحة:

38-1 تكـــون إجـــراءات العمـــل لـــدى لجـــان المخالفـــات الطبيـــة وفـــق إجـــراءات العمـــل لـــدى الهيئـــة الصحيـــة 
الشـــرعية.

38-2 تعقـــد هـــذه اللجـــان جلســـاتها فـــي المقـــر المخصـــص لهـــا وتصـــدر قراراتهـــا باألغلبيـــة وفـــي حـــال التســـاوي 
يرجـــح رأي رئيـــس اللجنـــة.

38-3 ال يجـــوز تنفيـــذ قـــرارات هـــذه اللجـــان إال بعـــد اكتســـابها للصفـــة النهائيـــة بانقضـــاء مـــدة التظلـــم 
المحـــددة أو بعـــد صـــدور حكـــم نهائـــي مـــن ديـــوان المظالـــم.

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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المادة التاسعة والثاثون
ـــر أن يأمـــر باإليقـــاف المؤقـــت عـــن مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة، وللمـــدة التـــي يراهـــا مناســـبة فـــي حـــق أي  للوزي
ـــي  ـــا - ف ـــون عقوبته ـــة تك ـــن المخالف ـــة ع ـــن دال ـــه أو قرائ ـــود أدل ـــد وج ـــك عن ـــه وذل ـــص ل ـــي مرخ ـــارس صح مم
ـــاق  ـــه إلح ـــيترتب علي ـــت س ـــاف المؤق ـــال بـــأن هـــذا اإليق ـــاك احتم ـــص، وإن كان هن ـــاء الترخي ـــا - إلغ ـــة ثبوته حال
ضـــرر بالمرضـــى المســـتفيدين، فعلـــى الوزيـــر اتخـــاذ مـــا يجـــب الســـتمرار تلقـــي المرضـــى مـــا يحتاجونـــه مـــن 
رعايـــة صحيـــة، ويحـــق للممـــارس الصحـــي التظلـــم مـــن ذلـــك اإليقـــاف لـــدى ديـــوان المظالـــم خـــال ثاثيـــن 

يومـــً مـــن تاريـــخ إباغـــه بذلـــك.

الالئحة:

39-1 يقتـــرح مديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 
التخصصيـــة أو الوكيـــل المســـاعد لالتـــزام اإليقـــاف المؤقـــت عـــن مزاولـــة المهنـــة الصحيـــة فـــي حـــق 
الممـــارس الصحـــي إذا أســـفر التحقيـــق عـــن وجـــود أدلـــة وقرائـــن دالـــة علـــى ارتكابـــه مخالفـــة عقوبتهـــا 

ـــص. ـــاء الترخي ـــا إلغ ـــة ثبوته ـــي حال ف

المادة االربعون
تحـــدد الائحـــة التنفيذيـــة القواعـــد واإلجـــراءات الازمـــة للنظـــر فـــي المخالفـــات، والقضايـــا الناشـــئة عـــن تطبيـــق 

هـــذا النظـــام وطـــرق البـــت فيهـــا.

الالئحة:

40-1 تراعـــي الجهـــات المنـــاط بهـــا توقيـــع العقوبـــة التـــدرج فـــي تحديـــد العقوبة المناســـبة وفقـــً لدرجـــة خطورة 
المخالفـــة ومـــدى تكرارها.

40-2 يجـــوز لـــكل مـــن أصابـــه ضـــرر مـــن الخطـــأ المهنـــي الصحـــي المنصوص عليـــه فـــي هـــذا النظـــام أو لوارثه 
ـــة  ـــئون الصحي ـــر الش ـــأ أو مدي ـــه الخط ـــع في ـــذي وق ـــي ال ـــق الصح ـــى المرف ـــدم إل ـــه أن يتق ـــة وفات ـــي حال ف
ذات العاقـــة بطلـــب التحقيـــق وتعـــد الشـــكوى المقدمـــة ممـــن أصابـــه الضـــرر أو نائبـــه أو وليـــه أو وارثـــه 
بســـبب الخطـــأ المهنـــي الصحـــي مطالبـــة بحقـــه الخـــاص ويجـــوز طلـــب التحقيـــق فـــي الخطـــأ المهنـــي 

الصحـــي حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هنـــاك دعـــوى بالحـــق الخـــاص.

40-3 علـــى الجهـــة الصحيـــة المختصـــة أن تأمـــر بإجـــراء التحقيـــق فـــور تقديـــم الشـــكوى مـــن المدعـــي , ويجـــوز 
للمكلـــف بإجـــراء التحقيـــق تأجيـــل ســـفر المدعـــى عليـــه ومـــن يتطلـــب التحقيـــق ســـماع أقوالـــه لمـــدة 
ـــم  ـــة فيت ـــدة اضافي ـــق م ـــب التحقي ـــال تطل ـــي ح ـــة وف ـــات الازم ـــراء التحقيق ـــتكمال اج ـــً الس ـــن يوم ثاثي
الرفـــع لمديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 
التخصصيـــة بطلـــب التمديـــد ثاثيـــن يومـــً أخـــرى، ويجـــوز للمدعـــي بالحـــق الخـــاص أن يقـــدم للمحقـــق 
ـــفر  ـــر س ـــي حظ ـــر ف ـــوى للنظ ـــف الدع ـــن مل ـــرعية ضم ـــة الش ـــة الصحي ـــس الهيئ ـــى رئي ـــه ال ـــً لرفع طلب

المدعـــى عليـــه .

40-4 يتولـــى إجـــراء التحقيـــق المختصـــون مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة تختارهم الجهـــة المختصة فـــي الوزارة 
أو يختارهـــم مديـــر الشـــؤون الصحيـــة المختـــص أو المـــدراء التنفيذيـــن بالمـــدن الطبيـــة والمستشـــفيات 

التخصصية.
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40-5 يتولـــى المحقـــق المكلـــف بإجـــراء التحقيـــق إبـــاغ الخصـــوم باليوم والســـاعة التي يباشـــر فيهـــا التحقيق 
وإجـــراءات التحقيـــق والمـــكان الـــذي يجـــرى فيـــه قبـــل موعـــد إجـــراء التحقيق بوقـــت كاف.  

40-6 يجـــب علـــى المحقـــق عنـــد حضـــور المدعـــى عليـــه بارتـــكاب الخطـــأ الطبـــي ألول مـــرة فـــي التحقيـــق أن 
يـــدون جميـــع البيانـــات الشـــخصية الخاصـــة بـــه ويحيطـــه علمـــً بالمخالفـــات المنســـوبة إليـــه ويثبـــت 
فـــي المحضـــر مـــا يبديـــه المدعـــي عليـــه فـــي شـــأنها مـــن أقـــوال وللمحقـــق أن يواجهـــه بغيـــره مـــن ذوي 

العاقـــة أو المدعييـــن أو الشـــهود ويوقـــع المدعـــى عليـــه علـــى أقوالـــه بعـــد تاوتهـــا عليـــه.

40-7 يتـــم التحقيـــق فـــي حـــال ال تأثيـــر فيهـــا علـــى إرادة المدعـــى عليـــه فـــي إبـــداء أقوالـــه وللخصـــوم أن يقدموا 
إلـــى المحقـــق فـــي أثنـــاء التحقيـــق الطلبـــات التـــي يـــرون تقديمها.

40-8 علـــى المحقـــق أن يســـتمع إلـــى أقـــوال كل مـــن لـــه عاقـــة مباشـــرة بالمخالفـــات الصحيـــة موضـــوع 
ـــي  ـــت ف ـــم وأن يثب ـــماع أقواله ـــوم س ـــب الخص ـــن يطل ـــهود الذي ـــوال الش ـــى أق ـــتمع إل ـــق وأن يس التحقي
ـــه أن  ـــراد ول ـــى انف ـــاهد عل ـــكل ش ـــتمع ل ـــاهد وأن يس ـــن كل ش ـــة ع ـــات الكامل ـــق البيان ـــر التحقي محض

يواجـــه الشـــهود بعضهـــم ببعـــض وبالخصـــوم ويوقـــع كل منهـــم علـــى أقوالـــه.

40-9 يجـــوز للمكلـــف بالتحقيـــق أن يســـتعين بمن يـــراه مـــن المختصين إلبـــداء الـــرأي في أي مســـألة متعلقة 
بالتحقيـــق الـــذي يجريـــه وعلـــى أن يقـــدم تقريـــره كتابـــة فـــي الموعـــد الـــذي يحـــدده المحقـــق، وللمحقـــق 
أن يســـتبدله بآخـــر إذا لـــم يقـــدم التقريـــر فـــي الموعـــد المحـــدد وألي مـــن الخصـــوم أن يقـــدم تقريـــرًا مـــن 

ــارية. مختـــص آخـــر بصفـــة استشـ

40-10 علـــى جميـــع ذوي العاقـــة تقديـــم المعلومـــات واألوراق والوثائـــق والمســـتندات والملفـــات الطبيـــة 
والتقاريـــر واإلشـــاعات والتحاليـــل إلـــى المحقـــق حيـــن طلبهـــا.

40-11 جميـــع إجـــراءات التحقيـــق والنتائـــج التـــي تســـفر عنهـــا تعـــد مـــن األســـرار التـــي يجـــب علـــى المحققيـــن 
وغيرهـــم ممـــن يتصلـــون بالتحقيـــق أو يحضرونـــه بســـبب وظيفتهـــم أو مهنتهـــم عـــدم إفشـــائها ومـــن 

يخالـــف ذلـــك منهـــم يخضـــع للمســـاءلة.

ـــة  ـــع التـــي تـــم التحقيـــق فيهـــا واألدل ـــرًا يتضمـــن الوقائ 40-12 يعـــد المحقـــق بعـــد االنتهـــاء مـــن التحقيـــق تقري
والقرائـــن والنتائـــج التـــي انتهـــى إليهـــا التحقيـــق مـــع إســـناد كل مخالفـــة إن وجـــدت إلـــى المـــادة 
النظاميـــة التـــي تتعلـــق بها والتوصيـــة بإحالة القضيـــة إلى الهيئـــة الصحية الشـــرعية أو لجنـــة المخالفات 
الصحيـــة المختصـــة لألســـباب التـــي يســـتند إليهـــا علـــى أن تكـــون اللجـــان أو الهيئـــات الصحيـــة الشـــرعية 

جهـــة االختصـــاص فـــي الفصـــل بالقضايـــا المرفوعـــة.

ـــلم  ـــة يس ـــات المختص ـــان المخالف ـــن لج ـــرعية أو أي م ـــة الش ـــة الصحي ـــى الهيئ ـــوى إل ـــة الدع ـــد إحال 40-13 عن
المحقـــق كافـــة أوراق التحقيـــق وكامـــل مشـــفوعاته مـــن وثائـــق ومســـتندات وملفـــات طبيـــة إلـــى أمانـــة 
الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية أو لجنـــة المخالفـــات المحـــال إليهـــا ونســـخة للمدعـــي العـــام المختـــص ،  
وعلـــى األمانـــة التأكـــد مـــن توفـــر متطلبـــات نظـــر الدعـــوى وعناويـــن جميـــع أطرافهـــا وإثباتهـــا في ســـجل 
ـــة  ـــام الهيئ ـــور أم ـــة بالحض ـــع ذوي العاق ـــوم وجمي ـــاغ الخص ـــا وإب ـــة لنظره ـــد جلس ـــك وتحدي ـــاص بذل خ
الصحيـــة الشـــرعية أو اللجنـــة المختصـــة قبـــل انعقـــاد الجلســـة بوقـــت كاف، وتعـــد جهـــة عمـــل الممـــارس 
الصحـــي  العنـــوان المعتمـــد لإلبـــاغ وعلـــى الجهـــة تســـليم اإلبـــاغ للممـــارس الصحـــي بشـــكل رســـمي 

ومثبـــت.  

40-14 تعد أمانة الهيئة الصحية الشرعية واللجان المختصة ملفً مستقاً لكل قضية.

40-15 تســـتمع الهيئـــة واللجـــان المختصـــة وتـــدون أقـــوال ذوي العاقـــة، ولهـــا أن تعتمـــد علـــى مـــا انتهـــى 

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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إليـــه التحقيـــق المبدئـــي المرفـــوع لهـــا، علـــى أن تكـــون جميعهـــا باللغـــة العربيـــة، فـــإن كان أحدهـــم ال 
يتكلـــم العربيـــة فعليـــه إبـــاغ اللجنـــة الصطحـــاب مترجـــم يثـــق فيـــه، أو أن يوافـــق علـــى االســـتعانة بأحـــد 

أعضـــاء اللجنـــة فـــي ذلـــك.

40-16 تقـــوم أمانـــة الهيئـــة الصحيـــة الشـــرعية واللجـــان المختصـــة بإبـــاغ كل مـــن المدعـــى والمدعـــى عليـــه 
بالقـــرار الصـــادر وتزويدهـــم بصـــورة مـــن القـــرار. 

المادة الحادية واالربعون 
يكـــون االشـــتراك فـــي التأميـــن التعاونـــي ضـــد األخطـــاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميـــً علـــى جميـــع االطبـــاء وأطبـــاء 
األســـنان العامليـــن فـــي المؤسســـات الصحيـــة العامـــة والخاصـــة، وتضمـــن هـــذه المؤسســـات والمنشـــآت 
ســـداد التعويضـــات التـــي يصـــدر بهـــا حكـــم نهائـــي علـــى تابعيهـــا إذا لـــم تتوافـــر تغطيـــة تأمينيـــة أو لـــم تكِف، 
ـــه، ويمكـــن أن تشـــمل هـــذا التأميـــن التعاونـــي  ولهـــا حـــق الرجـــوع علـــى المحكـــوم عليـــه فيمـــا دفعتـــه عن
اإللزامـــي فئـــات أخـــرى مـــن الممارســـين الصحييـــن، وذلـــك بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى اقتـــراح وزيـــر 

الصحـــة. 

الالئحة:

ـــنان دون  ـــاء األس ـــاء وأطب ـــع األطب ـــة جمي ـــن الصحي ـــة المه ـــاء مزاول ـــد أخط ـــي ض ـــن التعاون ـــع للتأمي 41-1 يخض
اعتبـــار لمســـتوى مداخيلهـــم ومـــدة توظفيهـــم مـــن الحاصليـــن علـــى تســـجل مهنـــي بالهيئـــة.

ـــع  ـــة م ـــن الصحي ـــة المه ـــاء مزاول ـــد أخط ـــن ض ـــة تأمي ـــرام وثيق ـــنان بإب ـــب أس ـــب أو طبي ـــزم كل طبي 41-2 يلت
ـــعودية. ـــة الس ـــة العربي ـــي المملك ـــل ف ـــا بالعم ـــص له ـــاون المرخ ـــن التع ـــركات التأمي ـــدى ش إح

41-3 يلتـــزم الطبيـــب / أو طبيـــب األســـنان بدفـــع األقســـاط لشـــركة التأميـــن التـــي يختارهـــا لهـــذا الغـــرض 
طبقـــً لاتفـــاق المبـــرم معهـــا.

ـــتراك  ـــنان باالش ـــب األس ـــب أو طبي ـــزام الطبي ـــل بالت ـــراء الكفي ـــاذ اإلج ـــة اتخ ـــة ذات العاق ـــى الجه ـــب عل 41-4 يج
فـــي التأميـــن التعاونـــي ضـــد األخطـــاء الطبيـــة المهنيـــة. 

41-5 تصـــدر شـــركة التأميـــن شـــهادة إلـــى الطبيـــب أو طبيـــب األســـنان المؤمـــن لـــه تفيـــد بالتأميـــن عليـــه 
لتقديمهـــا إلـــى الجهـــة المختصـــة عنـــد الحصـــول علـــى الترخيـــص بالعمـــل أو تجديـــد الترخيـــص.

41-6 تشـــمل منافـــع التغطيـــة التأمينيـــة قيمـــة المطالبـــة بالحـــق الخـــاص الناتجـــة عـــن خطـــأ مهنـــي طبـــي 
طبقـــً لهـــذا النظـــام.

41-7 تشـــمل التغطيـــة التأمينيـــة للممـــارس الصحـــي جميـــع التعويضـــات الناشـــئة عـــن األخطـــاء الطبيـــة 
التـــي وقعـــت أثنـــاء فتـــرة التغطيـــة التأمينيـــة، وال ينـــال وقـــت صـــدور الحكـــم النهائـــي مـــن أحقيـــة دفـــع 

التعويـــض الناتـــج عـــن الخطـــأ الطبـــي الواقـــع أثنـــاء فتـــرة التغطيـــة التأمينيـــة.

41-8 تنتهـــي التغطيـــة التأمينيـــة بوفـــاة المســـتفيد أو انتهـــاء مـــدة الوثيقـــة أو إلغائهـــا أو انتهـــاء عقـــد العمـــل 
مـــع المؤمـــن لـــه أو التوقـــف/ اإليقـــاف عـــن مزاولـــة المهـــن الصحيـــة. 

ـــى أن  ـــة، عل ـــة التأميني ـــر التغطي ـــا لتوفي ـــد معه ـــن المتعاق ـــركة التأمي ـــر ش ـــه أن يغي ـــن ل ـــوز للمؤم 41-9 يج
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يوجـــه خطابـــا بذلـــك إلـــى شـــركة التأميـــن قبـــل شـــهر علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ اإللغـــاء المطلـــوب، ويحســـب 
الجـــزء المعـــاد مـــن القســـط التأمينـــي علـــى أســـاس نســـبي متفـــق عليـــه فـــي الوثيقـــة.

41-10 إذا لـــم تتوافـــر تغطيـــة تأمينيـــة لســـداد التعويضـــات التـــي تصـــدر بهـــا حكـــم نهائـــي علـــى الممـــارس 
الصحـــي أو لـــم تكفـــي التغطيـــة التأمينيـــة المقدمة من الممـــارس الصحي لســـداد هـــذه التعويضات 
فـــإن المؤسســـة الصحيـــة التابـــع لهـــا الممـــارس الصحـــي ســـواء كانـــت عامـــة أو خاصـــة تكـــون ضامنـــة 
لســـداد هـــذه التعويضـــات ولصاحـــب الحـــق الخـــاص مطالبة هـــذه المؤسســـة الصحيـــة بســـداد التعويض 
المحكـــوم لـــه بـــه بحكـــم نهائي فـــي حالـــة عـــدم توافـــر تغطيـــة تأمينيـــة للممـــارس الصحـــي وبالفرق 
بيـــن قيمـــة التغطيـــة التأمينيـــة والتعويضـــات المحكـــوم بهـــا إذا لـــم تكـــن التغطيـــة التأمينيـــة كافيـــة 
لســـداد جميـــع التعويضـــات, ويحـــق للمؤسســـة الصحيـــة فـــي هـــذه الحالـــة أن ترجـــع علـــى الممـــارس 

الصحـــي فيمـــا دفعتـــه عنـــه مـــن تعويضـــات .

41-11 إذا كان الممـــارس الصحـــي مرتبـــط بعاقـــة عمـــل مع أكثر من مؤسســـة فـــإن المســـؤولية التضامنية 
تقـــع علـــى عاتـــق المؤسســـة التـــي وقع فيهـــا الخطـــأ المهنـــي الطبي.

ــأة الصحيـــة  ــا ينتـــج عـــن الطبيـــب تحـــت التدريـــب، وتكـــون المنشـ 41-12 تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة بمـ
مســـؤولة بالتضامـــن أمـــام الغيـــر عمـــا ينتـــج مـــن أخطـــاء صـــادرة عـــن ذلـــك المتـــدرب. 

الئحة مزاولة المهن الصحية 
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الفصل الخامس
أحكام ختامية

المادة الثانية واالربعون 
يلغـــي هـــذا النظـــام نظـــام مزاولـــة مهنـــة الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان، الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
ـــة والمســـتحضرات  ـــة واالتجـــار باألدوي ـــة الصيدل ـــة مهن ـــخ 1409/2/21هــــ، كمـــا يلغـــي نظـــام مزاول )م/ 3( وتاري
الطبيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم ) م/18( وتاريـــخ 1398/3/18هــــ، ويلغـــي كل مـــا يتعـــارض 

معـــه مـــن أحـــكام.

المادة الثالثة واالربعون 
ــرارات،  ــدر القـ ــا يصـ ــمية كمـ ــدة الرسـ ــي الجريـ ــر فـ ــام، وتنشـ ــذا النظـ ــة لهـ ــة التنفيذيـ ــر الائحـ ــدر الوزيـ يصـ

والتعليمـــات الازمـــة لتنفيـــذ هـــذا النظـــام.

المادة الرابعة واالربعون
ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يومً من تاريخ نشرة.

الالئحة:

44-1 تنشـــر هـــذه الائحـــة فـــي الجريـــدة الرســـمية والموقـــع االلكترونـــي للـــوزارة ويعمـــل بهـــا مـــن تاريـــخ 
نشـــرها.






