
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المملكة العربية السعودية

 وزارة الصحة

 مكتب الوزير

 

 

 .هـ۱٤۲۷/  ٥/  ۱٤ وتاريخ ۱۲/  ۱/  ۳۹٦٤٤قرار وزاري رقم 

 

 إن وزير الصحة

 بناء على الصالحيات المخولة له

وتاريخ ) ٥۹/م(كي وقم وبناء على المادة الثالثة واألربعون من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم المل
 هـ۱۱/۱٤۲٦/٤

 هـ۱۸/۳/۱٤۳۷على محضر اللجنة المشكلة إلعداد الالئحة التنفيذية للنظام المؤرخ في  اإلطالعوبعد 

 

 :يقرر ما يلي

 .الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية بالصيغة المرفقة بهذا القرار: أوالً 

 .ي الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرهينشر هذا القرار ف: ثانياً 

 .على وكـيل الوزارة للشئون التنفيذية اعتماد ذلك وتنفيذ موجبه: ثالثاً 

 

 وهللا الموفق

 

 وزير الصحة

 

 حمد بن عبدهللا المانع. د

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام مزاولة المهن الصحية

 هـ۱٤۲٦/  ۱۱/  ٤وتاريخ ) ٥۹/م(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 الئحته التنفيذيةو



 الفصل األول

 الترخيص بمزاولة المهنة

 : المادة األولى

المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خالف  -أينما وردت في هذا النظام  -يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية 
 :ذلك

وأطباء  ،األطباء البشريين :كل من يرخص له بمزاولة المهن الصحية التي تشمل الفئات اآلتية: الممارس الصحي
 ،والصيدلية ،والتخدير، والمختبر ،والتمريض ،األشعة: (والفنيين الصحيين في ،والصيادلة األخصائيين ،األسنان

 ،والتصوير الطبقي ،ورعاية األسنان وتركيبها ،والعالج الطبيعي ،واألطراف الصناعية ،والوبائيات ،والبصريات
واألخصائيين النفسيين واالجتماعيين، وأخصائيي التغذية والصحة  ،)والعمليات ،روأجهزة الليز ،والعالج النووي

وغير  ،والفيزياء الطبية ،والعالج الحرفي ،والتأهيل الحرفي ،ومعالجة النطق والسمع ،واإلسعاف ،والقبالة ،العامة
لمدنية والهيئة السعودية ذلك من المهن الصحية األخرى التي يتم االتفاق عليها بين وزيري الصحة والخدمات ا

 .للتخصصات الصحية

 .وزير الصحة: الوزير

 .وزارة الصحة: الوزارة

 .الهيئة السعودية للتخصصات الصحية: الهيئة

 ---------------------------

رفع تية تتطلب اإلضافة للمهن الصحية وتشكل لجنة من وزارة الصحة والهيئة للنظر في أي مستجدات مهن ل۱/۱
 .ا للوزير للتنسيق مع وزير الخدمة المدنية العتمادهاتوصياته

 

 :المادة الثانية

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

 :يشترط للترخيص بمزاولة المهن الصحية ما يأتي -ب 

كلية علوم طبية  الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو -۱
أو مؤهالت أخرى مطلوبة لمزاولة مهن صحية تعترف  ،تطبيقية أو كلية صحية أو معهد صحي

 .أو الحصول على شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة ،بها الهيئة
 .وأن تتوفر لدية اللياقة الصحية ،أن يكون قد أمضى مدة التدريب اإلجبارية المقررة للمهنة -۲
 .وفقاً لمتطلبات التسجيل التي تحددها ،الهيئة التسجيل لدى -۳
 .إال يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، إال إذا ُرد إليه اعتباره -٤

 ،يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات -ج 
 .جيل لدى الهيئةعلى أن يسبق ذلك التس

 --------------------------

م إلى قدتأن يب لومطرخيص التال لىع ليحص ملم وهذا النظا وردصقت و صحيةمهنة  -على كل من يمارس ل۲/۱
 .مزالالحة للحصول على الترخيص ئاللمن نفاذ هذه ا ستة أشهر تتجاوز ل مدة الالوزارة خال

 .رات الرخص الطبية والصيدلة بمديريات الشئون الصحيةيمنح الترخيص النهائي من قبل إدا ل۲/۲

 :يجوز منح ترخيص مؤقت للفئات التالية شريطة الموافقة على مؤهالتهم ل۲/۳

 األطباء الزائرين أو من في حكمهم -أ 
 .التسجيل المهنيوالممارسين الذين يتم التعاقد معهم، خالل فترة إجراءات التصنيف  -ب 



 
ص له بمزاولة المهنة الصحية هو من يقدم أو يشارك في تقديم الرعاية الصحية الممارس الصحي الذي يرخ ل٤/۲

المباشرة للمريض سواء كان ذلك في شكل خدمة تشخيصية أو عالجية أو تأهيلية ذات تأثير على الحالة 
 .الصحية

 .ال يعتبر كل من أدرج تصنيفه ضمن الئحة الوظائف الصحية أو ما شابهها ممارساً صحياً و

جوز ممارسة العالج الشعبي إال بموجب ترخيص من الجهة المختصة التي تحددها الوزارة بناء على وال ي
شروط وضوابط معتمدة، وفي هذه الحالة يخضع الممارس للعالج الشعبي إلى المسئوليات المهنية الواردة في 

 .هذا النظام

 تحت إشراف مباشر من ممارس للمهنةيجب أن يكون التدريب اإلجباري المقرر لممارس المهنة قد تم  ل٥/۲
 .مرخص له في نفس المجال المهني

تحدد الهيئة الشهادات والمؤهالت التي تعترف بها وتقوم بالتصنيف المهني للممارسين الصحيين على ضوء  ل٦/۲
 .ذلك وتكون مسئولة عن تسجيلهم واالحتفاظ بقاعدة المعلومات الخاصة بهم

ات الصحية وغيرها من الجهات المختصة عن تزوير الشهادات أو أي تالعب بها، تقوم الهيئة بإبالغ الجه ل۲/۷
 .وكذلك عن الذين استنفذوا مرات الرسوب، أو الذين تثبت عدم صالحيتهم لممارسة المهنة

ال يتم تعيين الممارسين الصحيين الذين تتعاقد معهم شركات التشغيل الطبي للعمل بالمرافق الصحية  ل۲/۸
 .إال بعد تصنيفهم وتسجيلهم من قبل الهيئة، ويعد تعيينهم بمثابة الترخيص لهم بمزاولة المهنةالحكومية، 

تحدد شروط لخبرة بالنسبة للممارسين الصحيين العاملين في الجهات الحكومية وفق ضوابط وقواعد تتناسب  ل۲/۹
 .مع الئحة الوظائف الصحية ونظام الخدمة المدنية

لخاصة ونظام المنشآت المؤسسات الصحية ا نظام يقة بممارسة المهنة الواردة فالالع تراعى األحكام ذات ل۲/۱۰
ي من هذه ألعمل باب لتنفيذية عند الترخيص للممارسين الصحييناحتهما ئدالنية واليالص والمستحضرات

 .ئةالمعتمد من الهي المهنيلدليل التصنيف  اً ت وتحدد شروط المؤهل والخبرة وفقآؤسسات أو المنشمال

جريمة مخلة بالشرف  يق الحكم عليه فيص بممارسة المهنة الصحية أو تجديده لمن سبال يجوز الترخ ل۲/۱۱
 .صة برد اعتبارهتبعد صدور قرار من السلطة المخ الواألمانة إ

 

 :المادة الثالثة

وال يجوز لمن انقطع عن . ظامتكون مدة الترخيص بمزاولة المهن الصحية وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية لهذا الن -۱
العودة لمزاولتها إال بعد  -لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة  -مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين 

 .تجديد الترخيص

 .تحدد الالئحة التنفيذية قواعد استقدام األطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم -۲

 ------------------------------

على . طالما كان الممارس الصحي على رأس العمل الطبي يعتبر الترخيص للعاملين بالجهات الحكومية سارياً  ل۳/۱
 .أن يراعى تجديد التسجيل عند انتهاء مدته

تكون مدة الترخيص للعاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة معادلة لمدة التسجيل لدى الهيئة وفى حالة تغير  ل۳/۲
 .الل مدة التسجيل المهني دون تغير التخصص، يظل التسجيل ساري المفعولمكان العمل خ

 .يتم إصدار تجديد الترخيص وفقا لالشتراطات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة من النظام ل۳/۳

 :في الحاالت التالية يعتبر الترخيص الغياً  ل٤/۳

 .العمل به إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ إصدار الترخيص دون -۱



إذا لم يتقدم الممارس الصحي بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه، ويعتبر الترخيص الغيا من تاريخ  -۲
 .انتهاء مدته دون تجديد

إذا انتهى الترخيص للمؤسسة الصحية الخاصة التي يعمل بها أو انتهى عقد التشغيل للشركة التي  -۳
 .ص له بالعمل خاللهااستقدمته أو انتهت مدة زيارة الطبيب المرخ

إذا غير الممارس الصحي مكان عمله أو نوعه أو تخصصه دون موافقة وزارة الصحة، ويستثنى من  -٤
 .ذلك الممارسون الصحيون الذين يعملون لدى جهات حكومية أخرى

 .إذا صدر قرار من الجهة المختصة بإيقاف الترخيص أو إلغائه -٥

 .وفاة صاحب الترخيص -٦

 :ليةاستقدام األطباء الزائرين وفق القواعد التيتم ا ل٥/۳

يات الجديدة قنادرة والتنخصصات المن ذوي الت أوي بلده فمرتبة استشاري  فييب الزائر بكون الطين أ -۱
 .المملكة ييل فثليس لها م يالت

 .نهالبلد المستقدم م فيجب أن يكون لدى الطبيب الزائر ترخيص لمزاولة المهنة ساري المفعول ي -۲

الطبيب  وإمكاناتة المهيأة لتخصص ير على المستشفيات والمجمعات الطببيب الزائقتصر استقدام الطي -۳
 .الزائر

بعد من المملكة لسبب له أو أ يطب أبسبب خط أو يائنأو حكم ج يشرع حدٍ ية بلمن حكم عال يكون مأن  -٤
 .قة بمهنة الطبالع

 .ل الزيارةالتمت خ التيطبية لكافي لتقييم اإلجراءات اللوقت اتحديد مدة الزيارة ا في يراعى أن -٥

 يحالة الخطأ الطب يف ئييصدر بها حكم نها التيسداد التعويضات  يشفى أو المجمع الطبتيضمن المس -٦
 .نه أو لم تكفِ يب الزائر إذا لم تتوفر تغطية تأمالصادر عن الطبي

فقة الطبيب الزائر ه االستشاريين أو األخصائيين بمرابتكليف أحد أطبائ ييقوم المستشفى أو المجمع الطب -۷
 :اليةتالمهام ال نع مسئوالً وأن يكون . نفس تخصصه منعلى أن يكون 

 وتجهيز المرضى استقبال -أ

 .ياإلجراء الجراحوج الالتشخيص وخطة الع يمشاركة لطبيب الزائر ف -ب

ة لمواجهة مزالزائر واتخاذ اإلجراءات الطبيب الأن يقوم بمتابعة الحاالت المرضية بعد مغادرة ال -ج
 ج عن أسلوب العالج أو العملية الجراحيةتقد تن يالمضاعفات الت

 مرفقاً  يابع لها المستشفى أو المجمع الطبيقدم طلب استقدام الطبيب الزائر إلى مديرية الشئون الصحية الت -۸
 :لييا مبه 

 .ائرصورة من الشهادات والسيرة الذاتية للطبيب الز -أ

 ب الزائريي سيقدمها الطبتالمحاضرات وورش العمل ال اً ضمنتبرنامج الزيارة م -ب

 .ةميرام المبادئ اإلسالتلمملكة واحاظمة السارية بنلأل اً رار من الطبيب الزائر بالعمل وفقإق -ج

تابعه معلى لموافقة اإقرار من الطبيب المرافق بالموافقة على تكليفه بمرافقة الطبيب الزائر وكذلك ب -د
ية ئء بأقواله أمام لجان التحقيق والجهات القضامواجهة مضاعفاتها واإلدالالحاالت المرضية و
 .تج عن التشخيص والعالج والجراحةالنا يالطب ألخطاالمختصة فيما يتعلق ب

 .مهايقيتلللطبيب الزائر للهيئة  الذاتيةترسل صورة من الشهادات والسيرة  -۹

 :الهيئة على استقدام الطبيب الزائر يتم ما يلي بعد صدور موافقة -۱۰

 .ب الزائر من مديرية الشئون الصحية للمختصةتمنح الموافقة على استقدام الطبي -أ



وصوله وبعد بعد  مع الطبيمجالأو  شفىتسلماب للعمل رائزالطبيب ال ماسبت ؤقالم خيصرالت ريصد -ب
 .الترخيص بانتهاء مدة الزيارة هيتحة وينئاللهذه ا يعليها ف استكمال كافة اإلجراءات المنصوص

على األطباء  قير األطباء، ويطبق عليهم ما يطبدام استشاريين أو ذوي تخصصات نادرة من غقيجوز است ل٦/۳
 .حدود ترخيص مزاولة المهنة يالقواعد سالفة الذكر، فب

 

 :المادة الرابعة

قصر منح الترخيص بمزاولة إحدى المهن  -العامة بناًء على مقتضيات المصلحة  -يجوز بقرار من الوزير 
 .المنصوص عليها في النظام على السعوديين دون غيرهم

 ----------------

يجوز قصر الترخيص بمزاولة المهنة على السعوديين الممارسين ألي من المهن الصحية المذكورة بالمادة  ل۱/٤
 .في المملكة أو في إحدى المناطقاألولى من هذا النظام إذا توفر العدد الكافي منهم 

 

 الفصل الثاني

 واجبات الممارس الصحي

 الفرع األول

 الواجبات العامة للممارس الصحي

 :المادة الخامسة

يزاول الممارس الصحي مهنته لمصلحة الفرد والمجتمع في نطاق احترام حق اإلنسان في الحياة وسالمته وكرامته، 
 .ليد السائدة في المملكة مبتعداً عن االستغاللمراعياً في عمله العادات والتقا

 -------------

 .على الممارس الصحي احترام حق المريض في االختيار وفق الحدود الشرعية والنظاميةل ۱/٥

يسري دليل أخالقيات مزاولة المهنة الصحية واألدلة األخرى التي تعتمدها الهيئة على ممارسي المهنة ل ۲/٥
 .الصحية

 

 :لسادسةالمادة ا

يلتزم الممارس الصحي بمعاونة السلطات المختصة في أداء واجبها نحو حماية الصحة العامة، ودرء األخطار التي 
 .تهددها في السلم والحرب

 

 :المادة السابعة

يجب على الممارس الصحي أن يعمل على تنمية معلوماته، وأن يتابع التطورات العلمية واالكتشافات الحديثة في  -أ
ل تخصصه، وعلى إدارات المنشآت الصحية تسهيل حضوره للندوات والدورات وفقاً للضوابط التي تحددها مجا

 .الهيئة

يمارس طرق التشخيص والعالج غير المعترف بها علمياً، أو المحظورة في  يجب على الممارس الصحي أالّ  -ب
 .المملكة

 ----------------



ر المؤتمرات والندوات العلمية والتدريبية والمحاضرات والمشاركة في تتم تنمية المعلومات عن طريق حضو ل۷/۱
البحوث وتوفير مصادر المعلومات للممارسين الصحيين، ويؤخذ ذلك في االعتبار عند النظر في الترقيات أو 

 .إعادة التسجيل أو تجديد الترخيص بمزاولة المهنة

صحية ضوابط تنمية المعلومات على أن تشمل ساعات تضع الهيئة للممارس الصحي وإلدارات المنشآت ال ل۷/۲
التعليم الصحي المستمر والساعات المعترف بها للتدريب ونوع الدورات المطلوبة على أن يكون ذلك في 

 .مجال التخصص المهني للممارس الصحي ونشر هذه الضوابط بالطريقة اإلعالمية المناسبة

الصحي من استكمال ساعات التعليم المستمر المقررة بما ال ويتعين على المنشأة الصحية تمكين الممارس 
 .يتعارض مع التزام الممارس الصحي تجاه المرضى

للضوابط التي تعتمدها الجهة المختصة للممارسين  اً وفق) التكميلي(طرق الطب البديل  يجوز السماح بممارسة ل۷/۳
 .الصحيين الذين يثبت تأهلهم لهذه الممارسة

 

 :ةالمادة الثامن

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضاً أو جريحاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة أو 
 .أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية

 ------------------

الرعاية  يتعين على الممارس الصحي المختص تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمريض الذي يحتاج إلى هذه ل۸/۱
، وإذا كانت حالة المريض تستدعى مزيداً من العناية الطبية التي ال يستطيع الفورية دون طلب أتعابه مقدماً 

 .الممارس الصحي تقديمها عليه أن يتأكد من توفر وسيلة نقل تنقله إلى أقرب مركز مالئم لعالجه

 

 :المادة التاسعة

 .المريض، وعلى الممارس الصحي أن يبذل جهده لكل مريض يجب أن يستهدف العمل الطبي دائماً مصلحة - أ

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

 -------------------------------

 -ضرر عليه  ال يحقق فائدة للمريض حتى لو لم يترتب يارس الصحي أن يبتعد عن أي عمل طبعلى المم ل۹/۱
 .مثل وصف أدوية أو فحوص ال لزوم لها أو تنويم المريض إذا كانت حالته ال تستدعي ذلك

ف الصالحيات السريرية والوصف الوظيفي لهذا  ل۹/۲ على الجهة التي يعمل بها الممارس الصحي أن تُعرِّ
 .لمؤهالته وخبرته الممارس الصحي وفقاً 

 

 :المادة العاشرة

اإلعالن عن نفسه والدعاية  -في غير الحاالت التي تحددها الالئحة التنفيذية  -ارس الصحي يحظر على المم - أ
 .لشخصه مباشرة أو بالوساطة

يحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات، أو البطاقات، أو الوصفات الطبية، أو اإلعالنات ألقاباً  - ب
 .المنظمة لهاعلمية، أو تخصصات لم يحصل عليها وفقاً للقواعد 

 --------------------



(من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية) ۳۱(دون اإلخالل بما نصت عليه المادة رقم  ل۱۰/۱
0F

۱(، 
البعد عن أساليب الدعاية ذات الطابع التجاري والمثيرة غير المبنية على أسس علمية،  يحصعلى الممارس ال

 :تاليةويجوز اإلعالن في الحاالت ال

 .إعالن الممارس عن التخصص المرخص له به) أ(

 .اإلعالن عن العودة من اإلجازة) ب(

 .اإلعالن عن تغيير مواعيد الدوام) ج(

 

 :المادة الحادية عشرة

أن يبلغ  -فور معاينته لمريض مشتبه في إصابته جنائياً، أو إصابته بمرض معٍد  -يجب على الممارس الصحي 
 .لصحية المختصةالجهات األمنية، وا

واإلجراءات الواجب إتباعها  ،والجهة التي تبلّغ إليها ،ويصدر الوزير قراراً بتحديد األمراض التي يجب التبليغ عنها
 .في هذا الشأن

 --------------

على الجهة المختصة في الوزارة تحديد األمراض المعدية التي يجب التبليغ عنها، والجهة التي يبلغ لها  ل۱۱/۱
وأن يتم تحديت . ضع القواعد واإلجراءات الوقائية والعالجية المناسبة لها، ويصدر بذلك قرار من الوزيروو

 .ذلك بشكل دوري على أن يكون متاحاً لجميع الممارسين الصحيين

ن أعلى الممارس الصحي االلتزام بما يصدر من قرارات وتعليمات تنظم التبليغ عن األمراض المعدية، و ل۱۱/۲
 .ا الممارس الصحيهأو من خالل المنشأة التي يتبع ل التبليغ للجهات المختصة مباشرةيتم 

 

 :المادة الثانية عشرة

أو أي مهنة أخرى تتعارض مزاولتها مع المهن  ،ال يجوز للممارس الصحي مزاولة أكثر من مهنة صحية واحدة
ما يحظر عليه الحصول على أي منفعة لقاء ك ،ويحظر عليه طلب عمولة أو مكافأة أو قبولها أو أخذها. الصحية

أو  ،أو أجهزة أو توجيه المرضى إلى صيدلية معينة، أو مستشفى أو مختبر محدد ،الترويج، أو االلتزام بوصف أدوية
 .ما في حكم ذلك

 -----------------------

 .على مؤهالتها ال يجوز للممارس الصحي ممارسه أكثر من مهنة صحية واحدة حتى لو كان حاصالً  ل۱۲/۱

 .على الممارس الصحي إخبار المريض باألماكن التي تتوفر بها الخدمة الصحية المطلوبة وترك الخيار له ل۱۲/۲

 

 :المادة الثالثة عشرة

إجراء الفحوص، أو العالج بالمقابل أو بالمجان في  -في غير الحاالت الطارئة  -ال يجوز للممارس الصحي 
 .غير المخصصة لذلكالصيدليات، أو األماكن 

 ----------------

 .يجوز للممارس الصحي إجراء الفحص أو العالج على سبيل المشورة في الحاالت التي تقتضي ذلك ل۱۳/۱
                                                           

 :من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية) ۳۱(مادة  )۱(
 التي للمعايير وفقاً  المهنة أخالق مع تتعارض ال التي في الحدود إال نفسها عن بالدعاية تقوم أن الخاصة الصحية المؤسسة على يحظر :ثالثونوال الحادية المادة

 .التنفيذية الالئحة تحددها
 الدعاي�ة وطرق ومحتوى صيغة على مقرها يهاف يقع التي المنطقة الصحية في الشؤون مدير موافقة على بالحصول الخاصة الصحية المؤسسة تلتزم): ل۳۱/۱مادة(

 .عنها اإلعالن إليها قبل تلجأ التي



 

 :المادة الرابعة عشرة

 :يحظر على الممارس الصحي ما يأتي

س مهنة صحية استخدام غير المرخص لهم من ذوي المهن الصحية، أو تقديم مساعدة ألي شخص يمار -أ
 .بصورة غير مشروعة

االحتفاظ في مقرر العمل باألدوية واللقاحات خالفاً لما تسمح به تعليمات الوزارة، ماعدا المنشآت  -ب
 .الصيدلية

 .، أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقه-باستثناء بيعها في المنشآت الصيدلية  -بيع األدوية للمرضى  -ج

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

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

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

 ------------------

ير غير صحيحة أو مبالغ فيها بغرض حصول المريض على إجازة ال يجوز للممارس الصحي إصدار تقار ل۱/۱٤
 .مرضية أو شهادة صحية أو أي ميزة أخرى

يجوز للممارس الصحي االحتفاظ في مقر عمله بالعينات الدوائية غير المستخدمة للبيع واألدوية اإلسعافية  ل۲/۱٤
 .لصرفها بدون مقابل في حاالت الضرورة

 

 الفرع الثاني

 رس الصحي نحو المرضىواجبات المما

 :المادة الخامسة عشرة

يجب على الممارس الصحي أن يجري التشخيص بالعناية الالزمة مستعيناً بالوسائل الفنية المالئمة، وبمن تستدعي 
خصائيين أو المساعدين، وأن يقدم للمريض ما يطلبه من تقارير عن حالته ظروف الحالة االستعانة بهم من األ

 .الفحوصات مراعياً في ذلك الدقة والموضوعية الصحية، ونتائج

 -----------------

يتم االلتزام في هذا الخصوص بالتعليمات المنظمة إلصدار التقارير الطبية المتعلقة باإلجازات المرضية  ل۱/۱٥
ر واللياقة الصحية والتقارير الخاصة باإلصابات الجنائية وشهادات الميالد والوفاة وغيرها من التقاري

 .الرسمية

 

 :المادة السادسة عشرة

أن يعتذر عن عالج مريض ألسباب مهنية، أو شخصية  -في غير الحاالت الخطرة أو العاجلة  -للممارس الصحي 
 .مقبولة

 

 :المادة السابعة عشرة



أن ينبه المريض أو ذويه  -إذا رأى ضرورة استشارة ممارس صحي آخر  -يجب على الممارس الصحي المعالج 
وللممارس  ،كما يجب عليه أن يوافق على االستعانة بممارس صحي آخر إذا طلب المريض أو ذووه ذلك ،ذلكإلى 

 .الصحي أن يقترح اسم الممارس الصحي الذي يرى مالءمة االستعانة به

وإذا قّدر الممارس الصحي المعالج أنه ال ضرورة إلى استشارة ممارس صحي آخر، أو اختلف معه في الرأي عند 
 .تشارته فله الحق في االعتذار عن متابعة العالج دون التزام منه بتقديم أسباب العتذارهاس

 --------------------------

 .على الممارس الصحي قبل االعتذار عن متابعة العالج أن يتأكد من عدم حصول ضرر ظاهر للمريض ل۱۷/۱

 

 :المادة الثامنة عشرة

ض أو ذويه إلى ضرورة إتباع ما يحدده لهم من تعليمات وتحذيرهم من خطورة يلتزم الممارس الصحي بتنبيه المري
 .النتائج التي قد تترتب على عدم مراعاتها بعد شرح الوضع العالجي، أو الجراحي وآثاره

 -وفقاً لما يمليه عليه ضميره  -وللطبيب في حالة األمراض المستعصية أو التي تهدد حياة المريض بالخطر أن يقدر 
ى مالءمة إبالغ المريض أو ذويه بحقيقة المرض، وذلك ما لم يكن المريض حظر عليه ذلك، أو عين شخصاً أو مد

 .أشخاصاً يقتصر اإلبالغ عليهم

 

 :المادة التاسعة عشرة

واستثناء . يجب أال يجرى أي عمل طبي لمريض إال برضاه، أو بموافقة من يمثله أو ولي أمره إذا لم يعتد بإرادته هو
في حاالت الحوادث أو الطوارئ أو الحاالت المرضية الحرجة التي تستدعي  -ذلك يجب على الممارس الصحي من 

أو تالفي ضرر بالغ ينتج من  ،تدخالً طبياً بصفه فورية أو ضرورية إلنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه
إجراء العمل  -ولي أمره في الوقت المناسب تأخير التدخل وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله أو 

وال يجوز بأي حال من األحوال إنهاء حياة أي مريض ميؤوس من . الطبي دون انتظار الحصول على تلك الموافقة
 .ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه ،شفائه طبياً 

 -------------------

الً أو امرأة أو من يمثله إذا كان ال يعتد بإرادته قبل القيام تؤخذ موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان رج ل۱۹/۱
م وتاريخ /۲٤۲۸/ ٤بالعمل الطبي أو الجراحي وذلك تمشياً مع مضمون خطاب المقام السامي رقم 

 .هـ۲٦/٥/۱٤۰٤وتاريخ  ۱۱۹هـ المبنى على قرار هيئة كبار العلماء رقم ۲۹/۷/۱٤۰٤

 

 :المادة العشرون

يدعى إلى توقيع كشف طبي على متوفى، أن يعطي تقريراً بالوفاة إال بعد أن يتأكد بحسب ال يجوز للطبيب الذي 
 .خبرته الطبية من سبب الوفاة

ومع ذلك ال يجوز للطبيب أن يعطي تقريراً إذا اشتبه في أن الوفاة ناجمة عن حادث جنائي، وعليه في هذه الحالة 
 .إبالغ السلطات المختصة فوراً بذلك

 --------------------------

ق للتأكد من توقف الوظائف الحيوية للجسم وذلك يالوفاة يتعين على الطبيب إجراء كشف طبي دق إثباتقبل  ل۲۰/۱
ة يل الفنئلوساابعد التأكد ب إالبواسطة الكشف السريري والوسائل الفنية األخرى وال يجوز كتابة تقرير بالوفاة 

 .الوفاة تمن حدوثه مع إثبات وق

 : صابية أو سمية يقوم الطبيب بما يليإعند االشتباه بوجود أثار  ل۲۰/۲



 .بذلك اً الجهات األمنية المختصة فور الغإب) أ(

 .يعيسلمه للشرطة المعنية لطلب الطبيب الشر يتقرير طببإثبات اإلصابات ) ب(

ارتأى ضرورة  ة وإذاثء الكشف الظاهري لدى معاينة الجعند استدعائه بإجرا ييقوم الطبيب الشرع) ج(
 يحزم للتشرالح إلثبات سبب الوفاة يقوم بطلب ذلك من الجهات األمنية الستصدار األمر اليإجراء التشر

 .الخ... س والمقذوفاتبالملاالمتعلقة بالمتوفى ك األدلةمع التحفظ على كافة 

 

 :المادة الحادية والعشرون

م بها عن طريق مهنته، وال يجوز له إفشاؤها إال في يجب على الممارس الصحي أن يحافظ على األسرار التي عل
 :األحوال اآلتية

 :إذا كان اإلفشاء مقصوداً به -أ

وال يجوز اإلفشاء في هذه  ،اإلبالغ عن حالة وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو الحيلولة دون ارتكاب جريمة -۱
 .الحالة إال للجهة الرسمية المختصة

 .اإلبالغ عن مرض سار أو معدٍ  -۲

 .دفع الممارس التهام وجهه إليه المريض، أو ذووه يتعلق بكفايته أو بكيفية ممارسته المهنة -۳

 .إذ وافق صاحب السر كتابة على إفشائه، أو كان اإلفشاء لذوي المريض مفيداً لعالجه -ب

 .إذا صدر له أمر بذلك من جهة قضائية -ج

 -------------------

(كذلك األمراض الشائعة غير المعدية تشمل األمراض السارية ل۲۱/۱
1F

 .التي يصدر بها قرار من وزير الصحة )۱

 

 :المادة الثانية والعشرون

 .يحضر على الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إال إذ اقتضت ذلك ضرورة إنقاذ حياتها

صحة األم وثبت بصورة أكيده أن استمراره يهدد  ،ومع ذلك يجوز اإلجهاض إذا لم يكن الحمل أتم أربعة أشهر
وثبت هذا األمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية  ،بضرر جسيم

 .لهذا النظام

---------------------------- 

 :هـ۲۰/٦/۱٤۰۷وتاريخ  ۱٤۰تضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم  ل۲۲/۱

 جداً وفى حدود ضيقة  ي لمبرر شرعمختلف مراحله إال يالحمل ف إسقاطال يجوز  -۱

متوقع  ضرر عدف أوية علحة شرصإسقاطه م ير األول وهي مدة األربعين وكان فإذا كان الحمل في الطو -۲
من العجز عن تكاليف معيشتهم  خوفاً تربية األوالد أو  فيه المدة خشية المشقة ذه يجاز إسقاطه أما إسقاطه ف

 .من أوالد فغير جائز الزوجينو اكتفاء بما لدى أو تعليمهم أو من أجل مستقبلهم أ

ال يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقه أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على  -۳
 كي تلفإسقاطه بعد استنفاذ كافة الوسائل لتال ازمن استمراره ج كعليها من الهال ىمة أمه بان يخشالس

 .األخطار

                                                           
 .العامةمشابهة أخرى يمكن أن تشكل خطرا على الصحة  أمراضوالسرطان والسكري وأي ) ضغط الدم(كأمراض القلب واألوعية الدموية األمراض الشائعة  )۱(



المختصين  األطباءد إكمال أربعة أشهر للحمل ال يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من عث وبلابعد الطور الث -٤
بعد استنفاذ كافة الوسائل النقاد حياته، وإنما رخص  كبطن أمه يسبب موتها وذل فيين نالموثوقين أن بقاء الج

 .مى المصلحتينظلع اً ينألعظم الضررين وج دفعاً اإلقدام على إسقاطه بهذه الشروط 

استشاريين أو (ة الثعن ث هاأعضائدة لجنة ال يقل عدد م الوالسمدير المستشفى الذي يوجد به ق يشكل ل۲۲/۲
الحمل، يقومون بإعداد  بإنهاء ه أوصىلجألمرض الذي من اب) أخصائي أو(يكون بينهم استشاري ) أخصائيين

 جميعلو استمر الحمل ويوقع من يما األم ف نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة يهتقرير يوضح ف
للمريضة وزوجها أو  كاإلجهاض يوضح ذلبحالة التوصية  دير المستشفى، وفىمأعضاء اللجنة ثم يعتمد من 

 .على ذلك ةيولى أمرها ثم تؤخذ موافقتهم الخط

ي ممارس صحي آخر يجوز أل صرفها، كما ال ليأو تسه ألجنةلصرف أدوية مسقطة  للصيدليال يجوز  ل۲۲/۳
 .شرعاً ير مسموح به غ إجهاضالقيام به لغرض إجراء 

 

 :المادة الثالثة والعشرون

 :يحضر على الصيدلي - أ

 .أن يكون مديراً مسئوالً في أكثر من منشأة صيدلية -۱
ويستثنى . أن يصرف أي دواء إال بوصفه طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة في المملكة -۲

 . ا الوزارةمن ذلك األدوية التي تحدده
وللصيدلي صرف البدائل المماثلة في . مخالفة محتوى الوصفة الطبية دون موافقة الطبيب الذي اعتمدها -۳

ويستثنى من ذلك األدوية التي تحددها . التركيب دون الرجوع إلى الطبيب بعد أخذ موافقة المريض على ذلك
 .الوزارة

 . فيما عدا األدوية التي تحددها الوزارة ،ص على ذلكتكرار صرف الوصفة الطبية، إال إذا كانت الوصفة تن -٤
 .وعليه أن يستوضح عن ذلك من الطبيب الذي اعتمدها ،صرف الدواء إذا شك أن الوصفة الطبية خطأ -٥

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

 ----------------------------

تزم بالواجبات المهنية والمسئولية المحددة على تلك لأي منشأة صيدالنية أن ي إلدارةالمعين  يلالصيدى لع ل۲۳/۱
 .التنفيذية تهوالئحية والمستحضرات الدوائية نؤسسة بموجب نظام المنشآت الصيدالالم

 .مهنياً يجب أن تكون الوصفة الطبية مستوفية للشروط التي تحددها الوزارة والمتعارف عليها  -أ ل۲۳/۲

ل ييحددها الدل التي) OTC(يستثنى من صرف األدوية بموجب وصفة طبية األدوية الالوصفية  -ب
 .وصفيةلالدوية األالسعودي ل

سواء كانت جاهزة أو مركبة بدقة وال يجوز  ونوعاً  كماً صرف مواد الوصفة الطبية  الصيدلييجب على  ل۲۳/۳
 ونوعاً  كماً األدوية  ة منلصرف البدائل المماث للصيدليجوز يو .مخالفتها دون موافقة محرر الوصفة

، مع أخذ موافقة راً عسأو أقل  مساوية وزارة الصحة دون الرجوع إلى الطبيب بشرط أن تكون يوالمسجلة ف
 .)Narrow Therapeutic Index(ق يالضجي المجال العال تمن ذلك األدوية ذا ثنىيستوالمريض 

ت الوصفة تنص على ذلك فيما عدا انالمزمنة إذا ك األمراضوية دبية ألللصيدلي تكرار الوصفة الطيجوز  ل٤/۲۳
ق صادرة من حالم السعودي وما يتبعه من األدويةدليل  فياألدوية المخدرة والمقيدة والنفسية المحددة 

 .الوزارة

حضرات تيع المسبلذين يعملون تحت التدريب صرف أو ب الصيدلة اطالدلة وييحظر على فنيي الص ل٥/۲۳
 .، وال يعفيهم ذلك من المسئوليةالصيدليالصيدالنية دون إشراف 

 :اآلتيةر عن صرف أو بيع الدواء في الحاالت ذأن يعت للصيدلييجوز  ل٦/۲۳

 .ح عن الخطأ من الطبيب الذي حرر الوصفةضفي الوصفة الطبية، وعليه أن يستوإذا ظهر له خطأ  -أ



 .ب الذي حرر الوصفةيتعمال، وعلية توضيح ذلك للطبسية الدواء لالحين له عدم صالبتإذا  -ب

 

 الفرع الثالث

 واجبات الزمالة

 :المادة الرابعة والعشرون

من الممارسين الصحيين على أساس من التعاون والثقة  هيجب أن تقوم العالقات بين الممارس الصحي وغير
 .المتبادلة

أو ترديد اإلشاعات التي  ،ص من مكانته العلمية أو األدبيةويحظر على الممارس الصحي الكيد لزميله، أو االنتقا
أو العاملين معه، أو صرفهم عنه  ،كما يحضر عليه محاولة اجتذاب المرضى الذين يعالجون لدى زميله ،تسيء إليه

 .بطريق مباشر أو غير مباشر

 

 :المادة الخامسة والعشرون

ج مرضاه، أن يمتنع عن استغالل هذا الوضع يجب على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في عال
 .لمصلحته الشخصية، وأن يترفع عن كل ما يسيء إليه في ممارسة مهنته

 ----------

على الممارس الصحي الذي يحل محل زميل له في عالج مرضاه أن يطلع على ملف المريض واإلجراءات  ل۱/۲٥
جراءات التي تتطلبها حالة المريض، ويدون ذلك في التي بدأها زميله السابق أو أوصى بها وأن يستكمل اإل

 .ملفه

 

 الفصل الثالث

 المسؤولية المهنية

 الفرع األول

(المسؤولية المدنية
2F

۱( 

 :المادة السادسة والعشرون

التزام الممارس الصحي الخاضع ألحكام هذا النظام هو التزام ببذل عناية يقظة تتفق مع األصول العلمية المتعارف 
 .عليها

 

 :مادة السابعة والعشرونال

(كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض؛ يلتزم من ارتكبه بالتعويض
3F

۱(. 
ويعد من قبيل الخطأ المهني . المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض) الهيئة الصحية الشرعية(وتحدد 

 :الصحي ما يأتي
                                                           

، وينتج عن هذا اإلخالل ضرر لشخص آخر، وهذا الضرر يتطلب النظامبالتزام يقع على عاتقه بموجب ممارس الصحي ال إخاللهي : المسؤولية المدنية )۱(
ممارس الصحي ، باإلضافة إلى العقد الطبي بين الالصحية المنظمة لمهناألنظمة واللوائح من  ممارس الصحيالوينشأ االلتزام في عمل . التعويض لجبره

أي خطأ طبي ونتج عنه ضرر  ممارس الصحيالفإذا ارتكب . طبية المطلوبة وتقديم العالج الالزم للمريضببذل العناية ال ممارس الصحيالوالمريض، حيث يلتزم 
بجبر الضرر عن طريق التعويض  ممارس الصحيال، ويلتزم ممارس الصحيالعلى ) تقصيرية أو عقدية(للمريض فيترتب على ذلك قيام المسؤولية المدنية 

رش مع العلم بأن الدية أو األ. كما سيأتي المختصة بالنظر باألخطاء الطبية وهي الجهة القضائية) عيةالشر صحيةالهيئة ال(يتم تحديده من قبل المادي، والتعويض 
الخطأ والضرر  توافر في فعله إذامدنياً  الممارس الصحيمساءلة تم وهذا يعني أنه ت. و المتروك لتقدير الهيئة الطبيةمحددة بمفاهيم شرعية، أما التعويض فهذا ه

يحق له التنازل  الذيبناء على طلب صاحب الشأن  يتم تعويض الضررو ،أصاب المريض نتيجة مباشرة لخطئه والعالقة السببية بمعنى ال بد أن يكون الضرر الذي
 .عنه أو التصالح بشأنه



 .المتابعةالخطأ في العالج، أو نقص  -۱

 .الجهل بأمور فنيه يفترض فيمن كان في مثل تخصصه اإللمام بها -۲

 .إجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على اإلنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك -۳

 .إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض -٤

 .ل االختبارإعطاء دواء للمريض على سبي -٥

استخدام آالت أو أجهزة طبية دون علم كاٍف بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ االحتياطات الكفيلة بمنع  -٦
 .حدوث ضرر من جراء هذا االستعمال

 .التقصير في الرقابة، واإلشراف -۷

 .عدم استشارة من تستدعي حالة المريض االستعانة به -۸

 .، أو إعفاء الممارس الصحي من المسؤوليةويقع باطالً كل شرط يتضمن تحديد

 

 الفرع الثاني

(المسؤولية الجزائية
4F

۲( 

 :المادة الثامنة والعشرون

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة ال تتجاوز ستة أشهر، 
 :نأو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل م ،وبغرامة ال تزيد عن مائة ألف لایر

 .زاول المهن الصحية دون ترخيص -۱

قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمال طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة  -۲
 .المهن الصحية

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على االعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن  -۳
 .اً للحقيقةالصحية خالف

 .انتحل لنفسه لقباً من األلقاب التي تطلق عادةً على مزاولي المهن الصحية -٤

وجدت لدية آالت أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة  -٥
 .تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها

 .ون سبب مقبولامتنع عن عالج مريض د -٦

 ،أ(الفقرتين ) الرابعة عشرة(، و)الحادية عشرة(، و)التاسعة(، و)ب(فقرة ) السابعة: (خالف أحكام المواد -۷
، )الرابعة والعشرين(، و)الثالثة والعشرين(، و)الثانية والعشرين(، و)العشرين(، و)التاسعة عشرة(، و)و
 .، من هذا النظام)۳(فقرة ) السابعة والعشرين(و

تاجر باألعضاء البشرية، أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق  -۸
 .المتاجرة

 
                                                                                                                                                                                                       

 التي يقضي بها العلم أو المتعارف عليها نظرياً  صحيةسلوكه على القواعد واألصول الفي  الممارس الصحيمخالفة أو خروج من  كلهو : الخطأ الطبي )۱(
، متى ترتب على فعله الممارس الصحيوواجبات المهنة على  نظامخالله بواجبات الحيطة والحذر واليقظة التي يفرضها الأو إ ،صحيوعملياً وقت تنفيذه للعمل ال

 .ضنتائج جسيمة في حين كان في قدرته وواجباً عليه أن يكون يقظاً وحذراً في تصرفه حتى ال يضر بالمري
بفعل أو االمتناع عن فعل يعد مخالفاً للقواعد  الصحيالممارس  وذلك عند قيام ،هنيأو م نظاميام بواجب أو التز عمدا هي اإلخالل :المسؤولية الجنائية )۲(

أي يكون عالماً باألضرار التي قد  ،ممارس الصحيوجود قصد جنائي من قبل ال المسؤولية الجنائيةقيام ل يلزمو .التي حددتها األنظمة الصحيةواألحكام الجنائية أو 
حد األفعال التي تشكل جريمة في النظام، مثل جريمة اإلجهاض أ الممارس الصحي ارتكابومن ذلك  .إرادته في إحداثهتترتب من فعله ومع ذلك قام به إضافة إلى 

 .وجريمة االمتناع عن تقديم العالج واإلسعاف في حاالت الضرورة وغيرها ،غير المشروع، وجريمة تعمد الضرر بالمريض



 :المادة التاسعة والعشرون

الثالثة (، و)الثانية عشرة(، و)العاشرة: (يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسين ألف لایر، كل من خالف أحكام المواد
 .، من هذا النظام)الرابعة عشرة(من المادة ) هـ ،د ،ج ،ب(، والفقرات )عشرة

 

 :المادة الثالثون

كل مخالفه ألحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية لم يرد نص خاص في هذا النظام على عقوبة لها؛ يعاقب مرتكبها 
 .بغرامة ال تتجاوز عشرين ألف لایر

 

 الفرع الثالث

(المسؤولية التأديبية
5F

۱( 

 :الثونالمادة الحادية والث

إذا أخل  ،يكون الممارس الصحي محالً للمساءلة التأديبية ،مع عدم اإلخالل بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية
أو كان في تصرفه ما يعد خروجاً على  ،أو خالف أصول مهنته ،بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام

 .مقتضيات مهنته أو آدابها

 

 :ثونالمادة الثانية والثال

 :العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها في حالة المخالفات المهنية هي

 .اإلنذار -۱

 .غرامة مالية ال تتجاوز عشرة آالف لایر -۲

وفي حالة إلغاء التراخيص؛ ال . إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية وشطب االسم من سجل المرخص لهم -۳
 .عد انقضاء سنتين على األقل من تاريخ صدور قرار اإللغاءيجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إال ب

 

 الفصل الرابع

 التحقيق والمحاكمة

 :المادة الثالثة والثالثون

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

 .، يعينه وزير العدل رئيساً )أ(قاٍض ال تقل درجته عن قاضي  -۱

 .لوزيرمستشار نظامي يعينه ا -۲

وفي المنطقة التي ليس فيها كلية . يعينه وزير التعليم العالي ،عضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب -۳
 .طب، يعين الوزير بدالً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة

قة التي ليس فيها كلية وفي المنط. عضو هيئة تدريس في إحدى كليات الصيدلة، يعينه وزير التعليم العالي -٤
 .صيدلة، يعين الوزير بدالً منه عضواً من المرافق الصحية المتوافرة في تلك المنطقة

 .طبيبان من ذوي الخبرة والكفاية، يختارهما الوزير -٥
                                                           

 .هاوآداب المهنة أخالقب ، أو إخالالبفعل يمثل خروجاً على مقتضيات واجبات وظيفتهممارس الصحي ال قيامساءلة عن المهي  :المسؤولية التأديبية )۱(



 .صيدلي من ذوي الخبرة والكفاية، يختاره الوزير -٦

 .في القضايا ذات العالقة بالصيدلة )٦ ،٤(تقتصر مشاركة العضوين المشار إليهما في الفقرتين  -ب

 .يعين الوزير المختص عضواً احتياطياً يحل محل العضو عند غيابه -ج

 . يعينه الوزير ،يكون لهذه الهيئة أمين سر -د

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

هيئات أخرى في المناطق التي يصدر بتحديدها ويجوز إنشاء  ،يكون مقر هذه الهيئة وزارة الصحة بالرياض -و
 . قرار من الوزير

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

 ----------------

 .وات قابلة للتجديدسنالصحية الشرعية ثالث  الهيئةمدة العضوية في  ل۳۳/۱

ية المعروضة ضعلقة بالقمتية فنر إلبداء الرأي في مسألة كثر أو أيتستعين الهيئة إذا رأت مقتض لذلك بخب ل۳۳/۲
 .وم على حسابه الخاصصاء على طلب من أحد الخنعليها أو ب

لفة التي تكر وتقدر الكثه وتناقشه فيه في جلسة أو أيمع إلستتو الهيئة رأيه في تقرير مكتوب ير إلىبخليقدم ا ل۳۳/۳
 .ا بما يعادل المكافأة التي تصرف لعضو الهيئة عن كل جلسةيحضره التير عن الجلسات يتصرف للخب

 الً وحاصض من قضايا ما يعر اباستيعه من كنالسر أن يكون ذا خبرة وكفاءة تم أمين ارياختيراعى في  ل٤/۳۳
 .جامعيعلى مؤهل 

ظام نفي هذا ال ص عليهاوية المنصائبكافة األعمال اإلدارية واإلجر ة الشرعيةحيالهيئة الص سريقوم أمين  ل٥/۳۳
 مالتاككد من تأة والئيظرها الهيئة وعلى األخص تدقيق المعامالت الواردة للهنت تيوالمتعلقة بالدعاوي ال

ئة وإبالغ أطراف هيبة محاضر الجلسات وقرارات التاهيئة وكلية وتجهيز القضية للعرض على ابالط فاتالمل
 .م، وطلباتهمبهياغم ورهائل المناسبة وإثبات حضوسالوب رةشباالدعوى م

 

 :المادة الرابعة والثالثون

 :تختص الهيئة الشرعية الصحية باآلتي

 .)6F۱()أرش  -تعويض  -دية ( النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص  -۱

فقد منفعته، أو  أو ،أو تلف عضو من أعضاء الجسم ،النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة -۲
 .بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص

 

 :المادة الخامسة والثالثون

بحضور جميع األعضاء وتصدر قراراتها باألغلبية على أن يكون من بينهم ) الهيئة الصحية الشرعية(تنعقد 
 .إبالغ قرار الهيئة ويجوز التظلم من اللجنة أمام ديوان المظالم خالل ستين يوماً من تاريخ ،القاضي

 ----------------------

                                                           
 دون ما على أو النفس على الجناية كانت سواء ارتكبها، التي الجناية عن كعوض ألوليائه أو عليه للمجني بدفعه الجاني يقوم الذي المال على) الدية( تطلق )۱(

 الجاني يدفعه الذي العوض على) رشاأل(و النفس، على الجناية عن بدالً  الجاني يدفعه الذي العوض على) الدية( يطلقوا أن على اصطلحوا الفقهاء أن إال النفس،
 .الجروح عن بدالً 

 .القيمة تمام إلى سليما كان لو المبيع قيمة من العيب يُنقص ما نسبته منالث من جزء وهو: األَرشو
 .منه ذهب ما بدل اإلنسان يعطاه ما: العوضو



ص مهما بلغ لخالب بحقه اطامحل اإلدعاء ولوارثه من بعده أن ي بيالط أرر من الخطضعلى من لحقه  ل۱/۳٥
 .هيئة الصحية الشرعية التي تنظر الدعوىلمقداره أمام ا

ت في ثبئة وييف رئيس الهيحضر أمين السر جلسات الهيئة ويتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشرا ل۲/۳٥
الجلسة وأسماء الخصوم  انعقاداء الهيئة والمدعي العام وتاريخ ومكان ووقت ضرئيس وأع اسمالمحضر 

جراءات التي إلا يعواألدلة والمستندات المقدمة وجم متهم وملخص مرافعاتهوطلبا هم وأقوالهمعنوالمدافعين 
 .اء المشاركون على كل صفحةضعاألة ويئاله ر رئيسضتم في الجلسة ويوقع المحت

عقيب على تص، ولكل طرف من األطراف اللخاة دعوى المدعي العام ودعوى المدعى بالحق ايئتسمع اله ل۳/۳٥
رف األخر ثم توجه الهيئة إلى المدعى علية المخالفات المنسوبة إليه في الجلسة وتسأله الجواب عن طأقوال ال

 جابة فعلى الهيئة أن تنظر في األدلةالمنسوبة إليه أو امتنع عن اإل ذلك، فإذا أنكر المدعي عليه المخالفات
ع من يرى من الشهود والنظر فيما سماا ولكل من الخصوم أن يطلب نهزما بشأالي ما تراه تجرالمقدمة و

 .يةضليضم إلى ملف الق وباً كتمعلق بالقضية تيقدمه من أدلة وألي من الخصوم أن يقدم إلى الهيئة ما لديه مما ي

ي فل الهيئة صتفن ة عليه وفي كلتا الحالتيوبالعق عتوقوعليه أو إدانته  عىبعدم إدانة المد اً ارقرئة يتصدر اله ل۳٥/٤
 .صلخاالطلب المقدم من المدعي بالحق ا

وص النظامية صالن إلىحيثيات قرارها  أووقائع  يعجم سنادإب ماً ويجب أن يكون قرار الهيئة مسببا مدع
 .المتعلقة بها

نظر الدعوى أو بعد إحالتها إلى  أثناءيس الهيئة الصحية الشرعية ئاص أن يقدم إلى رلخللمدعي بالحق ا ل۳٥/٥
 ابالمنع إذ الهيئة أن يصدر أمراً  يسدعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر وعلى القاضي رئ ةمباشرالهيئة 
 .لذلك مبرراً رأى 

ي الزمان والمكان الذين تحددهما ويجب فة صام الهيئة أو اللجنة المختمول أمثابة بالكتيتم إبالغ ذوي العالقة  ل۳٥/٦
ل شرعي يكور المدعي أو وضي حالة عدم حفو ين يوماً ثإال تزيد الفترة بين اإلبالغ وتاريخ الجلسة عن الثال

وفي . آخرئة بتحديد موعد يبذلك تقوم اله مياً رسعلى الرغم من تبليغه  ةفي المكان والموعد المحدد للجلسه نع
يما يتعلق بالحق العام ف ظرنعلى الهيئة استكمال الفي لثانور المدعي أو وكيله في الموعد اضحالة عدم ح

 .ص وتعاد األوراق إلى الجهة التي وردت منها الشكوىلخاويصرف النظر عن مطالبة المدعي بالحق ا

ن الجلسة فعلى الهيئة تأجل نظر الدعوى بموعد ومكا مياً رسم إبالغه غعليه ر ىور المدعضفي حالة عدم ح ل۷/۳٥
 جميعي الدعوى ويعتبر الحكم في ف ةر فصلت الهيئضذا لم يحفإ يهها المدعي علبجلسة تالية يعلن  إلى

ي تفالغه عن طريق وزارة الخارجية ويكخارج المملكة يتم إب يماً قم يهوإذا كان المدعى عل( ورياً ضاألحوال ح
 ).غيلتبيفيد ال ي هذه الحالة بورود الرد بماف

تنفيذ القرار لجراءات النظامية إلنية في حالة الحق العام باتخاذ اق الخاص أو الجهة المعيقوم صاحب الح ل۸/۳٥
حية الشرعية أو للجان المخالفات الطبية أي عالقة صللهيئة ال يسا بعد إبالغها به ولهالحصادر لصي الئالنها

 .لجانلادرة عن هذه اصتنفيذ القرارات الب

 

 :المادة السادسة والثالثون

 .الموظفون الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير) الهيئة الصحية الشرعية(يمثل اإلدعاء العام أمام 

 

 :المادة السابعة والثالثون

وتحدد الالئحة التنفيذية  ،ال تسمع الدعوى في الحق العام بعد مضي سنه من تاريخ العلم بالخطأ المهني الصحي
 .العلم بالخطأ المهني الصحيضوابط 

 ---------------------



يتحقق العلم بالخطأ المهني الصحي من تاريخ صدور قرار مدير الشئون الصحية المختص باعتماد نتيجة ل ۳۷/۱
 .التحقيق في القضية

 

 :المادة الثامنة والثالثون

المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام،  ، تنظر)للهيئة الصحية الشرعية(فيما عدا االختصاصات المنصوص عليها 
ويراعى في تشكيل هذه اللجان أن يكون من أعضائها أحد المختصين  ،لجان تشكل بقرار من الوزير المختص

ويجوز التظلم  ،ويعتمد الوزير المختص قرارات اللجان ،وأحد المختصين بالمهنة الصحية من السعوديين ،باألنظمة
 .أمام ديوان المظالم خالل ستين يوماً من تاريخ إبالغهامن قرارات هذه اللجان 

 .وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل هذه اللجان

 ---------------------

 حية الشرعيةصلدى لجان المخالفات الطبية وفق إجراءات العمل لدى الهيئة التكون إجراءات العمل  ل۳۸/۱

 التساوي ةغلبية المطلقة وفي حالا باألتهدر قراراصالمخصص لها وت ا في المقرتهتعقد هذه اللجان جلسا ل۳۸/۲
 .ا من الوزير المختصتهتمد قراراعيرجح الجانب الذي منه الرئيس وت

 يائنهدون اعتراض أو بعد صدور حكم  دال يجوز تنفيذ قرارات هذه اللجان إال بعد فوات موعد التظلم المحد ل۳۸/۳
 .من ديوان المظالم

 

 :اسعة والثالثونالمادة الت

وللمدة التي يراها مناسبة في حق أي ممارس صحي  ،للوزير أن يأمر باإليقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية
 .إلغاء الترخيص -في حالة ثبوتها  -مرخص له وذلك عند وجود أدله أو قرائن دالة عن المخالفة تكون عقوبتها 

قت سيترتب عليه إلحاق ضرر بالمرضى المستفيدين، فعلى الوزير اتخاذ وإن كان هناك احتمال بأن هذا اإليقاف المؤ
 .ما يجب الستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من رعاية صحية

 .ويحق للممارس الصحي التظلم من ذلك اإليقاف لدى ديوان المظالم خالل ثالثين يوماً من تاريخ إبالغه بذلك

 --------------------

لشئون الصحية المختص اإليقاف المؤقت عن مزاولة المهنة الصحية في حق الممارس الصحي يقترح مدير ا ل۳۹/۱
 .إذا أسفر التحقيق عن وجود أدلة وقرائن داله على ارتكابه مخالفة عقوبتها في حالة ثبوتها إلغاء الترخيص

 

 :المادة األربعون

والقضايا الناشئة عن تطبيق هذا النظام  ،لمخالفاتتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات الالزمة للنظر في ا
 .وطرق البت فيها

 -------------------

رجة خطورة المخالفة لد العقوبة الدرج في تحديد العقوبة المناسبة وفقاً  يعا توقبهتراعي الجهات المناط  ل٤۰/۱
 .ومدى تكرارها

ص عليه في هذا النظام أو لوارثه في حالة رر من الخطأ المهني الصحي المنصوضيجوز لكل من أصابه  ل٤۰/۲
ت العالقة أو للوزير بطلب ون الصحية ذاشئالذي وقع فيه الخطأ أو مدير ال حيصال قرفلما وفاته أن يتقدم إلى

الصحي  يو وارثه بسبب الخطأ المهنأه يق وتعد الشكوى المقدمة ممن أصابه الضرر أو نائبه أو ولالتحقي
الصحي حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق  يطلب التحقيق في الخطأ المهن يجوزخاص ولمطالبة بحقه ا

 .صلخاا



ويجوز للمكلف  .يعلى الجهة الصحية المختصة أن تأمر بإجراء التحقيق فور تقديم الشكوى من المدع ل٤۰/۳
د حتى وماع أقواله من ذوي العالقة والشهسقيق تحومن يتطلب ال ليهع ىالتحقيق تأجيل سفر المدع بإجراء

 )ل۳٥/٥(ومع مراعاة ما ورد بالمادة ) ل٤۰/۱۳(للمادة  اً مختص وفقحية الصيصدر قرار مدير الشئون ال
ص أن يقدم للمحقق طلبا لرفعه إلى رئيس الهيئة الصحية الشرعية ضمن ملف لخايجوز للمدعي بالحق ا

 .الدعوى للنظر في حظر سفر المدعي عليه

 .تصون الصحية المخئدير الشبرة والكفاءة يختارهم مخون من ذوي الالمختص قيتولى إجراء التحقيل ٤/٤۰

قيق وإجراءات تحها الفي يباشر يعة التسام والوصوم باليخق إبالغ اليقتحجراء البإمحقق المكلف ليتولى ا ل٥/٤۰
 .التحقيق والمكان الذي يجرى فيه قبل موعد إجراء التحقيق بوقت كاف

أن يدون جميع  قي التحقيألول مرة ف بيالط أارتكاب الخطبعليه  ىالمدعيجب على المحقق عند حضور  ل٦/٤۰
محضر ما يبديه المدعي ت المنسوبة إليه ويثبت في الفابالمخال علماً صة به ويحيطه لخاالبيانات الشخصية ا

 ىعالمدعيين أو الشهود ويوقع المد ره من ذوي العالقة أوغيا من أقوال وللمحقق أن يواجهه بنهعليه في شأ
 .ا عليهتهعليه على أقواله بعد تالو

وم أن يقدموا إلى المحقق صعليه في إبداء أقواله وللخ ىها على إرادة المدعفيير ثفي حال ال تأ قحقيالتم يت ل٤۰/۷
 .هامبات التي يرون تقديلناء التحقيق الطثفي أ

ن يستمع أالصحية موضوع التحقيق وعلى المحقق أن يستمع إلى أقوال كل من له عالقة مباشرة بالمخالفات  ل٤۰/۸
التحقيق البيانات الكاملة عن كل ماع أقوالهم وأن يثبت في محضر سشهود الذين يطلب الخصوم إلى أقوال ال

قع كل منهم على وه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم وياهد وأن يستمع لكل شاهد على إنفراد وله أن يواجش
 أقواله

لتحقيق الذي علقة بامتي أي مسألة في ين إلبداء الرأصيستعين بمن يراه من المخت قيق أنيجوز للمكلف بالتح ل٤۰/۹
ن يستبدله بآخر إذا لم يقدم أوللمحقق . ي يحدده المحققي الموعد الذفقريره كتابة تيجريه وعلى أن يقدم 

 .اريةاستشفة صمن مختص آخر ب التقرير في الموعد المحدد وألي من الخصوم أن يقدم تقريراً 

والملفات الطبية والتقارير والوثائق والمستندات  واألوراقعلى جميع ذوي العالقة تقديم المعلومات  ل۱۰/۰٤
 .حاليل إلى المحقق حين طلبهالتاعات واشواإل

رهم ممن يائج التي تسفر عنها تعد من األسرار التي يجب على المحققين وغوالنت قجميع إجراءات التحقيل ٤۰/۱۱
ع ضم إفشائها ومن يخالف ذلك منهم يختهم عدنبب وظيفتهم أو مهرونه بسضأو يحيق لون بالتحقصيت

 .للمساءلة

حقيق فيها واألدلة والقرائن والنتائج لتيتضمن الوقائع التي تم ا من التحقيق تقريراً  تهاءنااليعد المحقق بعد  ل٤۰/۱۲
ية إلى ضالق بإحالة يةوالتوصها بعلق تلتي تالفة إلى المادة النظامية اإليها التحقيق مع إسناد كل مخ تهىناالتي 

أو أن يوصى بأنه ال  هاة لألسباب التي يستند إليصحية المختصية الشرعية أو لجنة المخالفات الصحئة الياله
 .ي ذلكقتضي بيفي الدعوى لعدم ثبوت خطأ ط ريوجه للس

القرار الالزم باإلحالة إلى الهيئة يرفع المحقق تقريره إلى مدير عام الشئون الصحية المختص إلصدار  ل٤۰/۱۳
أو  يأو حفظ األوراق لعدم وجود خطأ طبالصحية الشرعية أو أي من لجان المخالفات الصحية المختصة 

 شأنوفي حالة عدم قناعة صاحب ال جانتقتضي العرض على هذه الل المعنيةالفة ألحكام األنظمة الصحية مخ
 .لمظاديوان الم إلى ن يتظلم إلى وزير الصحة أوأبالقرار فله 

الشرعية أو أي من لجان المخالفات المختصة يسلم المحقق كافة  ةالهيئة الصحي إلىعند إحالة الدعوى  ل٤۰/۱٤
ئة أو اللجنة المحال إليها يمانة الهأية إلى بلفات طممل مشفوعاته من وثائق ومستندات وأوراق التحقيق وكا

ل خاص بذلك ا في سجتهأطرافها وإثبا يعر الدعوى وعناوين جمر متطلبات نظفوتالتأكد من  األمانةوعلى 
 بلاللجنة المختصة ق والهيئة أ مأما روضذوي العالقة بالح عجميووم صإبالغ الخووتحديد جلسة لنظرها 

 .الجلسة بوقت كاف انعقاد

 .ةلكل قضي مستقالً  رعية واللجان المختصة ملفاً شتعد أمانة الهيئة الصحية ال ل٤۰/۱٥



ة ذا كان أحدهم ال يتكلم اللغفإالعربية  ةوتدون أقوال ذوي العالقة باللغ ةستمع الهيئة واللجان المختصت ل٤۰/۱٦
 .افق على قيام أحد األعضاء بالترجمةوثق به أو أن ييالعربية فعليه اصطحاب مترجم 

 .ةصة أو اللجنة المختئعليه بصورة من قرار الهي ىوالمدع ييتم إبالغ كل من المدع ل٤۰/۱۷

 

 :المادة الحادية واألربعون

يكون االشتراك في التأمين التعاوني ضد األخطاء المهنية الطبية إلزامياً على جميع األطباء وأطباء األسنان العاملين 
وتضمن هذه المؤسسات والمنشآت سداد التعويضات التي يصدر بها حكم . في المؤسسات الصحية العامة والخاصة

 .ولها حق الرجوع على المحكوم عليه فيما دفعته عنه ،ذا لم تتوافر تغطية تأمينية أو لم تكفِ نهائي على تابعيها إ

وذلك بقرار من مجلس  ،ويمكن أن تشمل هذا التأمين التعاوني اإللزامي فئات أخرى من الممارسين الصحيين
 .الوزراء بناًء على اقتراح وزير الصحة

 ---------------

تعاوني ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية جميع األطباء وأطباء األسنان دون اعتبار يخضع للتأمين ال ل٤۱/۱
 .لمستوى دخولهم ومدة توظفيهم من الحاصلين على تسجل مهني بالهيئة

يلتزم كل طبيب أو طبيب أسنان بإبرام وثيقة تأمين ضد أخطاء مزاولة المهن الصحية مع إحدى شركات  ل٤۱/۲
 .لها بالعمل في المملكة العربية السعوديةالتأمين التعاون المرخص 

أو طبيب األسنان بدفع األقساط لشركة التأمين التي يختارها لهذا الغرض طبقاً لالتفاق المبرم / يلتزم الطبيب  ل٤۱/۳
 .معها

مين يجب على الجهة ذات العالقة اتخاذ اإلجراء الكفيل بالتزام الطبيب أو طبيب األسنان باالشتراك في التأ ل٤/٤۱
 .التعاوني ضد األخطاء الطبية المهنية

تصدر شركة التأمين شهادة إلى الطبيب أو طبيب األسنان المؤمن له تفيد بالتأمين عليه لتقديمها إلى الجهة  ل٥/٤۱
 .المختصة عند الحصول على الترخيص بالعمل أو تجديد الترخيص

 .الخاص الناتجة عن خطأ مهني طبي طبقاً لهذا النظامتشمل منافع التغطية التأمينية قيمة المطالبة بالحق  ل٦/٤۱

من قيمة % ٥يلتزم كل مستفيد ينتفع بالتأمين أن يدفع مبلغ اقتطاع عن كل مطالبة ال تزيد عن نسبة  ل٤۱/۷
 .التعويض المحكوم به عليه

اء عقد العمل مع المؤمن له أو تنتهي التغطية التأمينية بوفاة المستفيد أو انتهاء مدة الوثيقة أو إلغائها أو انته ل٤۱/۸
 .اإليقاف عن مزاولة المهن الصحية/ التوقف

يجور للمؤمن له أن يغير شركة التأمين المتعاقد معها لتوفير التغطية التأمينية، على أن يوجه خطابا بذلك  ل٤۱/۹
القسط التأميني  إلى شركة التأمين قبل شهر على األقل من تاريخ اإللغاء المطلوب، ويحسب الجزء المعاد من

 .على أساس نسبي متفق عليه في الوثيقة

إذا لم تتوافر تغطية تأمينية لسداد التعويضات التي تصدر بها حكم نهائي على الممارس الصحي أو لم  ل٤۱/۱۰
تكفي التغطية التأمينية المقدمة من الممارس الصحي لسداد هذه التعويضات فإن المؤسسة الصحية التابع لها 

الصحي سواء كانت عامة أو خاصة تكون ضامنة لسداد هذه التعويضات ولصاحب الحق الخاص  الممارس
مطالبة هذه المؤسسة الصحية بسداد التعويض المحكوم له به بحكم نهائي في حالة عدم توافر تغطية تأمينية 

كن التغطية التأمينية للممارس الصحي وبالفرق بين قيمة التغطية التأمينية والتعويضات المحكوم بها إذا لم ت
ويحق للمؤسسة الصحية في هذه الحالة أن ترجع على الممارس الصحي فيما . كافية لسداد جميع التعويضات

 .دفعته عنه من تعويضات

لية التضامنية تقع على وإذا كان الممارس الصحي مرتبط بعالقة عمل مع أكثر من مؤسسة فإن المسؤ ل٤۱/۱۱
 .ا الخطأ المهني الطبيعاتق المؤسسة التي وقع فيه



 

 الفصل الخامس

 أحكام ختامية

 :المادة الثانية واألربعون

وتاريخ ) ۳/م(يلغي هذا النظام نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
الصادر بالمرسوم  ،ةكما يلغي نظام مزاولة مهنة الصيدلة واالتجار باألدوية والمستحضرات الطبي ،هـ۲۱/۲/۱٤۰۹

 .ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ،هـ۱۸/۳/۱۳۹۸وتاريخ )  ۱۸/م( الملكي رقم 

 

 :المادة الثالثة واألربعون

والتعليمات الالزمة  ،وتنشر في الجريدة الرسمية كما يصدر القرارات ،يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام
 .لتنفيذ هذا النظام

 

 :بعة واألربعونالمادة الرا

 .ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشرة ،ينشر هذا النظام بالجريدة الرسمية

 ------------------

 .تنشر هذه الالئحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ل۱/ ٤٤


