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 التعريفات المادة األولى
 

يُقصد بالمصطلحات والعبارات اآلتية، أينما وردت في هذه الالئحة المعاني الموضحة أمام 

 كلٍ منها ما لم يتضمن السياق عبارة واضحة الداللة تقتضي خالف ذلك:

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحيــة. الهيئة

 مجلس أمناء الهيئة. مجلس األمناء

 المجلس التنفيذي لشؤون الممارسة المهنية بالهيئة. المجلس التنفيذي

 األمين العام للهيئة.  األمين العام

 .الئحة التطوير المهني المستمر للممارسين الصحيين الالئحة

لجنة التطوير 

 المهني المستمر
 لجنة التطوير المهني المستمر بالهيئة.

 اإلدارة التنفيذية للتطوير المهني المستمر بالهيئة. اإلدارة

الجهة مقدمة 

 النشاط

ــي  ــوير المهن ــاط التط ــديم نش ــة لتق ــدها الهيئ ــي تعتم ــة الت الجه

 المستمر.

 كل من يرخص له بمزاولة إحدى المهن الصحية. الممارس الصحي

التطوير المهني 

 المستمر

أنشطة تعليمية وتدريبية يلتـزم بهـا الممـارس تهـدف إلـى إيصـا  

المعلومــة والمهــارة الصــحية الصــحيحة والحديلــة وفــ  المبــاد  

 .للتعلم الحديلة

برنامج التطوير 

 المهني المستمر

خطة متكاملة للجهة لتنفيذ أنشطة التطوير المهني المستمر تتضمن 

 رؤية البرنامج ورسالته وأهدافه.

 أنشطة التطوير المهني المستمر والمتعلقة بالمجا  الصحي. النشاط

مراجعة المحتوى 

 العلمي

فـي الجهـة  محايـدةهـي عمليـة منهجيـة تقـوم بهـا لجنـة علميـة 

ــن أن  ــ  م ــة والتحق ــادة العلمي ــة الم ــاط لمراجع ــة للنش المقدم

المحتوى العلمـي مبنـي علـى احتياجـات الفئـة المسـتهدفة وأحـد  

 براهين العلمية.الدراسات وال

طريقة منهجيـة لجمـو وتحليـل واسـتخدام المعلومـات مـن خـال   تقييم النشاط

 عدة أدوات لقياس أهداف النشاط وفعاليته وأثره بعد انعقاده.

لجنة التطوير 

المهني المستمر 

 في الجهة

ــة  ــي الجه ــتمر ف ــي المس ــوير المهن ــن التط ــؤولة ع ــة المس اللجن

 المقدمة للنشاط.

 القرار الصادر من الهيئة باعتماد الجهة المقدمة للنشاط. االعتمادشهادة 

ــي  اعتماد النشاط ــوير المهن ــاط التط ــاد نش ــة باعتم ــن الهيئ ــادر م ــرار الص الق

 المستمر.
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خطاب يُوجه جراء مخالفة اقتضت اإلشعار بها ويلزم تسويتها خال   اإلشعار

الهيئة كتابياً مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخه، ويجب إفادة 

 بما يلبت التسوية قبل نهاية المهلة.

خطاب يوجه جراء مخالفة اقتضت اإلنذار بها، ويلزم تسويتها خال   اإلنذار

مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخه، ويجب إفادة الهيئة كتابياً 

 بما يلبت التسوية قبل نهاية المهلة.

مؤقتاً يمنو مزاولة جميو خدمات التطوير المهني إيقاف اعتماد الجهة  اإليقاف المؤقت

الثة أشهر؛ المستمر للجهة خال  فترة اإليقاف لمدة ال تزيد عن ث

 لتسوية الوضو المخالف.

إيقاف اعتماد الجهة من مزاولة جميو خدمات التطوير المهني المستمر  إلغاء االعتماد

 للجهة.

لتنظيم إعداد وتقديم أنشطة التطوير التعليمات الصادرة من الهيئة  تعليمات الهيئة

 المهني المستمر في الجهة المقدمة للنشاط وضبط جودتها.

 

 ألهدافا للانيةالمادة ا

 

 :ما يلي المستمر لتحقي تنظم هذه الالئحة التطوير المهني 

 .نظامية للتطوير المهني المستمرالمرجعية تحديث ال .1

 اعتماد الجهات المقدمة ألنشطة التطوير المهني المستمر. .2

 ضمان جودة إعداد وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر. .3

 تطبي  المفهوم الشامل للتطوير المهني المستمر. .4

 التنوع في تقديم أنشطة التطوير المهني المستمر، وتعدد مصادره ووسائله. .5

للممارسين الصحيين وتطويرها، ومتابعة والعلمية  المحافظة على المعرفة الصحية .6

 ما يستجد في تخصصاتهم.

 التخصصات الصحية.بين  المهارات دعم تنمية .7

 للممارسين الصحيين.األداء المهني الصحي  تحسين .8

 

  لاللةلمادة الا
 

تسري أحكام هذه الالئحة على جميو برامج أنشطة التطوير المهني المستمر التي تقدم من 

، وال الصادرة، وتلتزم الجهات المقدمة للنشاط بالتعليمات التي تعتمدها الهيئةخال  الجهات 

 .يجوز تقديم األنشطة أو اإلعالن عنها دون الحصو  على االعتماد الالزم من الهيئة
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  رابعةالمادة ال
 

الممارس الصحي وفقاً ألحكام هذه يقوم بها التي العلمية أو المهنية  يجوز اعتماد األنشطة

 الالئحة.
 

  خامسةالمادة ال
 

 وفقاً ألحكام هذه الالئحة. المملكة،من خارج  الجهات واالنشطةيجوز اعتماد  
 

  سادسةالمادة ال
 

، أنشطتهاللنشاط، واعتماد المسؤولة عن اعتماد الجهات المقدمة المختصة والهيئة الجهة عد تُ

المستمر، ها لضمان تطبيقها معايير الجودة وسياسة التطوير المهني بمتابعة أدائ ولها القيام

 .خال  التعليمات التي تصدرها، أو اللجان التي تشكلها لهذا الغرض من
 

  سابعةالمادة ال
 

للهيئة وضو برامج للتطوير المهني المستمر في مجاالت التخصصات الصحية، ولها إلزام 

، كما يجوز جلس التنفيذيمبقرار يصدر من الوذلك  ،البرامج الصحيين بهذهالممارسين 

 االتفاق مو الجهات المقدمة للنشاط بتقديم هذه البرامج، أو أنشطة أخرى معينة. للهيئة
 

  لامنةالمادة ال
 

بالرئيس التنفيذي لشؤون ، ترتبط تنشأ بقرار من األمين العام لجنة للتطوير المهني المستمر

 بما يلي: وتختص، الممارسة المهنية بالهيئة

 .السياسة العامة للتطوير المهني المستمرإعداد  .1

 .ح إضافة أي معايير أخرى للتطوير المهني المستمرإعداد مقتر .2

 .المهني المستمروثيقة أخالقيات تقديم أنشطة التطوير  إعداد .3

 اعتماد النشاط. ى العتماد الجهات المقدمة للنشاط واقتراح إضافة أي شروط أخر .4

 تطوير الالئحة. االشراف على .5

الرئيس التنفيذي لشؤون الموضوعات المحالة إليها من األمين العام أو  الرأي فيإبداء  .6

 .الممارسة المهنية

  تاسعةالمادة ال
 

ستمرتجتمو  .1 سنة على  لجنة التطوير المهني الم سها أربو مرات في ال بدعوة من رئي

األقل، ولرئيس اللجنة أن يدعو لالجتماع متى ما وجد حاجة إلى ذلك أو عندما 

 يتقدم إليه خطياً نصف أعضاء اللجنة بطلب عقد اجتماع. 
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ــاوت تصــدر قرارات اللجنة  .2 باألغلبية ألصــوات األعضــاء الحاضــرين، وفي حا  تس

 األصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

 . تعتمد توصيات وقرارات اللجنة من المجلس التنفيذي .3

ــر  تحدد الهيئة .4 ــياغة محاض ــؤولية متابعة أعما  اللجنة وص ــكرتيرًا يتولى مس س

 جلساتها وتوقيعها من الرئيس واألعضاء الحاضرين.
 

  عاشرةال المادة
 

واإلجراءات والنماذج  إعداد السياسات بالهيئةالمستمر اإلدارة التنفيذية للتطوير المهني تتولى 

  .وف  اللوائح التنظيميةالالزمة لتنفيذها وتعتمد 

 

  حادية عشرالمادة ال
 

يم الجهات طالبة االعتماد لتقديم أنشطة تقيتشكل بقرار من األمين العام أو من يفوضه لجان ل

  .باعتمادهالمراجعة األنشطة والتوصية  ولجان أخرىالتطوير المهني، 

  لانية عشرالمادة ال
 

 على االعتمادلحصو  ا في هذه الالئحة والشروط الواردةالتي تحق  المعايير يجوز للجهات 

 . المستمر لتقديم أنشطة التطوير المهني

  لاللة عشرالمادة ال
 

 اآلتي:كمقدمة ألنشطة التطوير المهني المستمر العتماد الجهة يشترط 

 .لتطوير المهني المستمرأنشطة امن مهامه تقديم وجود إدارة أو برنامج تابو للجهة  .1

 إتمام)حصوله على شهادة تطلب مسؤو  عن اإلدارة ممارس صحي ويال أن يكون  .2

قبل التقديم  المقدم من الهيئة المستمر(البرنامج التدريبي لمقدمي التطوير المهني 

 .على طلب االعتماد

 بالجهة.الدعم اإلداري والتشغيلي إلدارة وتنظيم مهام التطوير المهني المستمر  توفر .3

، أو التعاقد العلمي للنشاط للبرنامجتوفر لجنة علمية مسؤولة عن مراجعة المحتوى  .4

 .مو جهة علمية

حسب أهداف برنامج التطوير  المناسبةبيئة تعليمية لتطبي  األساليب التعليمية  توفر .5

 المستمر.المهني 



6 
 

تنظم آلية تطوير األنشطة وكافة جوانبها  لدى الجهة وإجراءاتسياسات  وجود .6

 .اإلدارية والتشغيلية والمالية

 .آلية لتقييم برامج األنشطة وقياس مدى تحق  أهداف هذه البرامجوجود  .7

 حسب القواعد التنفيذية لهذه الالئحة. ألنشطةحضور اتسجيل لآلية وجود  .8

أي شروط أو مستندات يقرها المجلس التنفيذي بناءً على توصية لجنة التطوير  .9

 المستمر.المهني 

  رابعة عشرالمادة ال
 

كمعتمدة( لألنشطة الخاصة بها وفقاً ألحكام هذه يح  للهيئة منح اعتماد للجهات )

 .يضعها المجلس التنفيذي إضافيةالالئحة وضوابط 

  لخامسة عشرالمادة ا
 

للجهة مقدمة النشاط، تقديم النشاط عبر المواقو اإللكترونية وفقاً للقواعد التنفيذية يجوز 

 لهذه الالئحة وبما ال يتعارض مو األنظمة ذات العالقة.

  سادسة عشرالمادة ال
 

مدة اعتماد الجهة لتقديم النشاط ثال  سنوات، وتتقيد الجهة بتجديد االعتماد الممنوح لها 

 بلالثة أشهر على األقل.قبل انتهاء موعده 

  سابعة عشرالمادة ال
 

 تلتزم الجهات المقدمة للنشاط بإعداد النشاط وفقاً لمباد  التعلم الحديلة.

  لامنة عشرالمادة ال
 

 يشترط العتماد النشاط توفر اآلتي:

 أن تكون الجهة مقدمة النشاط حاصلة على اعتماد ساري الصالحية من قبل الهيئة. .1

تقديم طلب اعتماد النشاط من قبل اإلدارة المسؤولة عن أنشطة التطوير المهني أن يكون  .2

 المستمر بالجهة، وتكون هي المخولة بتوثي  الحضور.

أن يتم تقديم محتوى النشاط مو ذكر أهدافه بشكل واضح ومحدد وتحديد الفئة  .3

 المستهدفة للنشاط.

 في مجا  النشاط.أن يكون المحاضر مؤهالً من ذوي الخبرة والمتخصصين  .4
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االلتزام بتنفيذ النشاط المعتمد في المكان والزمان المحدد له وعدم إعادته أو تأجيله أو  .5

إلغائه أو إجراء أي تغييرات في المحتوى المعتمد ألي سبب كان إال بعد إشعار الهيئة 

 قبل موعد عقد النشاط.

 ضوابط تسجيل الحضور.بااللتزام  .6

مستندات يقرها المجلس التنفيذي بناءً على توصية لجنة  االلتزام بأي شروط إضافية أو .7

 التطوير المهني المستمر.

  تاسعة عشرالمادة ال
 

 االلتزام بالتقيد بأنظمة وتعليمات عقد المؤتمرات واألنشطة من الجهات ذات العالقة.

  العشرونالمادة 
 

المنصوص عليها في هذه تقوم الهيئة بدراسة األنشطة حسب االختصاص واالستعانة باللجان 

الالئحة لتقييم محتوى النشاط، ويكون احتساب الساعات التعليمية وآلية احتساب ساعات 

المحاضرين وفقاً لما يحدده المجلس التنفيذي بناءً على توصية لجنة التطوير المهني 

 المستمر.

  الحادية و العشرونالمادة 
 

وأنشطة التطوير المهني، واالعتراف بساعات  تصدر سياسات وإجراءات التقديم العتماد جهات

التطوير المهني المستمر، وحجز مواعيد المؤتمرات بقرار من األمين العام، وفقاً ألحكام 

 هذه الالئحة، وتنشر في الموقو الرسمي للهيئة.

  لانية و العشرونالمادة ال
 

التطوير المهني المستمر ضوابط يجب على الممارس الصحي االلتزام بها بعد القيام بأنشطة 

 المذكورة في القواعد التنفيذية لهذه الالئحة:

 االلتزام بوثيقة أخالقيات أنشطة التطوير المهني المستمر. .1

 االلتزام بما تقره المجالس المهنية المعنية بخصوص متطلبات التطوير المهني. .2

مدة أقصاها  تقديم األنشطة للهيئة بغرض اضافتها كساعات تطوير مهني مستمر خال  .3

 سنتان من تاريخ القيام بها. 

ينطب  على حضور األنشطة المقامة خارج المملكة جميو ما ذكر أعاله شريطة أن  .4

 .ة من قبل جهات علمية صحية معتمدةتكون مقدم
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  لاللة والعشرونلمادة الا
 

يح  للهيئة طلب أي وثائ  أو مستندات لتوثي  حضور الممارس كجزء من المراجعة 

 والتدقي .

  رابعة والعشرونالمادة ال
 

 تستوفي الهيئة مقابل مالي نظير الخدمات التي تقدمها وفقا ألحكام هذه الالئحة.

  خامسة والعشرونالمادة ال
 

تشكل بقرار من األمين العام لجنة مخالفات التطوير المهني المستمر مكونة من خمسة أعضاء 

بينهم مملل عن إدارة الشؤون القانونية بالهيئة،  من الهيئة أو غيرها، على أن يكون من

وتختص بالنظر في مخالفات هذه الالئحة وإيقاع عقوبات اإلنذار واإليقاف المؤقت وإلغاء 

االعتماد، وتعتمد توصياتها من األمين العام، وللجنة كافة الصالحيات التي تمكنها من القيام 

 بمهامها.

  لسادسة و العشرونالمادة ا
 

للهيئة إيقاع عقوبات اإلنذار واإليقاف المؤقت وإلغاء االعتماد وفقاً لجدو  المخالفات يح  

 الملح  بهذه الالئحة.

 حكام عامةا سابعة والعشرونالمادة ال
 

دم حصولها رغم ع في مجا  التطوير المهني المستمر ناشطة حالياًعلى الجهات ال .1

 .هذه الالئحة وشروطهااالعتماد حسب أحكام  التقدم بطلب ،من الهيئة اعتمادعلى 

 يح  للهيئة رفض الطلبات الغير مطابقة للشروط أو غير المكتملة. .2

مة للنشاط والمستفيدين منه تكون المنازعات الحقوقية التي تنشأ بين الجهة المقد .3

 من اختصاص المحاكم المختصة والجهات المختصة بالمملكة.

 تلغي هذه الالئحة كل ما يتعارض معها من أحكام. .4

 تنشر هذه الالئحة ويعمل بها بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ صدورها. .5

 ه الالئحة.الالزمة لتنفيذ هذالقواعد التنفيذية  المجلس التنفيذييعتمد  .6
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 لمقابل الماليا للامنة والعشرونالمادة ا
 

 تقدمها الهيئة أمام كل منهاالتي الرسوم في الجدو  أدناه على الخدمات واالعتمادات  تطب 

مو مراعاة أن يكون احتساب الرسوم في الخدمات المتعددة على أساس مجموع قيمة رسوم 

 الرسوم المذكورة في هذا الجدو  غير مستردة.الخدمات. 

 مالحظة مقابل مالي الخدمة 

 مقابل مالي العتماد الجهات

اعتماد وإعادة اعتماد جهة لتقديم التطوير  1

 سنوات( 3المهني المستمر )لمدة 

 دراسة طلب اعتماد الجهة  ريا  سعودي 5.000

 ريا  سعودي  15.000
 اعتماد الجهة

2 
اعتماد وإعادة اعتماد جهة مقدمة ومعتمدة 

 سنوات( 3للتطوير المهني المستمر )لمدة 

 ريا  سعودي  10.000
 دراسة طلب اعتماد الجهة 

 ريا  سعودي  30.000
 اعتماد الجهة

3 
اعتماد جهة مقدمة ألنشطة وبرامج التطوير 

 سنوات( 3المهني المستمر اإللكتروني )لمدة 

دراسة طلب اعتماد الجهة  ريا  سعودي  5.000

 اإللكترونية 

 ريا  سعودي  15.000
 إعادة اعتماد الجهة

 محددة الشروط واألحكامحسب العقود النظامية  العالمية اعتماد منصات التعليم اإللكترونية 4

 مقابل مالي العتماد األنشطة

استقبا  طلب اعتماد نشاط تطوير مهني  5

 مستمر 
 للخدمات إدارية  ريا  سعودي 1000

 لكل ساعة معتمدة ريا  سعودي  200 اعتماد نشاط التطوير المهني المستمر 6

 لكل ساعة نشاط ريا  سعودي 2000 اعتماد النشاط اإللكتروني 7

 لكل طلب  ريا  سعودي 500 اعتماد النشاط الداخلي 8

 رسوم الخدمات

 لكل طلب ريا  سعودي 300 طلب تأجيل أو إلغاء أو تعديل النشاط المعتمد 9

رسوم التعديل على النشاط المعتمد فيما يخص  10

 المحتوى العلمي والمتحدثين
 لكل طلب ريا  سعودي 1000

الذاتي واألنشطة من االعتراف بساعات التعلم  11

 خارج المملكة للممارسين
 رسوم إدارية لكل طلب  ريا  سعودي  100
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 جدو  المخالفات 1ملح  

 

 :حسب نوعية المخالفة الجدو  التالي في الموضحة اإلجراءاتتفرض الهيئة 
 

 جراءاتاإلقائمة  المخالفاتقائمة 

  إعالن )جهة غير معتمدة( عن

استخدام نشاط أو تقديمه و

 بدون اعتمادشعار الهيئة 

  إعالن )جهة معتمدة( عن نشاط

واستخدام شعار الهيئة بدون 

تقديم النشاط لالعتماد من 

 الهيئة.

  إعالن جهة معتمدة عن )عدد

ساعات النشاط( وهو مازا  

 تحت الدراسة.

   تقديم نشاط بشكل )غير مطاب

  .لشهادة اعتماد النشاط(

  مخالفة الممارس الصحي

ر واألفراد بتقديم وثائ  غي

 صحيحة.

  مخالفة الجهة ألي من ضوابط

 تسجيل حضور النشاط.

  مخالفة الممارس الصحي

ي من ضوابط واألفراد أل

  تسجيل حضور النشاط.

  مخالفة أي بند من الالئحة

العامة للتطوير المهني المستمر 

 .غير ما ذكر سابقاً

بعد  الجهاتالتالية على اإلجراءات يتم تطبي  

توثي  المخالفة من قبل لجنة المخالفات 

 االلتزام: وقسم

 الهيئة. قبل إشعار للجهة من 

 الهيئة.قبل جهة من إنذار لل 

 .تعلي  اعتماد النشاط المعني بالمخالفة 

 في موقو  ويعلن عنه إلغاء اعتماد الجهة

 الهيئة. 

  يتم تبليغ اإلمارة /النيابة العامة في

 المنطقة المعنية.

 إعادة علىالتقديم من الجهة منو ت 

 .سنةاالعتماد لمدة 

  تقديم نشاط تطوير مهني مستمر في

مواضيو و أوقات و أماكن حسب 

اختيار الهيئة وبعدد ساعات مطاب  لعدد 

 الساعات المعلن عنها.

التالية على  االجراءاتأحد يتم تطبي  

من قبل عليه بعد توثي  المخالفة  الممارس

 االلتزام: قسملجنة المخالفات و

 بر وسائل ع إشعار الممارس بالمخالفة

 .االتصا  الموجود في حسابه في الهيئة

   الممارس حسب المادة  حسابتعلي

من الالئحة العامة للتصنيف  10رقم 

 والتسجيل المهني.

  الممارس حسب المادة رقم الغاء تسجيل

من الالئحة العامة للتصنيف  11

 والتسجيل المهني.

 خطياً لمرجعه التبليغ . 

 


