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عن الخدمة 
حياد: هي خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة 	 

إللغائه أو تعديله أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى اإلدارة المصدرة للقرار.

الفئة المستهدفة
الممارسين الصحيين / المتدربين / الجمعيات الصحية.	 

نموذج التقديم
بعد الدخول على نموذج التقديم ستكون البيانات موضحه كالتالي:

 يتاح للمستفيد اختيار الجهة أو اإلدارة المصدرة للقرار من القائمة.	 

عند اختيار الجمعيات الصحية تظهر قائمة لتحديد موضوع التظلم	 
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وعند اختيار خدمات التسجيل والتصنيف تظهر خانة رقم التصنيف/التسجيل المهني باإلضافة إلى قائمة  لتحديد موضوع التظلم	 

عند اختيار خدمات التقييم واالختبارات تظهر خانة رقم التصنيف/التسجيل المهني باإلضافة إلى قائمة  لتحديد موضوع التظلم:	 

بعد اختيار موضوع التظلم في الحاالت السابقة، يظهر سؤال: هل سبق لك التقديم على تذكرة تواصل وتم إغالقها؟ عند اختيار نعم تظهر خانة 	 

لكتابة رقم تذكرة التواصل )يشترط أن تكون التذكرة مغلقة(

 وعند اختيار خدمات التدريب في برامج الدراسات العليا تظهر قائمة لتحديد موضوع التظلم	 
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عند اختيار موضوع التظلم اختبارات شهادة االختصاص السعودية  والزمالة السعودية  )إعادة رصد-آلية اختبار( يظهر السؤال: هل  سبق لك التقديم 	 

عل اعتراض في خدمة )إعادة رصد أو آلية اختبار(؟

 عند اختيار نعم تظهر خانة لكتابة رقم االعتراض.	 

عند اختيار ال تظهر الرسالة أدناه:	 

في حال كانت التذكرة لم تغلق بعد أو عند اختيار ال تظهر الرسالة أدناه:	 
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بيانات القرار المتظلم منه: يتم تعبئة رقم القرار أو الخطاب باإلضافة إلى رفع نسخه من قرار التظلم أو ما يثبت ذلك                                                    	 

) الملفات بصيغة PDF ( وتحديد تاريخ القرار.

بعد أن يقوم مقدم الطلب بإدخال رقم الطلب أو رقم التذكرة سيظهر له نموذج البيانات الشخصية، يقوم  بتعبئة جميع الحقول التالية:	 

عند اختيار ال تظهر الرسالة أدناه:	 
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ستظهر رسالة لمقدم الطلب برقم الطلب وتأكيد إرسال الطلب بنجاح	 

بعد تقديم الطلب سيصلكم بريد إلكتروني ورسالة نصية عبر الجوال تفيد برقم الطلب.	 

تقديم الطلب ال يعني القبول النهائي؛ حيث سيتم مراجعة الطلب وسيصل بريد إلكتروني في حال تحديث حالة الطلب.	 

ختامًا، يقوم مقدم الطلب بإدخال رمز التحقق والضغط على )حفظ وإرسال(	 

بيانات التظلم: يرفق مقدم الطلب وثائق داعمة للتظلم باإلضافة إلى كتابة المواد النظامية التي يستند عليها في طلب التظلم،                    	 

ويقوم بوصف التظلم بشكل مختصر.



سؤال وجواب
خدمة حياد
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ماهي خدمة حياد؟ 

ما هو المقصود بالقرار النهائي الذي يعتبر شرطًا للتقديم على الخدمة؟ 

هل يجب أن اعترض على القرار النهائي لدى اإلدارة المختصة قبل التقدم على خدمة حياد؟ 

ماهي القرارات التي ال تعد من اختصاص إدارة التظلمات؟ 

ماهي شروط التقديم على خدمة حياد؟ 

هي خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة. يتقدم 

لها صاحب الشأن بهدف إلغاء القرار النهائي أو تعديله. 

)والقرارات النهائية على سبيل المثال ال الحصر: قرار التصنيف أو التسجيل المهني – قرار رفض القبول 

في برنامج تدريبي – قرار صادر بعقوبة ضد متدرب – قرار المنع من التسجيل المهني. إلخ ( 

القرار النهائي: هو القرار الصادر من إحدى إدارات الهيئة تجاه أي متقدم للهيئة )سواء كان ممارس 

الصحي أو متدرب في برامج الهيئة أو مؤسسة مستفيدة من خدمات الهيئة(، وال يحتاج هذا القرار 

إلى تصديق أو اعتماد إضافي، ويعتبر نافذًا ومحققًا آلثاره النظامية.  

نعم، إذ ُيعتبر االعتراض لدى اإلدارة المختصة شرطًا للتقدم على خدمة حياد وال يقبل الطلب دون ذلك. 

جميع القرارات الصادرة من إدارات الهيئة تجاه الممارس الصحي أو المتدرب يمكن التظلم منها، باستثناء: 

أواًل: القرارات التي صدرت بناء على: 

نقص في المعلومات . 1

 نقص الوثائق المقدمة . 2

التقدم على الخدمة الخطأ. . 3

ثانًيا: طلبات االستثناء ليست من اختصاص إدارة التظلمات

يشترط للتقديم على خدمة حياد التالي: 

صدور قرار نهائي تجاه ممارس صحي أو متدرب أو مؤسسة مستفيدة من خدمات الهيئة. . 1

االعتراض على هذا القرار النهائي لدى اإلدارة المختصة عبر نظام تواصل )التذاكر اإللكترونية(. . 2

أن يكون المتقدم ذا مصلحة مباشرة بالقرار النهائي. . 3

أن ال تكون هناك قضية منظورة أمام المحكمة متعلقة بالمتظلم و مقامة على نفس موضوع التظلم.. 4

أن ال يكون هناك حكم قضائي صادر بشأن المتظلم على نفس موضوع التظلم.. 	

سؤال وجواب
خدمة حياد
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بعد تحقق الشروط، ما هو اإلجراء التالي؟ 

متى يتم البدء في دراسة الطلب؟ 

كم مدة دراسة الطلب لحين صدور القرار؟ 

هل الرسوم مستردة؟ 

هل باإلمكان مقابلة المسؤولين في إدارة التظلمات أو اللجنة؟ 

ل )أو ُألغي( القرار المتظلم منه وأرغب باسترداد الرسوم، ماذا أفعل؟  ُقِبل تظلمي بشكل نهائي وُعدِّ

ماهي آلية دراسة الطلب في خدمة حياد بعد سداد الرسوم؟ 

بعد تحقق الشروط يكون هناك رسوم )3000 ر.س( ثالثة آالف ريال سعودي، 

وهذه الرسوم قابلة لالسترداد بالكامل في حال إلغاء القرار أو تعديله، أي في حال قبول الطلب نهائيًا. 

يتم البدء بدراسة الطلب واتخاذ كافة اإلجراءات بعد التقدم بالطلب وسداد الرسوم. 

د مدة دراسة الطلب بحسب موضوع الطلب وما يستغرقه من وقت للدراسة واستجالء موضوعه،  ُتحدَّ

وغالًبا ال تتجاوز مدة إنهاء الطلب أكثر من 60 يوًما من تاريخ سداد الرسوم. 

رسوم الخدمة مستردة في حال إلغاء القرار أو تعديله، أي في حال قبول الطلب نهائيًا. 

يمكن مقابلة المسؤولين في إدارة التظلمات أو اللجنة عند الحاجة لذلك أو في حال وجود غموض في 

الموضوع، وغالًبا ما تبادر اإلدارة أو اللجنة بالتواصل مع المتظلم في حال الحاجة إلى معلومات إضافية. 

في حال وافقت الهيئة على تعديل القرار النهائي المتظلم منه أو إلغاؤه، سيِردك بريد إلكتروني من إدارة 

التظلمات مرفق به نموذج استرداد الرسوم ُيعبأ ثم يرسل إلى ذات العنوان البريد اإللكتروني الُمرسل للبدء 

في إجراءات استرداد الرسوم. 

تقــوم إدارة التظلمــات فــي الهيئــة بالتحقــق مــن كافــة المعلومــات المتعلقــة بالطلــب، وتطلــب إفــادة اإلدارة 

المختصــة التــي أصــدرت القــرار المتظلــم منــه، ومــن ثــم ُتِعــد دراســة قانونيــة عــن الطلــب تمهيــًدا لعــرض 

الطلــب مــع الدراســة القانونيــة علــى لجنــة مختصــة محايــدة. وتتخــذ هــذه اللجنــة التوصيــات اســتناًدا إلــى 

اللوائــح المنشــورة علــى موقــع الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة اإللكترونــي. ثــم يصــدر قــرار األميــن 

العــام بشــأن الطلــب. 

سؤال وجواب
خدمة حياد



 حصلت على مستندات إضافية بعد سداد الرسوم هل يمكن إضافتها إلى طلبي في خدمة حياد؟ 

أنا مقتنع بالقرار النهائي الذي صدر بحقي، ولكن أرغب بتقديم طلب استثناء، كيف أقدم الطلب؟ 

كيف أتواصل مع اإلدارة التي أصدرت القرار بدون التقديم على خدمة حياد؟ 

هل يعتبر القرار الصادر بشأن الطلب قراًرا نهائيًا؟ 

كيف لي التظلم أو الشكوى أو االعتراض بدون دفع الرسوم؟ 

كيف يمكن لي متابعة طلبي في خدمة حياد؟ 

يجب أن يكون الطلب مكتماًل عند تقديمه. 

يمكن تقديم الطلبات األخرى )استثناء – اعتراض – شكوى – استفسار - .... إلخ( عبر نظام »تواصل«. 

يمكن التواصل مع اإلدارات في الهيئة عبر نظام »تواصل« أو جميع وسائل التواصل الرسمية األخرى. 

يصدر القرار من األمين العام ويعد قراًرا نهائًيا في موضوعه. 

يمكن التواصل عبر نظام »تواصل« وإرسال الشكوى أو االعتراض أو استخدام كافة وسائل التواصل 

الرسمية األخرى. 

يمكن متابعة التظلم عبر نظام تواصل أو عبر البريد اإللكتروني إلدارة التظلمات
    Grievances@scfhs.org 

وبشكل عام سيردك بريد إلكتروني أو رسائل دورية عن حالة الطلب. 

سؤال وجواب
خدمة حياد
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Grievances System FAQs



Q1: What is the Grievances Service?

Q3: What is meant by the final decision which is one of the conditions of 
applying for the grievance service?

Q2: What are the conditions for applying for a grievance service?

An additional service provided by SCFHS that aims to review the final decision 
issued by one of SCFHS’ administrations, either to rescind, amend, or ratified it. 
The concerned person may file a grievance after objecting the decision issued by 
the administration. The final decisions, including, but not limited to: Objecting to 
a classification or professional registration decision, training program rejection 
decision, imposing a penalty against a trainee or professional registration 
prohibition decision.

A decision issued by one of SCFHS’ administrations towards the health 
practitioner or the trainee, without any additional ratification or accreditation, as 
it is considered effective and fulfilling its systemic effects. 

Requirements of applying for the grievance service:
1. Issuance of a final decision for a health practitioner, trainee or an organization 

benefited from SCFHS’s service 
2. Objection to the competent administration by submitting an e-ticket through 

Tawasul system.
3. The applicant must have a direct interest to the issued decision. 
4. The applicant should not have a pending case before the court regarding the 

matter grieved.
5. There should not be an adjudication imposed to the aggrieved regarding the 

matter grieved.

Grievances System
FAQs 
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Grievances System
FAQs 

Q4: Shall I object on the final decision to the competent administration before 
applying for the grievance service?

Q 5: What are the decisions that are not within the jurisdiction of the 
Grievances Administration?

Objecting to the competent administration is a necessary condition of applying for the 
grievance service, as the grievance request may not be accepted unless fulfilling the 
condition hereinbefore.

All decisions issued by the administrations of SCFHS towards the health practitioner or the 
trainee may be appealed, except for:
First: Decisions issued upon:
1( Lack of information 2( Lack of provided documents 3( Applying for an incorrect service.
Second: Exception requests are not within the jurisdictions of the Grievances 
Administration, and shall not be considered. 

Q6: Aforementioned Conditions are met, what is the next procedure?

Q7: What is the mechanism of application study in the Grievance Service 
after paying the fees?

After fulfilling the conditions, an imposed fee of )3000 SR( three thousand Saudi Riyals 
shall be payed by the aggrieved.
The fee is fully refundable in the case of rescinding or amending the issued decision, i.e. if 
the grievance is approved

The Grievances Administration at SCFHS verifies all information related to the request, 
and requests the statement of the competent administration that issued the grievance 
decision. Moreover, a legal study on the grievance shall be established in preparation 
for presenting the request with a legal study to an impartial and competent committee. 
The committee makes recommendations based on the regulations published on SCFHS’ 
website. In the end, a decision is issued by the Secretary General.
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Q9: How long the period of application study will takes until the decision is 
issued?

Q11: Are the fees refundable?

Q10: Is it possible to meet the officials in the Grievance Administration or 
the Committee?

Q12: My grievance has been decisively accepted, amended )or rescinded(
and I would like to refund the fees, what shall I do?

The period of studying the application shall be specified based on the subject 
of the grievance and how long may it take to study and clarify its subject 
matter. Usually, finalizing the application will not exceed 60 days from the date 
of paying the fee.

The fee shall be fully refundable in the case of rescinding or amending the 
issued decision, i.e. if the grievance is approved.

The officials of the grievance administration or the committee may be 
met when needed or if there is an ambiguity regarding the matter. In case 
additional information is needed, the administration or committee often will 
contact the aggrieved.

If SCFHS agrees to amend or rescind the final decision appealed against, you 
shall receive an e-mail from the Grievances Administration containing the fee 
refund form. Kindly fill it out and then send it to the same e-mail address to 
start the fee refunding procedures.

Grievances System
FAQs 
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Q8: When does a grievance study begins?

After submitting an application and paying the imposed fee the grievance request will 
be studied, and all procedures shall be taken.



Q13: I got extra documents after paying the fee, may they be added to my 
application in the grievance service?

Q15: I am satisfied with the final decision issued, but I would like to submit an 
exception request, how shall I submit the request?

Q16: How shall I contact the administration that issued the decision without 
requesting a grievance service?

Q18: Is the decision on the grievance considered final?

Q17: How may I submit a grievance case, complain or object without paying fees?

Q14: How shall I follow-up on a grievance request?

The application shall be complete when submitted.

Requests of )exception - objection - complaint - inquiry - .... etc.( shall be 
submitted through »Tawasul« System.

SCFHS’ administrations may be contacted through »Tawasul« System or any of 
SCFHS’ official channels.

The decision is issued by the Secretary General and the decision is final. 

Complaints and objections may be submitted through “Tawasul” system or any 
of SCFHS’ official channels.

Applications may be followed through Tawasul System or via the Grievances 
Administration’s e-mail Grievances@scfhs.org
You will receive updates regarding the status of your application via email.

Grievances System
FAQs 
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