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اتفاقية تعاون
بين
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
و (اسم املركزالتدريبي)

1443ه 2022 /م
اتفاقية تعاون

لتنظيم سداد رسوم االعتماد املؤسس ي والبرامجي ل ـ ـ (اسم املركز التدريبي)
كل من:
بعون هللا تعالى تم االتفاق في يوم ...............بتاريخ  ..... / .... / ....ه املو افق  ..... / ..... / ....م بين ٍ
▪ الهيئة الســعودية للتخص ـصــات الصــحية ومقرها الرئيسييبي يند ال الرياا ها

 ،0112905788وينثلها في التوقيع على هذه

اال فاقيل األس ييتاد الدكتور أوس ين إيراهيم الش يين ييا يص ييفتم أما عاه الهيلل ال ييتوص ل للتصص يص ييا ال ي يل ،وعاوانها:
رقم املبنى  - 6591ش ي ي ييار س ي ي يين ل  -حي ال ي ي ييفارا  -مد ال الرياا  -املنلكل التربيل ال ي ي ييتوص ل  -الرمز البر دي  - 12511الرقم
اإلضي ي ييافي للتاوا  - 3158رقم تس ي ي ي يل ضي ي ييريبل القينل امل ي ي ييا ل ( ،)310253947400003ويش ي ي ييار إليها ينا بتد ألغراا هذه
اال فاقيل يي ("الطرف األول").
▪ (اس ـ ـ ـ ــم املركز التـ ــدريبي) ومقره الرئيس ي ي ي ييبي يني ييد اي ييل  ....................هي ييا  ...................... :وينثلي ييم في التوقيع على هي ييذه اال في يياقيي ييل
(األسييتاد الدكتور) (االسييم) يصييفتم (املاص ي ) ،وعاوانم :رقم املبنى  -اسييم الشييار  -الحي  -املد ال  -البلد  -الرمز البر دي  -الرقم
اإلضي ي ييافي للتاوا  -رقم تسي ي ي يل ضي ي ييريبل القينل امل ي ي ييا ل (الرقم) ،البر د االلكتروني للنركز التدريبي،......................................... :
ويشار إليم ينا بتد ألغراا هذه اال فاقيل يي ي ي ("الطرف الثاني")،

التمهيد
اسيياااصا إلى الئ ل االعتناص املؤسيسييبي والبرام ي وقواعدها التافيذ ل يالهيلل ال ييتوص ل للتصصيصييا ال ي يل وسييتيا لتافيذ خطط االعتناص املؤسيسييبي
والبرام ي للنراكز والبرامج التدريبيل القائنل وال د دة التابتل ل ي ي ي ي ي ي (اسي ييم املركز التدريبي) في مااطق وم ا ظا املنلكل ،م اال فاق على وقيع ا فاقيل
تتاو لتاظيم سي ييداص رسي ييوه االعتناص املؤس ي يسي ييبي والبرام ي يا الهيلل ال ي ييتوص ل للتصص ي يصي ييا ال ي ي يل و (اسي ييم املركز التدريبي) ،ودلك لوضي ييع ليل
اظينيل وإجرائيل ينا قق التاظيم املالي ل ي ييداص رس ي ييوه االعتناص املؤسي ي يس ي ييبي والبرام ي للنركز التدريبي (اس ي ييم املركز التدريبي) و قا لالئ ل االعتناص
املؤسسبي وقواعدها التافيذ ل وبنا توا ق مع االجراءا اإلصاريل واملاليل املتتندة.

املادة األولى :أجزاء االتفاقية
يتتبر التنهيد أعاله وأي مل ق

اف الحقا جزءا ال تجزأ من هذه اال فاقيل ويتتبر مكنال ومتننا لها.

املادة الثانية :الغرض من االتفاقية
تهدف هذه اال فاقيل إلى اظيم سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ل ي (اسم املركز التدريبي).

املادة الثالثة :نطاق األعمال
تغطي هذه اال فاقيل سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ل ي (اسم املركز التدريبي) ،ويتم طبيقها و قا لآلليل التاليل:
 -1كو است قاق سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ال د د عاد استقبال طل االعتناص املؤسسبي والبرام ي ال د د.
 -2تم سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ال د د عاد استقبال الطل وقبل البدء يإجراءا االعتناص املؤسسبي والبرام ي.
 -3كو است قاق سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ال اويل ايتداء من اريخ  1اا ر من كل سال ميالص ل.
 -4تم سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي ال اويل خالل مدة أقصاها  90وما من استاله الطرف الثاني للنطالبل املاليل.

املادة الرابعة :التزامات الطرف األول
يلتزم الطرف األول وفق أنظمته ولوائحه بما يلي:
 -1زويد الطرف الثاني ياملطالبل املاليل ل داص رسوه االعتناص املؤسسبي ال د د عاد التقده يطل االعتناص املؤسسبي.
 -2زويد الطرف الثاني ياملطالبل املاليل ل داص رسوه االعتناص البرام ي ال د د عاد التقده يطل االعتناص البرام ي.
 -3زويد الطرف الثاني ياملطالبل املاليل ل داص رسوه االعتناص املؤسسبي ال اويل خالل  10أ اه عنل من اريخ  1اا ر من كل سال ميالص ل.
 -4زويد الطرف الثاني ياملطالبل املاليل ل داص رسوه االعتناص البرام ي ال اويل خالل  10أ اه عنل من اريخ  1اا ر من كل سال ميالص ل.

املادة الخامسة :التزامات الطرف الثاني
يلتزم الطرف الثاني بما يلي:
 -1سداص رسوه االعتناص املؤسسبي ال د د عاد التقده يطل االعتناص املؤسسبي.
 -2سداص رسوه االعتناص البرام ي ال د د عاد التقده يطل االعتناص البرام ي.
َ
 -3سداص رسوه االعتناص املؤسسبي ال اويل خالل  90وما من اريخ استاله املطالبل املاليل.
َ
 -4سداص رسوه االعتناص البرام ي ال اويل خالل  90وما من اريخ استاله املطالبل املاليل.
 -5سداص املطالبا املاليل امل ت قل لالعتناص املؤسسبي والبرام ي حتى في حال صدور قرار س
 -6سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي عن طريق ال والل الباكيل ل

االعتناص املؤسسبي أو البرام ي.

اب الهيلل أو نظاه سداص للند وعا أو من خالل البطاقل االئتنانيل.

 -7إشتار الطرف األول عاد سداص رسوه االعتناص املؤسسبي والبرام ي.

املادة السادسة :رسوم االعتماد املؤسس ي

ً
تبلغ رسوم االعتماد املؤسس ي وفقا لالئحة االعتماد املؤسس ي والبرامجي وقواعدها التنفيذية خمسون ألف ( )50.000ريال كما يلي:
ُ
 .1ت ت ق رسوه االعتناص املؤسسبي عاد استاله الطل املكتنل ،وال جوز استرصاص الرسوه في حال صدور قرار عده االعتناص.
 .2تشيينل رسيوه االعتناص املؤسيسييبي والبالغل خن ييو أل ( )50.000ريال ترة صورة االعتناص املؤسيسييبي الكاملل يندة أقصيياها أربع سيياوا من اريخ
صدور قرار االعتناص املؤسسبي األول.
ُ .3ت ييت ق رسييوه جد د االعتناص املؤسيسييبي والبالغل خن ييو أل ( )50.000ريال كل أربتل سيياوا من اريخ صييدور قرار االعتناص املؤسيسييبي األول
إال في حال صدور قرار س االعتناص املؤسسبي.
 .4مع عده اإلخالل يرسوه االعتناص املؤسسبي البالغل خن و أل ( )50.000ريال ،جوز أ كو سداص رسوه االعتناص املؤسسبي ساويا ينا يتاصل
اثني عشر ألفا وخن نائل ( )12.500ريال.
 .5تش يينل رس ييوه االعتناص املؤس يس ييبي جنيع املقرا التدريبيل املتتندة و قا لقرار االعتناص املؤس يس ييبي وأي مقر دريبي ُيتتند وي يياف الحقا إلى املركز
التدريبي املتتند.
.6

ت نن رسوه االعتناص املؤسسبي جنيع عنليا متابتل االلتزاه ينتا ار االعتناص املؤسسبي.

املادة السابعة :رسوم االعتماد البرامجي

ً
تبلغ رســوم االعتماد البرامجي وفقا لالئحة االعتماد املؤسـسـ ي والبرامجي وقواعدها التنفيذية للبرنامج التدريبي الواحد خمســة فالف ( )5.000ريال
ً
سنويا كما يلي:
ُ
 .1ت ت ق رسوه االعتناص البرام ي عاد استاله الطل املكتنل ،وال جوز استرصاص الرسوه في حال صدور قرار عده االعتناص.
ُ
 .2ت ت ق رسوه جد د االعتناص البرام ي والبالغل خن ل الف ( )5.000ريال ساويا ايتداء من اريخ صدور قرار االعتناص البرام ي األول إال في حال
صدور قرار س االعتناص البرام ي.
 .3لتزه املركز التدريبي ب ييداص رس ييوه جد د االعتناص البرام ي والبالغل خن ييل الف ( )5.000ريال س يياويا لكل يرنامج دريبي متتند ،ويش يينل دلك
البرنامج التدريبي املكتنل أو املشترك أو الوحدة التدريبيل.
 .4تشي يينل رسي ييوه االعتناص البرام ي جنيع املقرا التدريبيل املتتندة و قا لقرار االعتناص البرام ي ،ويشي يينل أي مقر دريبي ُيتتند وي ي يياف الحقا إلى
البرنامج التدريبي املتتند.
.5

ت نن رسوه االعتناص البرام ي جنيع عنليا متابتل االلتزاه ينتا ار االعتناص البرام ي.

املادة الثامنة :مدة االتفاقية
ت ري هذه اال فاقيل يالتزامن مع سريا قرارا االعتناص املؤسسبي والبرام ي.

املادة التاسعة :قنوات التواصل وأساليب التعاون
في حال وجوص أي مراس ييال أو إش ييتارا يا الطر ا  ،ج أ كو خطيل وباللغل التربيل و تم عبر البر د املس ي ل أو يالا ييليم ياليد أو يالفاكس أو
البر د االلكتروني مع أكيد خطي يالا ي ييلم في جنيع األحوال على التااوين الرسي يينيل لكال الطر ا ويفترا أ كا ل املراسي ييال قد اسي ييتلن من الطرف
االخر خالل ( )48ساعل من وق االرسال في التااوين التاليل:
ً
أوال :عنوان الطرف األول
مسؤول التواصل:
الوظيفة:
البريد اإللكتروني:
الهاتف:

اإلدارة العامة للتعاون

اإلدارة التنفيذية لالعتماد

أ .هياء ين عبدهللا الدوسري
أخصائي تتاو
h.aldosari@scfhs.org.sa
0549857336

أ .صالح ين عبيدهللا الغامدي
املد ر التاه للصارة التامل لتنليا االعتناص
s.obalghamdi@scfhs.org.sa
0543008585

ً
ثانيا :عنوان الطرف الثاني
مسؤول التواصل:
الوظيفة:
البريد اإللكتروني:
الهاتف:

.......................................
.......................................
.......................................
.......................................

املادة العاشرة :سرية املعلومات
 .1تتهد الطر ا يامل ا ظل على سي ييريل املتلوما التي توا ر لدبهنا ب ي ييب طبيق أحكاه هذه اال فاقيل سي ييواء كان ش ييفهيل أو مكتوبل ،وال جوز
إ شاء هذه األسرار ألي طرف ثالث إال بتد ال صول على موا قل خطيل م بقل من الطرف الذي قدمها.
.2

لتزه الطر ا ياألنظنل الاا ذة واملتتلقل يال ريل حيث أ األحكاه الوارصة في هذه اال فاقيل ال ل م ل أي من لك األنظنل أو تتدلها.

 .3لتزه الطر ا ياسييتصداه املتلوما والوثائق املتباصلل ييمهنا ألغراا افيذ هذه اال فاقيل وفي ال دوص التي خصيصي من أجلها وأال تم مشيياركاها
مع أي طرف ثالث صو موا قل خطيل م بقل من الطرف الذي قدمها.
.4

لتزه الطر ا ب ريل املتلوما املتتلقل بهذه اال فاقيل حتى بتد إنهاء أو اناهاء هذه اال فاقيل.

املادة الحادية عشر :القوة القاهرة
ال يتتبر أي من الطر ا م ي ي ي ييؤوال جاه الطرف اآلخر عن أي شي ي ي ييل أو أخار في افيذ التزاما م املتر بل على هذه اال فاقيل إدا كا دلك عائدا إلى ظرف
"القوة القاهرة" وعلى الطرف املتأثر من أحداث القوة القاهرة أ قوه يإشتار الطرف اآلخر خطيا خالل ثالثو ( )30وما من اريخ وقو لك األسباب
مع ييا ال ي ييب  ،كنا عليم يذل ال هوص املتقولل إلزالاها ،وعلى الطر ا اال فاق على تتد ل أو إنهاء هذه اال فاقيل إدا اس ي ييتنر وض ي ييع القوة القاهرة ملدة
زيد عن ت تو ( )90وما.

املادة الثانية عشر :النظام واجب التطبيق وتسوية املنازعات
 .1ص ي ي ييع هذه اال فاقيل لونظنل والقوانا ال ي ي يياريل واملتنول بها في املنلكل التربيل ال ي ي ييتوص ل ،وفي حالل نش ي ي ييوء أي نزا يا الطر ا حول هذه
اال فاقيل تم ارسال إشتار خطي للطرف اآلخر دص يم فاصيل النزا مل اولل حلم وص ا عبر اجتنا منثلا لكل طرف وإ تتذر التوصل ل ل
وصي خالل خن ل عشر ( )15وما من اريخ استاله اإلشتار ،ال النزا إلى امل كنل املختصل يالاظر يم في مد ال الرياا.
 .2ال صل هذه اال فاقيل يأحكاه الئ ل االعتناص املؤسسبي والبرام ي وقواعدها التافيذ ل الصاصرة يااء على قرار امل لس التافيذي للتتليم والتدري
رقم  2018007295و اريخ 1440 2 20ه وقرار رقم  2019000978و اريخ 1440 6 1ه وما ص ي ي ييدر بش ي ي ييأنها من د ثا أو قرارا وأي لوائح
أخرى دا صلل صاصرة عن الهيلل ال توص ل للتصصصا ال يل ،وفي حال التتارا كو التنل ياللوائح مقدما على التنل بهذه اال فاقيل.

املادة الثالثة عشر :أحكام عامة
لغي هذه اال فاقيل كا ل املراسال ال ايقل يا الطر ا و نثل كامل اال فاق ييمهنا.

املادة الرابعة عشر :نسخ االتفاقية

ُ
حرر هذه اال فاقيل من نسختا أصليتا ياللغل التربيل ت لم كل طرف نسخل ممها ،ودلك للتنل ينوجبها و وثيقها ،وملا قده قد جرى التوقيع على

هذه اال فاقيل في اليوه والشهر وال ال املبيال في مقدماها.

وهللا ّ
ولي التوفيق

الطرف األول

الطرف الثاني

الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

اسم املركزالتدريبي

يمثلها
أ.د .أوس بن إبراهيم الشمسان
أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

يمثله
اسم رئيس املركزالتدريبي
منصب رئيس املركزالتدريبي

التوقيع:

التوقيع:

التاريخ:

التاريخ:
الختم

الختم

