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توفيــــــــر المعـــــــايير والـمــتــطلبــــــــــات الالزمـــــــــــة
لخدمــة اعتمــاد البرامــج المهنيــة المتخصصة لجهــات التطويــر المهنــي المعتمدة وهــي برامــج 

علميــة مطــورة ومبنيــة لتلبيــة احتياجــات مهنيــة محــددة لتزويــد الممــارس الصحــي بمهــارات 

ومعــارف وســلوكيات متقدمــة فــي مجــال التخصــص.
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التعاريف

البرامج المهنية المتخصصة: 
هــي برامــج علميــة مقننــة ومبنيــة علــى قيــاس احتياجــات موثقــة لتزويــد الممارســين الصحييــن بمهــارات ومعــارف 

متقدمــة فــي مجــال التخصــص، التــي ال يمكــن تقديمهــا مــن خــالل البرامــج األكاديميــة. ُتختتــم هــذه البرامــج بتقييــم 

لمــدى اكتســاب المهــارات المطلوبــة مــع مالحظــة أن هــذه البرامــج ال ُتحتســب كســاعات تعليــم طبــي مســتمر.

أهداف التعلم:
هــي النتيجــة المرجــوة مــن عقــد وعمــل البرنامــج المهنــي المتخصــص، ويتــم صياغتهــا وفــق مبــدأ أهــداف التعلــم الذكــي 

بحيــث تكــون األهــداف محــددة وقابلــة للقيــاس ويمكــن تحقيقهــا، وذات عالقــة باحتيــاج الفئــة المســتهدفة، وضمــن 

إطــار زمنــي محــدد. 

تحديد االحتياجات التعليمية: 
هــي عمليــة تخطيــط وتحديــد الطــرق التعليميــة والتدريبيــة التــي ُتلبــي احتياجــات التعلــم للممارســين الصحييــن حســب 

تخصصاتهــم ومجــال عملهــم.

مراجعة المحتوى العلمي: 
هي عملية منهجية تقوم بها لجنة علمية لضمان تحقيق معايير اعتماد المحتوى العلمي لدى الهيئة.

تقييم البرنامج: 
هي مجموعة اإلجراءات التي تقاس بها كفاءة البرنامج التدريبي باستخدام معايير علمية محددة تتناول 

العملية التعليمية بجميع مكوناتها المهنية، والفنية واإلدارية والمالية.

تقييم الممارسين:
قيــاس مــدى تحقيــق مخرجــات التعلــم المحــددة )المهــارات اإلكلينيكيــة والمهــارات المعرفيــة( مــن قبــل مقــدم البرنامــج 

المهنــي المتخصص.
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تضارب المصالح:
وجــود فرصــة لــدى الفــرد أو الجهــة للتأثيــر علــى محتــوى النشــاط العلمــي بالدعــم أو التوصيــة علــى منتجــات أو خدمــات تعــود 

بالمصلحة. 

الدعم التجاري: 
المســاهمات النقديــة وغيــر النقديــة التــي تقدمهــا الجهــات ذات المصالــح التجاريــة لدفــع تكاليــف نشــاط التطويــر المهنــي 

أو جــزء منهــا.

التحيز التجاري: 
تأثيــر الدعــم المــادي والمصلحــة التجاريــة علــى المحتــوى العلمــي أو التنظيمــي أو الشــكلي ألنشــطة وبرامــج التطويــر 

المهنــي المســتمر ألغــراض تجاريــة. 

تحديث معلومات برنامج مهني متخصص)معتمد(: 
هي خدمة تسمح للجهة بالتحديث على التاريخ النعقاد بعد اعتماد البرنامج ومكان االنعقاد.

مدير البرنامج:
هــو الشــخص المســؤول عــن إدارة المحتــوى التنظيمــي و العلمــي وتطبيــق كافــة متطلبــات التدريــب وااللتــزام بالتعليمــات 

التنظيميــة التــي تضمــن اســتيفاء متطلبــات اعتمــاد البرنامــج حتــى منــح شــهادة اجتيــاز البرنامــج للممارســين الصحييــن.

تحديث محتوى برنامج مهني متخصص)معتمد(: 
عــدد  المســتهدفة،  الفئــة  اعتمــاده. مثــل:  بعــد  البرنامــج  أو تعديــل علــى  بإضافــة تحديــث  للجهــة  هــي خدمــة تســمح 

والمتحدثيــن.  البرنامــج  مــن  المســتفيدين 
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لجنة علمية متخصصة للبرنامج: 
لجنــة علميــة متخصصــة فــي الجهــة المقدمــة للبرنامــج تعمــل علــى تحقيــق معاييــر كفــاءة المحتــوى العلمــي للبرنامــج 

و مســؤولة عــن تصميــم وتنفيــذ وتقييــم مخرجــات البرنامــج المهنــي المتخصــص، وتقديــم واعتمــاد التقاريــر المطلوبــة.

شهادة اجتياز البرنامج:  
هــي شــهادة تمنــح للممارســين الصحييــن الذيــن يســتوفون معاييــر األداء والكفــاءة واجتيــاز معاييــر التقييــم المحــددة 

فــي البرنامــج. 



تخضــع عمليــة اعتمــاد البرنامــج المهنــي المتخصــص لمســتوى اتفاقيــة الخدمة 
المعتمــدة والمحــددة لضبــط ســير العمليــة خــالل مــدة 3 أشــهر مــن تاريــخ 

تقديــم الطلــب، وهــي كاآلتــي:
مدة دراسة طلب اعتماد برنامج وإصدار قرار االعتماد ثالثة أشهر من تاريخ سداد الرسوم اإلدارية.. 	

المدة المتاحة للجهات للتقديم على البرنامج المهني المتخصص قبل انعقاده بثالثة أشهر.. 2

مدة استكمال إجراءات دراسة الطلبات من أخصائي التطوير المهني بالهيئة خمسة أيام عمل.. 3

مــدة دراســة الطلــب مــن لجنــة دراســة البرامــج المهنيــة المتخصصــة تحــدد حســب حجــم البرنامــج مــن أخصائــي . 4

التطويــر المهنــي أثنــاء دراســة الطلــب.

مدة دراسة طلب اعتماد البرنامج من ِقبل مستشار اإلدارة التنفيذية للتطوير المهني خمسة أيام عمل.. 5

مدة االعتماد النهائي للطلب من قبل مدير إدارة اعتماد األنشطة ثالثة أيام عمل.. 6
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منظومة الصالحيات والمسؤوليات للبرامج المهنية المتخصصة 

المهمة المسؤول

تقديم طلب اعتماد للبرامج المهنية المتخصصة وإرفاق جميع 	 
المتطلبات وتسديد رسوم دراسة الطلب المستحقة.

استكمال المتطلبات حسب توصية اللجنة العلمية في الهيئة.	 
تسديد رسوم االعتماد المستحقة للخدمة واستالم قرار االعتماد.	 

1 جهة التطوير المهني المعتمدة 

مراجعة الطلب والتأكد من استكمال وصحة المعلومات والوثائق 	 
المستلمة حسب المعايير المعتمدة.

إرجاع الطلب بالمالحظات والمتطلبات الناقصة إلى الجهة، في حال 	 
عدم اكتمال المتطلبات.

أخصائي اعتماد البرامج المهنية 
المتخصصة  2

مراجعة الطلب وإضافة المالحظات إن وجدت.	 
التوصية بالقبول أو الرفض.	 

لجنة دراسة البرامج المهنية 
المتخصصة 3

دراسة قرار االعتماد ورفع التوصية النهائية.	  مستشار اإلدارة.  4

إصدار قرار االعتماد.	  مدير اإلدارة  5
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معاييــر و متطلبــات اعتمــاد 
البرامــج المهنيــة المتخصصة
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متطلبات أهلية الجهة المقدمة العتماد البرامج المهنية المتخصصة   

هــي المعاييــر التــي يلــزم جهــة التطويــر المهنــي طالبــة االعتمــاد تحقيقهــا ليتــم قبــول الطلــب 
ــا متخصًصــا والتحقــق مــن أهليــة البرنامــج ليكــون برنامًجــا مهنيًّ

أن تكــون الجهــة معتمــدة كجهــة تطويــر مهنــي مــن قبــل الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة حســب 	 

اللوائــح واألنظمــة.

أن يكون اعتماد الجهة ساري المفعول للمدة الزمنية للبرنامج المهني المتخصص من خالل النظام.	 

معايير إلزامية: 

	0



متطلبات التقديم على البرامج المهنية المتخصصة 

التدريــب 	  يعيــن مديــر للبرنامــج مســؤواًل عــن إدارة المحتــوى العلمــي وتطبيــق كافــة متطلبــات 

وااللتــزام بالتعليمــات التنظيميــة التــي تضمــن اســتيفاء متطلبــات البرنامــج ومنــح الشــهادة التدريبيــة 

للممارســين الصحييــن المجتازيــن للبرنامــج.

تحديــد لجنــة علميــة مختصــة للبرنامــج مســؤولة عــن تصميــم وتنفيــذ وتقييــم البرنامــج المهنــي 	 

المطلوبــة. التقاريــر  وتقديــم  المتخصــص 

أال يكــون البرنامــج المهنــي المتخصــص المقــدم لالعتمــاد مصنــف ضمــن البرامــج التأهيليــة التــي تمنح 	 

درجــة أكاديميــة مثــل الدبلــوم – الزمــاالت -  شــهادة االختصاص – الماجســتير – الدكتوراه وغيرها. 

أال تقل مدة البرنامج المهني المتخصص المقدم لالعتماد عن 4	 يوًما وال تزيد عن سنة.	 

أال يتضمن طلب االعتماد أو المنهج التدريبي للبرنامج الحصول على ساعات تعليم طبي مستمر.	 

دفع الرسوم اإلدارية لدراسة طلب اعتماد البرنامج وقيمتها )000	( ريال.	 

		



معايير اإلدارة وضمان الجودة 

تقــوم لجنــة مراجعــة المحتــوى العلمــي فــي الجهــة بمراجعــة البرامــج 
ــر التاليــة: ــاًء علــى المعايي المقدمــة بن

أن يكــون موضــوع البرنامــج فــي نطــاق الممارســة المهنيــة الصحيــة أو مــا يدعمهــا مــن مهــارات . 	

ومعــارف وأن يخــدم الممــارس الصحــي فــي تنميــة وتطويــر احتياجاتــه المهنيــة.

توافق االحتياجات التدريبية للفئة المستهدفة مع أهداف البرنامج التعليمية.. 2

أن تكــون األهــداف التعليميــة للبرنامــج محــددة وقابلــة للتنفيــذ والقيــاس، ويمكــن تحقيقهــا، وذات . 3

عالقــة باحتيــاج الفئــة المســتهدفة،  وضمــن إطــار زمنــي محــدد.

ا على البراهين واألدلة العلمية الحديثة.. 4 أن يكون البرنامج مبنيًّ

أن يكون المتحدثين من ذوي الخبرة األكاديمية والعملية الموثقة في مجال البرنامج.. 5

توافق األسلوب العلمي أو التدريبي المستخدم في البرنامج مع أهدافه التعليمية.. 6

وجود آلية تسمح للممارس الصحي بتقييم تجربته التعليمية.. 7

وجود تقييم نظري أو عملي أو كالهما للممارس الصحي حسب أهداف البرامج التعليمية.. 8

ُتعتبــر العمليــة التعليميــة مجموعــة منظمــة ومنســقة مــن األنشــطة واإلجــراءات التــي 

تهــدف إلــى تلبيــة االحتياجــات التعليميــة ضمــن الشــروط واألهــداف التــي تحددهــا الجهــة، 

حيــث ترتكــز العمليــة التعليميــة علــى المبــادئ األساســية مــن إكســاب المتعلــم العديــد مــن 

المهــارات التعليميــة بجــودة تناســب تطــوره المهنــي وتخــدم توجــه الهيئــة نحــو ممارســة 

صحيــة بكفــاءة.
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ضوابط قبول وتقييم المتدربين 

أن تكــون معاييــر قبــول المتدربيــن فــي البرنامــج عادلــة وقابلــة للتطبيــق، ُموضًحــا فيهــا متطلبــات القبــول، 	 

مجــال التخصــص، الخبــرة العلميــة المطلوبة.

حصــول المتدربيــن علــى موافقــة مســبقة لاللتحــاق بالبرنامــج وغيرهــا مــن المســتندات الداعمــة األخــرى 	 

وفــق طبيعــة كل برنامــج.

تســجيل كافــة معلومــات التواصــل للممارســين المشــاركين )اســم الممــارس – البريــد اإللكترونــي – رقــم 	 

التصنيــف والتســجيل – رقــم التواصــل(.

تحديــد حــد أدنــى لتقييــم الممــارس بنجــاح والحصــول علــى شــهادة إكمــال البرنامــج بحيــث ال تقــل درجــة 	 

مســتوى األداء عــن 70%.

تجرى عملية التقييم بطريقة موحدة ويربط التقييم مباشرة بنتائج التعلم لكل مجال مهني محدد.	 

تمنــح شــهادة االجتياز الخاصــة بالبرنامــج فقــط للممارســين الذيــن يســتوفون معاييــر األداء والكفــاءة 	 

ــم. ــر التقيي ــاز معايي واجتي
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دراسة طلب اعتماد البرامج والتعهدات المترتبة عليه 

تلتــزم الجهــة بتقديــم تقاريــر األداء عــن طريــق النظــام خــالل ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء انعقــاد البرنامــج 	 

ليتــم مراجعتهــا مــن قبــل الهيئــة،  وفــي حــال انتهــاء المــدة المحــددة يتــم تعليــق حســاب الجهــة فــي 

منصــة مســتمر وإحالــة الطلــب إلــى قســم االلتــزام ليتــم عــرض الحالــة علــى لجنــة النظــر فــي مخالفــات 

التطويــر المهنــي واتخــاذ الــالزم.

تتضمن تقارير األداء: 	 

ــي – 	  ــد اإللكترون تســجيل كافــة معلومــات التواصــل للممارســين المشــاركين )اســم الممــارس – البري

رقــم التصنيــف والتســجيل – رقــم التواصــل(.

تقديــم تقريــر شــامل عــن البرنامــج المعتمــد مبنــي علــى نتائــج تقييــم الممارســين للبرنامــج، طاقــم 	 

كانــت  إذا  مــا  للبرنامــج  العلميــة  اللجنــة  تقييــم  وأيًضــا  المعنيــة،  المتحدثيــن واألطــراف  التدريــس، 

مخرجــات البرنامــج حققــت األهــداف المحــددة وتحديــد نقــاط القــوة والضعــف باإلضافــة إلــى الخطــط 

المســتقبلية. التطويريــة 

إرفــاق نتائــج تقييــم المعرفــة والمهــارات أو الكفــاءات المطلــوب مــن الممارســين تحقيقهــا للوصــول 	 

إلــى نتائــج التعلــم المرجــوة مــن البرنامــج.

إرفاق نماذج تقييم الممارسين للبرنامج ويتضمن تقييم المحتوى والمتحدثين والتنظيم.	 

تســتغرق مــدة دراســة واعتمــاد البرنامــج والنظــر فــي قبــول طلــب االعتمــاد 
أو رفضــه ثالثــة أشــهر بعــد ســداد الرســوم اإلداريــة وتتــم المراجعــة مــن قبــل 
الهيئــة باالســتعانة بلجنــة دراســة البرامــج المهنيــة المتخصصــة و مستشــاري 

ــر المهنــي اإلدارة التنفيذيــة للتطوي
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متطلبات ما بعد اعتماد البرامج وااللتزامات والتعهدات المترتبة عليه 

تتعهــد الجهــة المعتمــدة لتقديــم أنشــطة وبرامــج التطويــر المهنــي  بااللتــزام باللوائــح واألنظمــة والتعليمــات 	 

الخاصــة بالبرامــج المهنيــة المتخصصــة التــي تصدرهــا الهيئــة عبــر موقعهــا اإللكترونــي أو أحــد قنواتهــا الرســمية 

المعتمدة. 

 تتعهــد الجهــة بااللتــزام بتنفيــذ البرنامــج المعتمــد فــي المــكان والزمــان المحــدد لــه وعــدم إعادتــه، أو تأجيلــه أو 	 

إلغائــه أو إجــراء أي تغييــرات فــي المحتــوى المعتمــد ألي ســبب كان إال بعــد إشــعار الهيئــة قبــل موعــد إقامــة أو 

انعقــاد البرنامــج وموافقــة الهيئــة علــى الطلــب.

 تتعهــد الجهــة بعــدم اإلعــالن عــن محتــوى البرنامــج المقــدم باســتخدام شــعار الهيئــة أو قبــول طلبــات التســجيل 	 

فيــه قبــل حصولهــا علــى قــرار االعتمــاد. 

 يحتفــظ مقــدم البرنامــج بوثائــق البرنامــج المهنــي المتخصــص وتقاريــر تقييــم إكمــال البرنامــج وذلــك لمــدة ثــالث 	 

ســنوات.

 يجــب علــى الجهــة االطــالع علــى دليــل مخالفــات التطويــر المهنــي الــوارد موقــع الهيئــة اإللكترونــي علًمــا أن هــذا 	 

الدليــل يشــمل مخالفــات البرامــج المهنيــة المتخصصــة .

 يحق للهيئة رفض الطلبات غير المطابقة للمتطلبات أو غير المكتملة.	 

هــي تعهــدات والتزامــات يقدمهــا مديــر إدارة التطويــر المهنــي ممثــاًل الجهــة، وتتنــاول 
اإلقــرار بحــاالت معينــة تخــص إدارة العمليــة التدريبيــة والتطويريــة فــي الجهــة بمــا 

يتــالءم مــع توجــه الهيئــة فــي الئحتهــا التنظيميــة.
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خدمات تحديث برنامج مهني متخصص معتمد

خدمة تسمح للجهة بالتحديث على تاريخ ومكان االنعقاد.

يمكن للجهة التعديل على معلومات برنامج مهني متخصص معتمد قبل انعقاده بمدة 48 ساعة.	 

تحديث معلومات البرنامج:

خدمة تسمح للجهة بإضافة تحديث أو تعديل على البرنامج مثل: الفئة 
المستهدفة، عدد المستفيدين من البرنامج، والمتحدثين.

يمكن للجهة التعديل على محتوى برنامج مهني متخصص معتمد قبل 4	 يوًما من انعقاده.	 

 تحديث محتوى البرنامج: 
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معايير تنظيمية إلعادة اعتماد البرنامج المهني المتخصص 

تسجيل كافة معلومات التواصل للممارسين المشاركين. . 	
تقرير شامل عن البرنامج المعتمد.. 2
نتائج تقييم المعرفة والمهارات أو الكفاءات. . 3
تقييم الممارسين للبرنامج.. 4

يلــزم أن يكــون البرنامــج المعتمــد قــد انتهــت فتــرة انعقــاده واســتوفى كافــة المتطلبــات الخاصــة 

ــم البرنامــج بعــد انعقــاده حســب النمــوذج  ــة والتــي تتضمــن تقيي ــر األداء المطلوب ــر تقاري بتوفي

المعتمــد مــن الهيئــة والمتوفــر فــي منصــة مســتمر.

تتضمن تقارير األداء:
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اإلفصاح والتحيز التجاري

تقــوم الجهــة المقدمــة للبرنامــج المهنــي المتخصــص بتطويــر وتقديــم البرنامــج بشــكل مســتقل عــن 	 

المصالــح التجاريــة حيــث ال يمكــن تلقــي تعليمــات أو توصيــات ســواًء مباشــرة أو غيــر مباشــرة حــول 

المحتــوى العلمــي للبرنامــج أو عــن المتحدثيــن. 

يجــب علــى الجهــة المقدمــة للبرنامــج المهنــي المتخصــص التأكــد مــن اتخــاذ القــرارات التاليــة بحريــة 	 

مطلقــة وبــدون أي تدخــل أو مشــاركة مــن مصالــح تجاريــة فــي:
تحديد احتياج التطوير المهني المستمر.. 	
تحديد األهداف التعليمية الخاصة بالبرنامج.. 2
اختيار وعرض المحتوى التعليمي.. 3
اختيار األشخاص والجهات المنظمة المسؤولة عن محتوى البرنامج المهني المتخصص.. 4
اختيار طرق ووسائل التعلم.. 5

تقييم البرنامج المهني المتخصص.. 6

تتعهــد الجهــة باإلفصــاح عــن أي تضــارب فــي المصالــح وخلــو المحتــوى العلمــي للبرنامــج مــن أي 	 

ترويــج وإعالنــات لمنتجــات تجاريــة مــن أي نــوع قبــل أو خــالل إقامتــه.
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يجــب علــى الجهــة المقدمــة للبرنامــج المهنــي المتخصــص اإلفصــاح للممارســين المشــاركين فــي البرنامج 	 

بشــأن المســؤولين عــن اعتمــاد برنامــج التطويــر المهنــي المتخصــص بحيــث توفــر التالي :

معلومــات البرنامــج المهنــي المتخصــص المعتمــد فــي المــواد التعليميــة للبرنامــج واإلعالنات والمنشــورات . 	

الموزعــة مــن قبــل الجهــة.

معلومات االعتماد في حال إضافة معلومات تفصيلية كاألهداف والمتحدثين.. 2

بيــان اإلفصــاح فــي مــواد البرنامــج المهنــي المتخصــص التــي ســيتم عرضهــا واطــالع المشــاركين فــي البرنامــج . 3

عليهــا قبــل البــدء فــي األنشــطة التعليميــة )مثــل كتيــب البرنامــج والشــريحة التــي يفتتــح بهــا العــرض 

التعليمــي ومــا إلــى ذلــك(.

أن جميع المواد التعليمية للبرنامج خالية من شعارات المنتجات أو األسماء التجارية أو رسائل الداعمين.. 4

شروط تمكين الجهة من تلقي الموارد المالية:
تلتزم الجهــة بــإدارة المــوارد الماليــة الخاصــة بالبرنامــج مــن أي مصلحــة تجاريــة بشــكل قانونــي مناســب 	 

ــا، كمــا يجــب عــدم منــح  حيــث إن جميــع المــوارد الماليــة المــزودة مــن مصلحــة تجاريــة تعتبــر دعًمــا تجاريًّ

أي مدفوعــات أو مــوارد ماليــة مــن مصلحــة تجاريــة لــكل مــن مديــر البرنامــج، أعضــاء اللجــان العلميــة / 

مطــوري المحتــوى العلمــي، المتحدثيــن أو أي شــخص آخــر معنــي بالبرنامــج المدعــوم. 

تتحمــل الجهــة مســؤولية القــرارات المرتبطــة ببرنامــج التطويــر المهنــي المتخصــص وتضمــن عــدم تدخــل 	 

أو تأثيــر الداعــم التجــاري بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر علــى البرنامــج. 

يجــب علــى الجهــة اإلفصاح قبــل بدايــة البرنامــج التعليمــي للممارســين الصحييــن المشــاركين عــن مصــادر 	 

جميــع األمــوال الممنوحــة كدعــم مــن قبــل أي مصلحــة تجاريــة.
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يمكــن للجهــة المقدمــة للبرنامــج المهنــي المتخصــص تلقــي المــوارد الماليــة 

كدعــم مــن المؤسســات التــي تنتــج أو تســوق أو تــوزع منتجــات الرعايــة الصحيــة 

المســتخدمة مــن قبــل المرضــى. 



مسار اعتماد البرامج المهنية المتخصصة 
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تقديم الطلب
 من قبل الجهة

دراسة الطلب من ِقبل 
أخصائي اعتماد البرامج 

المهنية المتخصصة

دراسة قرار االعتماد ورفع 
التوصية النهائية من قبل 

مستشار اإلدارة

تزويد الجهة 
بالمالحظات 

مكتمل

مكتمل

نعم 

نعم 

ال

ال

مكتمل

النعم 

مراجعة المحتوى 
العلمي من ِقبل لجنة 

دراسة البرامج المهنية 
المتخصصة

اعتماد الطلب من قبل 
إدارة اعتماد األنشطة



الخدمات المصاحبة لخدمة اعتماد البرامج المهنية المتخصصة

تقديم الجلسات االستشارية من قبل أخصائي اعتماد البرامج المهنية المتخصصة إلى مدير التطوير 

المهني في الجهة المقدمة على الخدمة )قبل التقديم على اعتماد البرنامج – أثناء فترة اعتماد 

البرنامج(.
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الرسوم المالية 

رسوم دراسة طلب اعتماد جديد )ُتدفع قبل مراجعة الطلب(:  000	 ريال سعودي.	 

رسوم اعتماد برنامج جديد: 0,000	 ريال سعودي.	 

رسوم دراسة إعادة اعتماد )ُتدفع قبل مراجعة الطلب(: 000	 ريال سعودي. 	 

رسوم إعادة االعتماد : 0,000	 ريال سعودي.	 

رسوم تحديث محتوى :000	 ريال سعودي .	 

رسوم تحديث معلومات: 300  ريال سعودي .	 

 * رسوم الخدمات غير مستردة.
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