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 املادة األولى: )التعريفات(
يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذه الالئحة، املعاني املوضحة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خالف 

 :ذلك

 الصحية.: الهيئة السعودية للتخصصات الهيئة

 : األمين العام للهيئة.األمين العام

خدمة إضافية تقدمها الهيئة بهدف مراجعة القرار النهائي الصادر من إحدى إدارات الهيئة إللغائه أو تعديله : التظلمخدمة 
 أو تأييده، ويتقدم لها صاحب الشأن بعد اعتراضه لدى اإلدارة املصدرة للقرار. 

 ادر من إحدى إدارات الهيئة.: القرار النهائي الصالقرار

 : الئحة التظلمات بالهيئة.الالئحة

 : أي لجنة ُتشكل بموجب هذه الالئحة للنظر في التظلمات بالهيئة.اللجنة

 : يشمل هذا التعريف جميع أعضاء اللجنة بما فيهم رئيسها.عضو اللجنة

 بالهيئة.: اإلدارة العامة للشؤون القانونية اإلدارة العامة للشؤون القانونية

 املادة الثانية: )تشكيل اللجنة(
عن ستة أعضاء،  يزيد عدد األعضاء في أي لجنة، ويجب أال ُتشكل بقرار من األمين العام لجنة أو أكثر للنظر في التظلمات

 في قرار تشكيل كل لجنة أعضاءها ورئيسها، على أن يكون الرئيس مستشار قانوني.وُيحدد 

 لجنة(املادة الثالثة )ارتباط ال
 ترتبط اللجنة باألمين العام.

 اللجنة(العضوية في  )مدةاملادة الرابعة 
مدة دون النظر ملوعد انتهاء اللجنة مدة العضوية في اللجنة ال تزيد عن سنتين قابلة للتجديد، ولألمين العام إعادة تشكيل 

 العضوية فيها.

 اللجنة(أعضاء  )مكافآتاملادة الخامسة 
ريال عن كل اجتماع، وعلى أال تزيد  مائة( خمس500( ألف ريال وألمين سر اللجنة )1000أعضاء اللجنة )ُيصرف لكل عضو من 

 ( اجتماعًا في السنة.48اجتماعات اللجنة عن )

 )األهداف(املادة السادسة 
 إلى ما يلي:   -مل اللجنة من خالل ع –تهدف هذه الالئحة 
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 الجهات القضائية.الحد من القضايا التي تقام ضد الهيئة أمام  .1
 أن تكون اللجنة جهة اختصاص للنظر في التظلمات قبل اللجوء إلى القضاء. .2
 تحسين اإلجراءات اإلدارية ولوائح وسياسات الهيئة. .3

 اللجنة(وصالحيات  )مهاماملادة السابعة 
إلى  قبل اللجوء  -إال ما استثني بنص خاص في لوائح الهيئة  –التي تحال إليها النظر في التظلمات من قرارات الهيئة  .1

 الجهات القضائية املختصة.
 التعاون والتواصل مع اإلدارات واملجالس واللجان داخل الهيئة. .2
والحلول املناسبة وآليات التنفيذ املقترحة ألبرز املعوقات التي تحول دون حل  بالتوصيات الصادرة عنهاالرفع  .3

 لتفاديها مستقباًل. إدارات الهيئة املعنيةالتظلمات إلى 
 التوصية لألمين العام بشأن القرارات املتظلم منها إللغائها أو تعديلها أو تأييدها. .4

 التظلم( )إجراءاتاملادة الثامنة 
ر أو إلغاء القرا ( ثالثة آالف ريال، على أن يسترد املتظلم املبلغ كاماًل في حال3000يكون املقابل املالي لخدمة التظلم مبلغ )

 تعديله. 

 املادة التاسعة: )إجراء االعتراض(
 التظلم.تقديم قبل  لهاالعتراض على القرار لدى اإلدارة املصدرة  على املتظلميجب 

 اإلدارات(املشترك مع  )التعاون  العاشرةاملادة 
أو وثائق تتعلق بيانات أو معلومات أي طلب الس واللجان في الهيئة في حال تم يجب التعاون من قبل جميع اإلدارات واملج

 بالتظلمات.

 اللجنة( )تقريرعشرة  الحاديةاملادة 
 إلى األمين العام تقرير سنوي يتضمن جميع ما تم إنجازه فيما يتعلق بالتظلمات. ُيرفع

 بالالئحة(واإلجراءات املتعلقة  )السياساتعشرة  الثانيةاملادة 
 د السياساتلتنفيذ هذه الالئحة، على أن ُتحدُتِعد اإلدارة العامة للشؤون القانونية السياسات واإلجراءات والنماذج الالزمة 

 واإلجراءات آلية عمل اللجنة، وُتعتمد بقرار من األمين العام.

 الالئحة(أحكام  )تفسيرعشرة  الثالثةاملادة 
 ما يحقق أهدافها.لألمين العام تفسير أحكام هذه الالئحة ب
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 الالئحة( )مراجعةعشرة  الرابعةاملادة 
حاجة ُتراجع هذه الالئحة من قبل اإلدارة العامة للشؤون القانونية أو الجهة التي يحددها األمين العام كل سنتين أو كلما دعت ال

 لذلك.

 بها(الالئحة والعمل  )نشرعشرة  الخامسةاملادة 
 اإللكتروني للهيئة، وُيعمل بها من تاريخ نشرها.ُتنشر هذه الالئحة في املوقع 

 

 




