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 الالئحة:  

يطبق هذا النظام والئحته التنفيذية على الجمعيات الخيرية واملؤسسات األهلية القائمة أو التي ترغب في افتتاح مؤسسات   2/1

 صحية خاصة. 

 توفرها في املشرف الفني في املؤسسات الصحية الخاصة: االشتراطات الواجب  2/2

حاصل على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الطبية املرتبطة بطبيعة العمل في املؤسسة الصحية   -1

 الخاصة. 

 مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  -2

 دة سنتين. أال تقل خبرته في طبيعة عمل املؤسسة الصحية الخاصة عن م -3

 مهام املشرف الفني على سبيل املثال ال الحصر:   تشمل 2/3

 مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات البروتوكول الطبي في املؤسسة وتطبيق أفضل املعايير الطبية في املؤسسة.  -1

 التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات االعتماد املحلية والعاملية.  -2

 الحاالت وفقا ملعايير الوزارة. مكافحة العدوى واإلبالغ عن   -3

 تزويد الوزارة باملعلومات الالزمة عند الحاجة.  -4

 الحرص على جودة الخدمات الطبية.  -5

 املساهمة في الحفاظ على سالمة املرض ى.  -6

  املوافقة على انتداب املهنيين الصحيين بما ال يتعارض مع أداء املؤسسة الصحية وسالمة املرض ى.  -7
  

 فيمن يشغل منصب املدير الطبي في املستشفى، ما يلي:  شترطي   2/4

 حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.  -1

 حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  -2

لديه خبرة ملدة ثالث سنوات على األقل في أحد املناصب اإلدارية في مؤسسة طبية أو أن يكون حاصال على شهادة معتمدة   -3

 صصات اإلدارية. في أحد التخ 

 يعتبر املدير الطبي بمثابة املشرف الفني للمستشفيات.  -4

 يجوز أن يشغل طبيب األسنان وظيفة املدير الطبي في مستشفيات األسنان املتخصصة.  -5
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ثمان وأربعين   -6 أو  اليومي،  املعيار  العمل  اعتمد صاحب  الواحد، إذا  اليوم  في  الكامل بمعدل ثماني ساعات  التفرغ  يعتبر 

األسبوع، إذا اعتمد املعيار االسبوعي. وتخفض ساعات العمل الفعلية خالل شهر رمضان للمسلمين بحيث ال    ساعة في

 تزيد عن ست ساعات في اليوم أو ست وثالثين ساعة في األسبوع. 

 على درجة البكالوريوس كحد أدن  يشترط 2/5
ً
 وحاصال

ً
 ى. أن يكون املدير اإلداري في املؤسسات الصحية الخاصة سعوديا

 يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي:   2/6

 من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية كطبيب ممارس في نفس نشاط   -1
ً
 مصنفا

ً
 سعوديا

ً
أن يكون مالك العيادة طبيبا

 العيادة املطلوب الترخيص لها. 

 أن يكون لديه تسجيل منهي ساري املفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  -2

بالعيادة ممرض أو ممرضة مرخص لهما )فيما عدا العيادة النسائية فيشترط أن تكون ممرضة( ويجوز االستعانة  أن يكون   -3

 بالفنيين املؤهلين حسب تخصص العيادة. 

 للقوائم التي تحددها الوزارة )مرفق رقم  -4
ً
 (. 1يجب أن تتوفر بالعيادة املرافق واألثاث والتجهيزات الالزمة وفقا

تعيين مشــرف طبــيب أو منهي سعــودي متفرغ ومتخصص في طبيعة عمل املجمع الطبي أو املختبر أو مركز األشعة أو   يشترط 2/7

مركز جراحة اليوم الواحد في املدن التالية: الرياض، مكة املكرمة، جدة، املدينة املنورة، الدمام والخبر، ويجوز للوزير إضافة  

 ستثنى باقي املدن من شرط الجنسية في حال عدم توفر مشرف سعودي. ويجوز  مدن أخرى إذا دعت الحاجة لذلك، وت 

 في طبيعة عمل  
ً
للطبيب أو املنهي املالك أو الشريك في ملكية املؤسسة الصحية أن يكون هو املشرف بشرط أن يكون متخصصا

 هذه املؤسسة. 
 

 الالئحة:  

 والشروط العامة التالية:   أن تتوفر في مبنى املؤسسة الصحية الخاصة املعايير يجب  3/1

 . لدى الوزارةاملكاتب االستشارية الهندسية املعتمدة   موثقة منكود البناء السعودي  مواصفات فنية وهندسية وفق   -1

 استيفاء األجهزة الطبية للمواصفات املعتدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.  -2

والهندسية   -1 الفنية  الرسومات  جميع  تقدم  أن  الخاصة  يجب  الصحية  املؤسسة  مباني  تعديل  أو  بإنشاء  الخاصة 

للمراجعة واالعتماد من قبل الوزارة أو من أحد املكاتب الهندسية االستشارية املعتمدة من قبل الوزارة على أن تقوم  

إطار   في  للوزارة  لتقديمها  النهائية  الفنية  واملوافقة  الالزمة  التقارير  وإعداد  مراحل اإلنشاء  الرخصة  بمتابعة  إصدار 

 النهائية للمؤسسة. 

 أن يكون املوقع مطابقا لشروط األمانات والبلديات باملنطقة أو املحافظة التابعة لها املؤسسة الصحية.  -2
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مع وضع لوحة عند مدخل املؤسسة   يجب أن يوضع ترخيص املؤسسة الصحية الخاصة في مكان بارز داخل املؤسسة، -3

 خيص ومواعيد العمل.  يحمل اسمها وتخصصها الطبي حسب التر 

تبين   -4 واضحة  بطريقة  العمل  بطاقة  ارتداء  باملؤسسة  العاملين  الطبية  والكوادر  الصحيين  املهنيين  جميع  على  يجب 

املؤسسة   تلتزم  كما  باملؤسسة،  الدوام  فتره  أثناء  الصحية  التخصصات  هيئة  تصنيف  حسب  والتخصص  االسم 

 جميع األطباء العاملين. الصحية الخاصة بوضع قائمة شهرية محدثة بأسماء  

ذلك املؤسسات   -5 وتستثنى من  الورقية  امللفات  املرض ى )غرفة مناسبة في حالة استخدام  توفير مكان مناسب مللفات 

 الصحية الخاصة التي تعمل بنظام امللف اإللكتروني( على أن يكون فتح امللف للمريض مجانا. 

 . ع توفير األثاث ودورات املياهتخصيص أماكن النتظار الرجال وأخرى النتظار النساء م  -6

 .أن يحتوي املبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي االعاقة وتسهيل حركتهم داخل املبنى  -7

وضع لوحات ارشاديه داخل املؤسسة توضح حقوق وواجبات املرض ى وأماكن العيادات واألقسام وغيرها من مرافق   -8

باستقبال املالحظات والشكاوى من املراجعين، وأي متطلبات أخرى  ( الخاص  937املؤسسة، وضع لوحة تحمل الرقم )

 للوزارة. 

 تلتزم املؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام ملا يلي:  3/2

نظام مكافحة العدوى والتعقيم ويشمل تطبيق برنامج التقييم الشامل لسياسات وإجراءات مكافحة العدوى من الوزارة    -1

يكون مرجع التطبيق هو الدليل الوطني ملكافحة العدوى، وااللتزام بالتبليغ عن الحاالت وفقا  وبرنامج املكونات األساسية و 

 .(2لآللية التي تحددها الوزارة )مرفق رقم

للنظام املوحد إلدارة نفايات الرعاية الصحية بدول   -2 نظام التخلص اآلمن من النفايات الطبية حسب الالئحة التنفيذية 

هـ  18/7/1427( وتاريخ 60567/2/22( والصادرة بالقرار الوزاري رقم )3ج العربية )مرفق رقممجلس التعاون لدول الخلي 

هـ والتعاقد مع إحدى الشركات املعتمدة من  9/1426/ 16( وتاريخ  53واملوافق على تطبيقه باملرسوم امللكي الكريم رقم )م/

 طبية. الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة للتخلص اآلمن من النفايات ال
 

يجب أن يتوفر في املؤسسة الصحية الخاصة نظام للمعلومات )السجالت الطبية( يالئم طبيعة العمل بها وفقا ملعايير الوزارة    3/3

 (. 4)مرفق رقم
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 الالئحة:  

 (. 5للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل اإلسعافي االلتزام بالشروط واملواصفات املرفقة )مرفق رقم  يشترط 4/1
 

ومراكز   4/2 الخاصة،  املستشفيات  بافتتاح  الترخيص  بعد   يمنح  الرعاية عن  ومراكز  ومراكز اإلدمان،  الواحد،  اليوم  جراحة 

مديريات   املستقلة بموافقة الوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي، وتقوم والطب االتصالي، ومراكز الخدمات الطبية املنزلية  

 الصحية.  املؤسسات الشؤون الصحية باملناطق واملحافظات بإصدار وتجديد جميع تراخيص 
 

تشغيل    يجوز   4/3 نشاط  في  متخصصة  أو مؤسسة  شركة  مع  التعاقد  الوزارة  موافقة  على  بناًء  الخاصة  الصحية  للمؤسسة 

 (. 6سسات الصحية الخاصة شريطة أن تكون هذه الشركة أو املؤسسة معتمدة من الوزارة حسب اآللية املرفقة )مرفق رقم املؤ 
 

قّدم طلب الترخيص بفتح مؤسسة صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية املختصة ويتم تحديد إجراءات ومواعيد    4/4 ي 

 ملا يلي: 
ً
 مراحل الترخيص وفقا

 (. 7يتم اصدار املوافقة املبدئية بعد استكمال البيانات واملستندات املطلوبة حسب املرفق رقم ) املرحلة االولى:  -1

املرحلة الثانية: عند اكتمال املشروع يتقدم املستثمر بطلب إصدار الترخيص النهائي وتقوم لجنة الكشف التابعة إلدارة   -2

 والكوادر وتصدر تقرير املعاينة خالل عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. تنمية االستثمار بمعاينة املبنى والتجهيزات  

النهائي للمؤسسة  -3 من    املرحلة الثالثة: يمنح الترخيص  املنهي  التصنيف  فيها بعد حصولهم على شهادة  والكوادر العاملة 

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. 
 

( الحصول على ترخيص فوري بشرط توافر الكوادر الصحية  8يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة الواردة في املرفق رقم)  4/5
 املرخصة. 

 

 الالئحة:  

صنف  6/1 الصحي  ت  االستثمار  لتنمية  املساعدة  الصحيين    الوكالة  واملمارسين  املقدمة  الطبية  للخدمات   
ً
وفقا املستشفيات 

 العاملين في أقسام العزل والطوارئ والعناية املركزة للكبار وحديثي الوالدة والعناية القلبية والتخصصات الدقيقة االخرى. 

صنف  6/2 الصحي  ت  االستثمار  لتنمية  املساعدة  األ   الوكالة  الخاصة  الصحية  املؤسسات  الطبية  باقي  الخدمات  حسب  خرى 

 االساسية املقدمة واملمارسين الصحيين العاملين في هذه املؤسسات. 

 تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.  6/3

 

 أسعار الخدمات الصحية املعتمدة.  . 1

 وضع األسعار في مكان بارز وبخط واضح.  . 2
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 بدئه والخدمات التي ستقدم له. تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل   . 3

 تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العالج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها.   . 4

 الالئحة:  

 املؤسسة بنشر األسعار املعتمدة من إدارات تنمية االستثمار الصحي باملديريات إلكترونيا أو بنسخة مطبوعة.  تقوم  7/1

أخذ موافقة املريض الخطية على تكلفة العالج وتضمن في السجل الطبي للمريض ويستثنى من ذلك الحاالت الطارئة والتي   يلزم  7/2

 تحتاج لتدخل فوري. 

الص  تلتزم   7/3 تم  املؤسسة  التي  الحالة  لذات  األقل  على  يوم  عشر  أربعة  خالل  للمريض  املجانية  املراجعة  بتقديم  الخاصة  حية 

 تشخيصها في الكشف األولي. 

 ال يجوز إجراء تخفيضات في أسعار الخدمات أو تقديم عروض ترويجية بأي وسيلة دون الحصول على موافقة الوزارة.  7/4

 

 الالئحة:  

 الوزارة الترخيص بمزاولة املهنة بناًء على االشتراطات الواردة في نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية.  تمنح  8/1

 الندب بين املؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:   يجوز  8/2

 ساري املفعول.  -1
ً
 أن تكون كال املؤسستين تحمالن ترخيصا

 ترخيص مزاولة مهنة ساري املفعول. أن يكون املمارس الصحي يحمل  -2

 يجوز أن يكون الندب داخل أو خارج نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تقع فيها املؤسسة الصحية الخاصة.  -3

يجب الحصول على موافقة مديريات الشؤون الصحية باملناطق أو املحافظات التي تتبع لها كاًل من املؤسستين الصحيتين   -4

على أال يؤدي ذلك إلى   ب بينهما قبل مباشرة املمارس الصحي للعمل لدى الجهة التي تطلب الندب إليهااللتين سيتم إجراء الند 

 عدم توفر التخصص للمؤسسة املنتدب منها. 

 )متصلة أو متفرقة( خالل السنة الواحدة، شريطة أن يكون ترخيص املمارس الصحي   -5
َ
أال تتجاوز مدة الندب مائة وثمانين يوما

 املفعول خالل مدة الندب.  املنتدب ساري  

يسمح للممارسين الصحيين العاملين باملؤسسة الصحية الخاصة بالعمل في املؤسسات الصحية الخاصة األخرى التابعة   -6

وأن ال يخل ذلك بالحد   لصاحب العمل وعلى املؤسسة االحتفاظ بسجالت لتوثيق حركة املمارسين الصحيين بين املؤسسات

 الكوادر. األدنى املطلوب من  
 

التي    8/3 الخاصة  الصحية  املؤسسة  بإسم  أجير  شركات االستقدام وخدمة  للممارسين الصحيين عن طريق  الترخيص  يجوز 

 سيعمل لديها بترخيص مؤقت وذلك بعد استيفاء ما يلي:  
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 ظام املؤسسات الصحية الخاصة.  جميع االشتراطات املطلوبة في نظام مزاولة املهن الصحية ون  -1

 إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة االستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية.   -2

اسم   -3 فيه   
ً
موضحا االستقدام  وشركة  الخاصة  الصحية  املنشأة  بين  الصحي  املمارس  خدمات  استئجار  عقد  من  صورة 

ورقم بطاقة التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية  املمارس الصحي ورقم جواز سفره ورقم اإلقامة  

 وتاريخ بدء وانتهاء العمل في املؤسسة الصحية الخاصة. 

يجب عند الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة الجديدة أال تقل مدة عقد املمارسين الصحيين في أجير عن سنة واحدة   -4

 ويجدد عند الحاجة. 

(  95( من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/41الصحية الخاصة بما ورد في املادة )تلتزم املؤسسة  -5

 على جميع  11/1426/ 4وتاريخ  
ً
هـ التي نصت على )يكون االشتراك في التأمين التعاوني ضد األخطاء املهنية الطبية إلزاميا

ال  املؤسسات  في  العاملين  األسنان  وأطباء  سداد  األطباء  واملنشآت  املؤسسات  هذه  وتضمن  والخاصة.  العامة  صحية 

الرجوع على   كافية، ولها حق  أو لم تكن  تأمينية  تابعيها إذا لم تتوافر تغطية  نهائي على  بها حكم  التي يصدر  التعويضات 

سين الصحيين وذلك  املحكوم عليه فيما دفعته عنه. ويمكن أن يشمل هذا التأمين التعاوني اإللزامي فئات أخرى من املمار 

 بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الصحة(. 

تتعهد املؤسسات الصحية الخاصة وكذلك شركات االستقدام بإشعار الوزارة في حال إنهاء عقد املمارس الصحي تحت   -6

 زارة. نظام أجير أو شركات االستقدام قبل املدة املحددة والتي حصل بموجبها على الترخيص من قبل الو 

الزائرين        للمستشفيات الخاصة واملجمعات الطبية املهيأة لتخصص وإمكانات الطبيب الزائر طلب استقدام األطباء    يجوز   8/4

 وفق القواعد التي حددت في املادة الثالثة من نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية.  
 

 عمل األطباء االستشاريين السعوديين في التخصصات املختلفة بالقطاع الصحي الخاص وفقا للقواعد التالية:   يحدد  8/5

في   -1 العمل  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  من  تصنيف  على  الحاصل  السعودي  االستشاري  للطبيب  يجوز 

مر  في  له  املرخص  لالستشاري  يحق  وال  أقص ى،  خاصتين كحد  يتين  صّحِّ في  مؤسستين  العمل  الواحد  اليوم  جراحة  كز 

 مؤسسة صحية أخرى في ذات النشاط ويجوز له العمل في العيادات الخارجية ملستشفى أو مجمع طبي آخر. 

يتين خاصتين الحصول على ترخيصين ملزاولة املهنة   -2 يشترط على الطبيب االستشاري السعودي للعمل في مؤسستين صّحِّ

 لحد األدنى املطلوب في كل مؤسسة. في كلتا املؤسستين دون االخالل با 

يشترط تزويد الشؤون الصحية باملنطقة أو املحافظة بمواعيد عمل الطبيب االستشاري في كل مؤسسة صحية خاصة   -3

 مع إبالغ الشؤون الصحية عند توقفه عن العمل في إحدى املؤسستين املرخص فيهما. 
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في    تلتزم   8/6 الصحي  للممارس  املمنوحة  االكلينيكية  واالمتيازات  بالصالحيات  يتعلق  فيما  التالية  باملعايير  الصحية  املنشأة 

 املستشفيات وفقا ملا يلي: 

 يتعين إنشاء لجنة داخلية في املستشفيات تسمى لجنة االعتمادات واالمتيازات اإلكلينيكية   -1

عنى -2
 
بمراجعة مؤهالت وخبرات املمارسين الصحيين لدى املؤسسة الصحية الخاصة للتأكد من حصولهم على    اللجنة   ت

 . التعليم والتدريب والخبرة واملهارة الالزمة 

الصالحيات واالمتيازات االكلينيكية لتقديم خدمات الرعاية    بمنح املمارسين الصحيين في املستشفى   تصدر اللجنة قرار  -3

 . (9املستشفى )حسب املرفق رقم   اخل الطبية للمرض ى د

 اللجنة عند إصدار قرار منح الصالحيات التجهيزات والكوادر الطبية املتوفرة في املستشفى.   تراعي -4

لد -5 اللجنة يكون  مكتوبة سياسات    ى  امتيازات    وإجراءات  أي  تعليق  أو  إلغاء  أو  رفض  أو  منح  في  املسؤوليات  فيها  تحدد 

  إكلينيكية. 

برئاسة    -6 اللجنة  والعناية  تكون  والطوارئ  والباطنة  كالجراحة  األساسية  األقسام  رؤساء  وعضوية  الطبي  املدير 

وتقوم باملوافقة واعتماد جميع الصالحيات واالمتيازات   ومدير ادارة املوارد البشرية وممثل عن إدارة املستشفى  املركزة 

الصحية، على أن ال  ودية للتخصصات  للممارسين الصحيين داخل املستشفى على ان تتوافق مع تصنيف الهيئة السع 

 يقل تصنيف األطباء أعضاء اللجنة عن استشاري. 

بالتقيد    8/7   لديها  الصحيين  واملمارسين  الخاصة  الصحية  املؤسسات  الصالحيات  تلتزم  جدول  وإجراءات  سياسات  بوثيقة 

 . ( 10اء االسنان حسب )املرفق رقم  واالمتيازات االكلينيكية لكل فئة من فئات أطب 

لجداول الصالحيات واالمتيازات    مكتوبة بإعداد سياسات واجراءات   االلتزام  األخرى  يتعين على املؤسسات الصحية الخاصة   8/8

  اإلكلينيكية لكافة األقسام والتخصصات. 

املؤسسات  مراعاة    يتم 9/ 8  في  ممارسة  األكثر  الطبية  للتخصصات  االسترشادية  االكلينيكية  واالمتيازات  الصالحيات  الئحة 

 . (11الصحية حسب )املرفق رقم 

 الالئحة:  

 (. 7يمنح الترخيص للمستشفى حسب دليل إجراءات منح تراخيص املستشفيات الخاصة )مرفق رقم   9/1

 باإلضافة إلى املتطلبات التالية:   (،3/1املستشفى ما ورد في املادة )يجب أن يتوفر في مبنى   9/2

ترتيب األقسام بصورة عملية تسهل حركة العاملين واملراجعين وأن تكون املمرات واسعة مع ضرورة وجود لوحات   -1

 ملختلف األقسام والخدمات. 
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 فور انقطاع التيار الك -2
ً
هربائي العام وبقوة كافية لتشغيل األقسام  توفر مصدر كهرباء احتياطي صالح للعمل تلقائيا

الرئيسية   واملمرات  املركز  والعالج  واإلسعاف  الدم  وبنك  والوالدة  العمليات  غرف  وخاصة  باملستشفى  الرئيسية 

 باملستشفى مع تجربة هذا املصدر باستمرار للتأكد من صالحيته. 

 ع حدوث تلوث أو اختالط.  توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمن  -3

 من دورين فأكثر وبما   -4
ً
رة املرض ى إذا كان املستشفى مكونا سِّ

َ
توفر العدد املناسب من املصاعد ذات سعة تكفي لنقل أ

 يتناسب مع سعة املستشفى. 

 

 الالئحة:  

 باملستشفى:   العاملون   1/ 10

إدارة املستشفى ويكون مسؤواًل عن اإلشراف على املستشفى ووضع الخطط  أن يكون للمستشفى مدير إداري  يجب -1

 املناسبة لتطويره.  

 ( من هذه الالئحة.  2/4يلتزم املستشفى بتعيين مدير طبي مستوٍف الشروط الواردة في املادة )  -2

مجال   -3 في  سنوات  خمس  عن  تقل  ال  خبرة  ولديه  مؤهل  للتمريض  رئيس  بتعيين  املستشفى  على  يلتزم  اإلشراف 

 التمريض. 

   .(13ن في كل تخصص حسب )املرفق رقم يلتزم املستشفى بتعيين عدد من األطباء االستشاريين والنواب واملقيمي -4

5-   ،
ً
سريرا عشرين  من  أكثر  على  النائب  والطبيب   ،

ً
سريرا ثالثين  من  أكثر  على  االستشاري  الطبيب  يشرف  أال  يجب 

 في كل فترة. وطبيب مقيم واحد على األقل لكل خمسة وع 
ً
  شرين سريرا

يجب توفير الحد األدنى من األطباء واألخصائيين والفنيين والطاقم التمريض ي بما يكفل تغطية الخدمات الطبية   -6

حسب املرفق    على سالمة املرض ى   وال تؤثر املساعدة كاملختبر واألشعة بشكل مستمر وتكون حسبة التغطية علميا  

   (. 13رقم)

ية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية واإلسعاف والعناية  يجب توفير أعداد كافية من املمرضين بما يكفل تغط  -7

املركزة والعمليات، ويمكن االستعانة باملساعدين االكلينيكيين واملساعدين الصحيين للعمل في العيادات الخارجية  

 (. 13فقط حسب املرفق رقم) 

 شفى. جميع تخصصات املست  يجب توفير قائمة األطباء املناوبين على مدار الساعة في  -8

 الالئحة:  

 أقسام وخدمات املستشفى:    1/ 11
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يجب أن يتم تجهيز املستشفى حسب القوائم اإلرشادية التي تعدها الوزارة على أن تتوفر باملستشفى العام كحد أدنى األقسام  

 التالية:  

 الخدمات الطبية   .1

 العيادات الخارجية.  .2

صصا  يلزم توفير طبيـب نائب وممرضتين لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ على مدار الساعة على أن يكون الطبيب متخ .3

الخدمات   تتوافق  بحيث  الرئيسية  املستشفى  تخصصات  في  أو  الطوارئ  طب  تخصصات    اإلسعافية في  مع  املقدمة 

املستشفى وتوفير غرفة عزل مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف مجهزة لنقل الحاالت اإلسعافية مع االلتزام بالضوابط  

 التالية:  

 نائب أول في تخصص طب الطوارئ. وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو   -أ

 وجود سياسات نقل املرض ى من الطوارئ ألقسام املستشفى.  - ب 

 ( 1/ 15)حسب املادة   قسم املختبر  .4

 (.  2/ 15قسم األشعة )حسب املادة  .5

 جناح العمليات في املستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:  .6

 نائب أول في تخصص الجراحة. وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو   -أ

 يجب أن يكون الطاقم التمريض ي يملك التدريب الكافي والخبرة للعمل في قسم العمليات.  - ت 

 وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.  - ث 

 
 

 جناح التوليد:   .7

يشترط في املستشفيات التي يوجد بها أقسام توليد أن تشتمل على غرفتين على االقل مجهزة للوالدة الطبيعية ذات    - أ

مجهزة   عمليات  وغرفة  القيصرية خصوصية،  خاصة  للعمليات  وغرفة  الوالدة،  حديثي  باألطفال  خاصة  وغرفة   ،

الدة، وأن يتم السماح لجميع األمهات بمرافق  من اجمالي اسرة قسم الو   % 20لألطفال ناقص ي النمو بما ال يقل عن  

 خالل الوالدة مع توفير الدعم املعنوي والبدني املستمر. 

االلتزام بتوفير طبيب استشاري عناية مركزة حديثي والدة كرئيس قسم مع توفير طاقم تمريض ي لديه الخبرة والتدريب   - ب 

 (.   NRPدة ) الكافي ولديهم شهادة سارية في برنامج االنعاش لحديثي الوال 
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الوالدة   - ت  بعد  املهبلية  الوالدات  ومعدل  العجان،  القيصرية، قص  بالعمليات  الخاصة  الوزارة  بمعايير  االلتزام  يتم  أن 

 ( 14القيصرية حسب املرفق )مرفق رقم  

  توفر املستشفيات التي لديها أقسام نساء ووالدة أو قسم أطفال عيادة لدعم الرضاعة الطبيعية بها طبيبة أو مثقفة  - ث 

الرضاعة   في  املرضع  أو  الحامل  األم  بدعم  تقوم  الطبيعية  الرضاعة  في مشورة  تدريب مخصص  على  صحية حاصلة 

)م  رقم  امللكي  باملرسوم  الصادر  األم  حليب  تداول  بنظام  املستشفى  وتلتزم  وتاريخ  49/الطبيعية.  هـ  21/09/1425( 

 األطفال.للمستشفيات واملراكز التي يتوفر فيها خدمة النساء والوالدة و 

املناعي   - ج العوز  الوقاية من متالزمة  التاسعة من نظام  باملادة  ورد  نساء ووالدة بما  اقسام  التي لديها  تلتزم املستشفيات 

 هـ.. 16/04/1439( وتاريخ 41املكتسب )اإليدز( وحقوق املصابين وواجباتهم الصادر باملرسوم امللكي رقم )م 

نساء   - ح اقسام  لديها  التي  املستشفيات  لإلصابة  تلتزم  االستكشافي  الفحص  بإجراء  لجميع    (ج )  الكبد  بفيروس ووالدة 

على أن يتم إحالة    ( ج )فيروس الكبدي الالحاالت التي يتم تنويمها من أجل الوالدة وذلك لتطبيق البرنامج الوطني إلزالة 

 تقوم الوزارة بتسجيل املريضة للبدء في العالج.  حتىجميع الحاالت التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة  

 أجنحة اإلقامة.  .8

توفير غرف عزل سالبة الضغط لألمراض املنقولة عن طريق الهواء مطابقة ملواصفات الوزارة ومزودة بدورة مياه   .9

 سرير تنويم وبحد أدنى غرفة واحدة بقسم التنويم.   25منفصلة بمعدل غرفة لكل  

 املركزة: قسم العناية   .10

 من أسرة العناية املركزة يتالءم مع حجم ونشاط املستشفى بنسبة   - أ
ً
يجب أن يوفر املستشفى التي بها غرف عمليات عددا

من السعة السريرية    % 10بنسبة  أسرة عامة،    10سرير عناية مركزة واحد لكل غرفة عمليات، وال يكون أقل من سرير لكل  

 للمستشفى. 

 أسرة عناية مطابقة للمواصفات املعتمدة بالوزارة.  6توفير غرفة عزل سالبة الضغط واحدة على االقل لكل عدد  - ب 

ناط مسؤولية اإلشراف على القسم لطبيب استشاري عناية مركزة ويرتبط مباشرة باملدير الطبي باملستشفى.  - ت   ت 

الطاقم التمريض ي في القسم لديه الخبرة والتدريب الكافي ألساسيات   تقديم خدمة العناية املركزة ولديهم  يجب أن يكون  - ث 

 لألطفال(.   PALS  - للكبار    ACLSشهادات سارية في ) 

ممرض    1:1منوم في العناية املركزة مع مراعاة بعض الحاالت الحرجة التي تطلب    1:2يجب توفير ممرضة لكل مريضين   - ج

 يض. لكل مر 
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عربة  - يتم تجهيز قسم العناية املركزة باألثاث والتجهيزات الالزمة )أجهزة تنفس صناعي، جهاز تدخل في القصبة الهوائية،   - ح

القلب   ونبضات  الدم  قياس أوكسجين  جهاز  واملعدات،  الطوارئ  أدوية  القلب،  لتنشيط  بصاعق  سريع مجهزة  تدخل 

 هاز تحليل وقياس غازات الدم(. واملؤشرات الحيوية، أجهزة ومضخات لنقل الدم، ج

 بنك الدم باملستشفيات الخاصة:  - .11

من   - أ بها  واملعترف  نتائجها  بدقة  املوثوق  الفحص  وأجهزة  الدقيقة  واملعدات  الطبية  بالتجهيزات  الدم  بنك  تجهيز  يتم 

وآمن  بطريقة صحيحة  ومشتقاته  الدم  وتخزين  من جمع وفصل وفحص  املنشأة الصحية  لتمكن  وفق  الهيئات املختصة  ة 

املعايير الوطنية للمركز السعودي العتماد املنشآت الصحية )سباهي( والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع  

 .(GMPالجيدة لبنوك الدم )

 على أن يشمل ما يلي:   2( م 120يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن ) - ب 

 الخصوصية.غرفة استقبال املتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة  .1

 قسم تحضير وفصل املكونات.  .2

 قسم حفظ املكونات غير املفحوصة من األمراض )ثالجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح(.  .3

 قسم حفظ املكونات التي تم فحصها من األمراض )ثالجة، مبرد عميق التبريد، حضانة صفائح(.  .4

 عدية التي تنتقل عن طريق الدم. قسم إجراء الفحوصات املخبرية بما في ذلك فحوصات األمراض امل .5

األجسام   .6 الدم،  فصيلة  )التوافق،  واملتبرعين  املرض ى  من  الدم  لعينات  املختلفة  الفحوصات  قسم إلجراء 

 املضادة(. 

 مستودع لتخزين املستلزمات وأدوات الكشف.  .7

 قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.  .8

. غرفة تسجيل معلومات املتبرعين  .9
ً
 ونتائج الفحوصات إلكترونيا

توفر وسائل األمن والسالمة حسب دليل األمن والسالمة في املختبرات الطبية الصادرة من منظمة الصحة  .10

 العاملية. 
 

تلتزم بنوك الدم القائمة باملستشفيات الخاصة بجميع ما ورد من شروط ومواصفات اإلنشاء التي تضمنتها  .11

 هذه الالئحة.  

بنوك الدم في املستشفيات الخاصة طبيب نائب أول على األقل )بنك الدم / علم األمراض  يجب أن يتوفر في .12

( عن  تقل  ال  خبرة  مع  دم(  أمراض   / )أخصائي  3االكلينيكي  الثالثة  الكوادر  توفر  مع  الدم  بنوك  مجال  في  سنوات   )

 فني تمريض / أو مساعد صحي سحب دم(.  2عدد - فني مختبرات  2عدد - مختبرات 

امل  - ت  ويجب  تؤمن  باملجان  الصحية األخرى  القطاعات  من  ومكوناته  الدم  دم وحدات  بنك  فيها  ليس  التي  الخاصة  ستشفيات 

تجهيز قسم مستقل داخل املختبر إلجراء فحص فصيلة الدم واختبارات التوافق وتخزين وحدات الدم ومكوناته ويتوفر فيه  
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ــــح(. ويلتزم املستشفى بإجراء الفحوصات أعاله واالشراف الطبي  )ثالجة بنك دم، مبرد عميق التبريد للبالزما، وحضانة صفائ

 لتسعيرة الخدمات املعتمدة من الوزارة. 
ً
 على نقل الدم وفقا

 الشروط العامة لبنوك الدم في املستشفيات الخاصة:   - ث 

 املجاني فقط. هـ املتضمن قصر التبرع بالدم على التبرع الطوعي   13/8/1422( في225االلتزام باألمر السامي رقم )  .1

ضرورة االلتزام بدليل طرق العمل في بنوك الدم والتعاميم املنظمة لخدمة نقل الدم الصادرة من الجهات املختصة   .2

 بالوزارة. 

التزام جميع بنوك الدم باملستشفيات الخاصة التي تقوم بسحب الدم من املتبرعين بالدم لديهم بالقيمة املالية لسعر   .3

مكوناته وا ريال  وحدة الدم أو  الدم بقيمة خمسمائة  قبل املختصين باإلدارة العامة للمختبرات وبنوك  لتي تم تحديدها من 

 أو ما يستجد من تنظيمات بهذا الشأن من اإلدارة العامة للمختبرات وبنوك الدم وذلك مقابل  
ً
سعودي فقط ال غير، حاليا

فحص الحمض النووي، تحديد الفصيلة، اختبار التوافق، جهاز    اإلليزا، )كيس الدم الفارغ، الفحوصات املصلية، فحص  

 نقل الدم، اإلشراف الطبي على نقل الدم(. 

يمنع لبنوك الدم مزاولة أي انشطة اضافية مثل جمع البالزما الطازجة املجمدة ألغراض تصنيع مشتقات البالزما او  - .4

 بنك دم الحبل السري. 

اض املعدية املتعارف عليها في املعايير العاملية واملحلية باستخدام أجهزة  يتم التأكد من خلو الدم من جميع االمر   .5

وتقنيات الفحص املوثوق بحساسيتها ودقة نتائجها ومعترف بها وفق املعايير الوطنية للمركز السعودي العتماد املنشآت 

 (. 15)مرفق رقم ( GMPالدم ) الصحية )سباهي( والهيئة العامة للغذاء والدواء حول ممارسات التصنيع الجيدة لبنوك

البرنامج الوطني إلزالة    (ج)  التزام جميع بنوك الدم بإجراء الفحص االستكشافي لفيروس الكبد . 6 وذلك لتطبيق 

تقوم الوزارة بتسجيل   حتىعلى أن يتم إحالة جميع الحاالت التي تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة    )ج(فيروس الكبدي  ال

 املريضة للبدء في العالج. 

 

 الخدمات اإلدارية:  .12

 قسم اإلدارة وتتوفر فيه غرف ملدير املستشفى ومساعديه وملوظفي اإلدارة واملحاسبة.  . أ

 مكتب االستقبال في مدخل املستشفى يشرف عليه موظف سعودي.  . ب 

 مكتب املواعيد لتحديد مواعيد املراجعة للمرض ى.  . ج

 (. 3/3السجالت الطبية مع مراعاة ما ورد في الالئحة ) قسم  . د 

 ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته ملختلف أقسام املستشفى.   . ه

 توفير املكان املناسب واآلمن والكوادر املؤهلة لتنظيم والتحقق من استكمال امللفات الطبية وحفظها.   .و

 وتزويده بنسخة منه  . ز 
ً
 في حال طلبه ويشمل ما يلي:   يتم فتح امللف الطبي للمريض مجانا

 بيانات التعريف باملريض.  .1
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 رقم خاص للسجالت الصحية.  .2

 نظام لتنبيه املوظفين للمرض ى الذين يحملون نفس االسم.  .3

 ح. تسجل االجراءات التالية في امللف الطبي بشكل مجاني:  

 وقت وتاريخ زيارة املريض.  .1

)بيانات   .2 يتضمن:  الذي  الكامل  املريض  الحالة  سجل  الحالي،  املرض  األساسية،  الشكوى  الحيوية،  املؤشرات 

 االجتماعية والنفسية، الحساسية من األدوية، تاريخ األسرة املرض ي، الشكوى الحالية، التاريخ الطبي املرض ي( 

 الفحص البدني حسب النظام املتبع.  .3

 تشخيص قبول الحالة.  .4

 جميع تقارير األمراض، املختبرات واألشعة.   .5

 أوامر األطباء. تشخيص و  .6

 تقييم حالة األلم.  .7

 توثيق جميع ما قدم من الرعاية والعالج، الطبي والجراحي، موقعة ومختومة من قبل الطبيب املعالج.  .8

 ملخص خروج الحالة.  .9

 بطاقة الخروج.  .10

 االجازات املرضية.  .11

 تشفى.  نتائج تشريح الجثث، شهادة الوفاة، ويحتفظ بملفات الوفيات باملستشفى طوال مدة عمل املس  .12

 سجالت تطعيم األطفال. - .13

 ( 16خ.   تسجيل املواليد والوفيات الكترونيا ضمن األنظمة التي تنظمها الوزارة )مرفق رقم 

وعند إتالفها بعد مض ي هذه املدة   . ح زيارة للمريض  املرض ى ملدة عشر سنوات متضمنة آخر  يحتفظ املستشفى بملفات 

 الحاجة. يحتفظ بملخص الحالة املرضية للرجوع إليه عند  

 توفير دفاتر وصفات طبية أو وصفات طبية إلكترونية قابلة للطباعة عند طلبها من املريض أو لجان التفتيش.  . ط
 

 

 الخدمات املساندة داخل املستشفى:  .13

 يجب أن يكون لدى العاملين في املطبخ واملغسلة والنظافة والتعقيم شهادات صحية تثبت خلوهم من األمراض املعدية.  . أ
 

   التغذية: .14

يجب أن تتوفر باملطبخ كافة الشروط الصحية والفنية إلعداد الطعام وحفظه وتقديمه للمرض ى وفقا ملعايير نظام تحليل   . أ

 (. HACCPاملخاطر ونقاط التحكم الحرجة )
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 تلتزم إدارة املستشفى بتوفير نظام للتغذية يتماش ى مع جميع اللوائح الصادرة عن الوزارة في مجال التغذية.  . ب 

. يع . ت 
ً
 ين مشرف تغذية مؤهل فنيا

 يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.  . ث 
 

املالبس    املغسلة: .15 وكي  وغسيل  تنظيف  تؤمن  التي  واآلالت  األجهزة  بكافة  مزود  خاص  قسم  املستشفى  في  يتوفر  أن  يجب 

 للمعايير الفنية والصحية. 
ً
 واألغطية أو تأمين هذه الخدمات من خارج املستشفى بالتعاقد مع شركة متخصصة طبقا

 

 النظافة:  .16

 يجب توفير مستوى جيد من النظافة في كل قسم من أقسام املستشفى وبواسطة عمال مدربين على أساليب النظافة.   . أ

 أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية املركزة خدمات تنظيف مستقلة.  . ب 

 يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.  . ت 

 التعقيم:   .17

في   . أ يتوفر  أن    يجب 
ً
طبقا آمنة  بطريقة  التعقيم  عملية  تؤمن  التي  واآلالت  األجهزة  بكافة  مزود  خاص  قسم  املستشفى 

 لألصول الفنية والصحية ويجوز التعاقد مع شركة متخصصة.  

تأمين   . ب  وكذلك  الصحية  املنشآت  العتماد  السعودي  واملركز  الوزارة  ملواصفات  مطابقا  القسم  تصميم  يكون  أن  يجب 

 جودة لعملية التعقيم. اختبارات مراقبة ال

 للطرق الطبية املتعارف عليها وبما ال يقل عن أربعة عيون لكل مائة سرير.  .18
ً
 يجب أن يزود املستشفى بثالجة لحفظ الجثث وفقا

 يجب التعاقد مع شركة مرخصة للحراسات االمنية على مدار الساعة أو توفير أفراد حراسه بعدد كافي على كفالة املستشفى.   .19

الصيدلية الداخلية: يتولى إدارتها صيدلي مرخص له بمزاولة املهنة مع مراعاة ما ورد في أحكام نظام املنشآت واملستحضرات   .20

هـ والئحته التنفيذية ، يلزم تعيين صيدلي سعودي أو فني  1425/ 1/6( وتاريخ 31ي رقم )م/ الصيدالنية الصادر باملرسوم امللك 

"القسم   ينيبه في  أو من  رئيس التمريض  العقلية ، ويكون  املواد املخدرة واملؤثرات  صيدلي سعودي يكون مسؤواًل عن عهدة 

ة ،على أن يخصص مكان آمن محكم اإلغالق لحفظ  الداخلي" باملستشفى مسؤوالً عن عهدة املواد املخدرة واملؤثرات العقلي

(  وتاريخ  39املواد املخدرة واملؤثرات العقلية وفقا لنظام مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 هـ. 8/7/1426

 للشروط والضوابط امل 2/ 11
ً
 (.  17رفقة )مرفق رقم  يجوز افتتاح مستشفيات الرعاية الطبية املمتدة والنقاهة وفقا

افتتاح مستشفيات متخصصــة لعالج املدمنين وتأهيلهم أو الحصول على تصريح بإضافة قسم لعالج وتأهيل اإلدمان    يجوز   3/ 11

 للضوابط املرفقة )مرفق رقم 
ً
 (. 18في املستشفيات القائمة وفقا

التي ذكر في معايير املركز السعودي العتماد املنشأة الصحية    (ESR)تلتزم املستشفى بتطبيق متطلبات األساسية للسالمة  4/ 11

 )سباهي(  
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 الالئحة:  

 لآللية املرفقة )مرفق رقم   1/ 12
ً
( مع التزامها بكافة  19يجب على كل مؤسسة صحية خاصة إبالغ الوزارة باألمراض املعدية وفقا

بيانات   من  تطلبه  بما  الوزارة  بإبالغ  الخاصة  الصحية  املؤسسة  تلتزم  كما  الوزارة.  تقرها  التي  الوقائية  واإلجراءات  التعليمات 

 إحصائية.  

مؤسسة صحية خاصة اإلبالغ عن االحداث الصحية الجسيمة التي تحدث داخلها من خالل آلية التبليغ  يجب على كل    2/ 12

 املعتمدة من الوزارة. 

 
 

 الالئحة:  

 ملا ورد بالقوائم )مرفق رقم    يجب 1/ 13
ً
أن تتوفر في املجمع الطبي العام أو املتخصص األدوية والوسائل اإلسعافية الالزمة طبقا

20  .) 
 

 الالئحة:  

 اشتراطات عامة للمجمعات الطبية:    1/ 14

يشترط للترخيص للمجمعات الطبية أن يتوافر فيها على األقل ـطبيب استشاري أو من يعادله في الدرجة العلمية من   -1

ر  حملة الدكتوراه ويكون بحد أدنى طبيب نائب أول في مدن الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة، الدمام، الخب 

 .ويكتفى بطبيب نائب في بقية املدن األخرى 

 مؤهال في طبيعة عمل املجمع وأن يكون لديه ترخيص منهي ساري   -2
ً
 سعوديا

ً
أن يكون املشرف الفني على املجمع طبيبا

املنورة،   املدينة  املكرمة،  مكة  الرياض،  التالية:  املدن  في  وذلك  الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة  من  املفعول 

 دمام، الخبر. جدة، ال 

أدنى مخصصة للكشف وأن يكون لكل عيادة طبيب وممرض مرخص لهما ويجوز   -3 يشترط توفر ثالثة عيادات كحد 

عن   بدال  فقط  العيادات  في  للعمل  الصحيين  واملساعدين  االكلينيكيين  واملساعدين  املؤهلين  بالفنيين  االستعانة 

 املمرض. 

وال  -4 األثاث  املرافق  العيادات  في  يتوفر  أن  وفق يجب  تحتاجها  التي  لهذه  تجهيزات  املرفقة  للقوائم   
ً
        مرفق )  الالئحة ا

 (.  1رقم

مع تزويد   -5 الحاالت اإلسعافية فقط  في  الوالدة إال  للمجمعات الطبية العامة أو املتخصصة بإجراء عمليات  ال يسمح 

باملنطقة أو املحافظة بتقرير مفصل عن كل حالة على حدة مع ما   يثبت أهلية اإلجراء واستخدام  الشؤون الصحية 

 (. 16نظام تبليغ الوالدة حسب املرفق )مرفق رقم  
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األم   -6 ووالدة أو قسم أطفال بنظام تداول حليب  اقسام نساء  الطبية العامة واملتخصصة التي لديها  تلتزم املجمعات 

 هـ.. 21/09/1425( وتاريخ 49/الصادر باملرسوم امللكي رقم )م 

تي لديها اقسام نساء ووالدة بما ورد باملادة التاسعة من نظام الوقاية من متالزمة العوز املناعي  تلتزم املجمعات الطبية ال -7

 هـ. 16/04/1439( وتاريخ 41املكتسب )اإليدز( وحقوق املصابين وواجباتهم الصادر باملرسوم امللكي رقم )م 
 

 

 

 التالي:   للمجمعات الطبية العامة   يشترط 2/ 14

الطبيب   -1 يكون  ) أن  رقم  الفقرة  بحسب  ) 1املرخص  رقم  املادة  من  األساسية  1/ 14(  التخصصات  أحد  في   
ً
متخصصا  )

 ( من املادة األولى وطبيب نائب على األقل لكل تخصص آخر. 2املوضحة في الفقرة رقم ) 

لسرير طبي وتأمين  توفير قسم للطوارئ في الدور األرض ي أو في األدوار العلوية بشرط توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع  -2

سيارة إسعاف حديثة الطراز وأال يقل طرازها عن خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم للحصول على الترخيص النهائي أو  

 .(21حكومي أو خاص )مرفق رقم   سنوات للتجديد أو توقيع اتفاقية مع مركز خدمة نقل اسعافي  10

 يشترط لترخيص املجمع الطبي املتخصص ما يلي:  3/ 14

)الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة،    التالية في املدن  يجب توفر طبيب نائب أول وطبيب نائب متفرغين لكل تخصص  .1

جدة، الدمام، الخبر(، أما في املدن األخرى فيجب توفر طبيبين نائبين متفرغين لكل تخصص، ويستكمل الحد االدنى من  

القطاع  االطباء من خالل االستعانة باألطباء املتفرغي في  املهنة  لهم بمزاولة  سمح  ي  التخصص ملن  املتفرغين في  أو غير  ن 

 الخاص. 

)الرياض،   التالية في املجمع الطبي املتخصص في طب االسنان يجب توفير طبيب نائب أول متفرغ في طب األسنان في املدن   .2

ب توفير طبيب نائب متفرغ في طب األسنان،  مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة، الدمام، الخبر( اما في املدن األخرى فيج 

سمح لهم   ويستكمل الحد االدنى من االطباء من خالل االستعانة باألطباء املتفرغين أو غير املتفرغين في التخصص ملن ي 

 بمزاولة املهنة في القطاع الخاص. 

العمليات   يحظر   4/ 14 إجراء  العيادات  أو  الطبية  املجمعات  في  العاملين  االطباء  مديرية    على  إشعار  بعد  إال  املستشفيات  في 

 الشؤون الصحية بذلك وفق الضوابط التالية: 

يجب أن يكون إجراء العمليات من قبل أطباء املجمع الطبي أو العيادات في حدود التخصص والصالحيات الخاصة بأطباء   .1

 املستشفى. 

عل .2 الحصول  العيادات  أو  الطبية  املجمعات  في  العاملين  األطباء  على  من  يجب  العملية  إلجراء  املطلوبة  الصالحية  ى 

 املستشفى.  

تكون املسؤولية القانونية مشتركة بين الطرفين في حال وجود مخالفة لألنظمة الصحية املتعلقة باملؤسسات الصحية الخاصة   .3

 والعاملين فيها. 
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 املستشفى. ال يسمح ألطباء املجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص املرض ى داخل   .4

 الالئحة:  

 شروط وضوابط املختبرات الطبية:    1/ 15

يجب أن تكون مساحة املختبر كافية وأن يحوي املرافق الالزمة كي ال تتأثر جودة العمل وسالمة املوظفين والزوار وفقا   -1

نتائجها واملعترف بها من الهيئات  للمعايير الوطنية والعاملية وأن يتم تجهيزه باملعدات الدقيقة وأجهزة الفحص املوثوق بدقة 

املختصة لتمكن املؤسسة الصحية من تقديم خدمات مخبرية بطريقة صحيحة وآمنة وفق املعايير الوطنية للمركز السعودي  

 العتماد املنشآت الصحية. 

عامـة   -2 مختبـرات  إلـى  الطبية  املختبرات  ضمن    يكون   أنيمكـن  و   متخصـصة مختبـرات  و تصنف  أو  مستقل  املختبر 

 مستشفى أو مجمع طبي وذلك كما يلي:  

وفصيلة   . أ الكاملة  الدم  صورة  وتشمل  التخصصية  غير  الروتينية  الطبية  بالتحاليل  وتقوم  عامة  مختبرات 

 الدم، الكيمياء الحيوية، العناصر املصورة، التفاعالت املصلية، األحياء الدقيقة  

الطب  . ب  بالتحاليل  تقوم  متخصصة  األنسجة  مختبرات  علم  املناعة،  أمراض  )علم  وتشمل  التخصصية  ية 

 والخاليا، التوافق النسيجي، تحاليل الوراثة الخلوية( 

 العاملون باملختبر:   -3

يكون املسؤول عن املختبر في املستشفيات طبيب استشاري مختبر أو استشاري غير طبيب في تخصص املختبر كحد   . أ

 اخصائيين وفنيين في كل تخصص من التخصصات املخبرية املختلفة.    أدنى ومرخص له بمزاولة املهنة إضافة إلى

يجوز التعاقد مع مختبر مختص في حال عدم توفر طبيب استشاري أو نائب أول مختبر في املستشفيات التي ال تتوافر   . ب 

حد أدنى حسب  فيها تخصصات الباطنة أو الجراحة العامة أو النساء والوالدة أو األطفال ويكتفى بطبيب نائب مختبر ك 

 عدد األسرة. 

يكون املسؤول عن املختبر في املجمعات الطبية طبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات كحد أدنى ومرخص لهما   . ج

وعدد   مع توفير أخصائي مختبر  املهنة  مع مختبر    2بمزاولة  فني مختبر ويجوز االكتفاء بأخصائي مختبر في حال التعاقد 

 ب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات. مختص في حال عدم توفر طبي 

توفير   . د  مع  مختبر  أول  نائب  طبيب  أو  املختبر  تخصص  في  طبيب  غير  استشاري  توفر  املستقلة  املختبرات  في  يشترط 

)الرياض، مكة املكرمة، املدينة املنورة، جدة، الدمام، الخبر(، ويجوز    التالية فني مختبر في املدن    2أخصائي مختبر وعدد  

 فني مختبر في املدن األخرى.   2وعدد  االكتفاء بطبيب نائب مختبر أو أخصائي أول مختبر 

 مرافق وتجهيزات املختبر:  -4
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 مكتب الستقبال املراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.  . أ

 مساحة كافية إلجراء الفحوصات املختلفة وغرفة مستقلة في حال القيام بالفحوصات الجرثومية.  . ب 

 (. 22م يتم تجهيز املختبر العام واملختبر املتخصص حسب )مرفق رق . ت 

 الفحوصات املخبرية:   -5

يقدم كل مختبر عند الترخيص أو التجديد، بيان بجميع أنواع األجهزة التشخيصية املستخدمة، وكشف بالتحاليل املخبرية التي   

 يقوم بها ومتوسط أسعارها وأن تكون الفحوصات املسموحة للمختبرات العامة واملتخصصة على النحو اآلتي :   

 ( . 22ام الفحوصات املبينة في املرفق )مرفق رقم  تجرى باملختبر الع -أ

نشاط   - ب  حسب  التخصصية  املخبرية  التحاليل  الروتينية،  املخبرية  التحاليل  إلى  باإلضافة  املتخصص  باملختبر  تجرى 

 (.  22املختبر وذلك في حالة توفر التجهيزات الالزمة املبينة في املرفق )مرفق رقم 

 بيانات التحليل:     -6

 نتائج التحاليل والفحوصات على نماذج مطبوعة مخصصة لكل قسم من أقسام املختبر وتحمل البيانات اآلتية: تدون 

اسم القسم املختص ــ اسم وعنوان املريض ــ رقم السجل املدني أو اإلقامة ــ التاريخ  -اسم وعنوان ورقم ترخيص املختبر  - أ

نوع العينة والفحص املطلوب ــ نتيجة الفحص ــ اسم وتوقيع الفاحص وتوقيع  ــ اسم جهة اإلحالة ــ رقم التسلسل في السجل ــ 

 مدير املختبر وختم املختبر. 

 للطرق املتبعة في املختبر   - ب 
ً
تطبع بالتقارير املخبرية الحدود واملعدالت الطبيعية القياسية لجميع أنواع الفحوصات طبقا

 منه ورقيا أو إلكترونيا.  ويعطى املراجع أصل التقرير ويحتفظ في املختبر بصورة

من    -7 مخبرية  عينات  استقبال  أو  إرسال  أخرى  خاصة  صحية  مؤسسة  ضمن  أو  املستقل  الخاص  املختبر  رغبة  حالة  في 

 (. 22مؤسسات صحية خاصة أخرى يلزم اتباع اإلجراءات املنظمة لذلك حسب املرفق )مرفق رقم 

 

 شروط وضوابط أقسام األشعة:    2/ 15

سرير فأكثر على أجهزة األشعة العامة واملوجات    100شعة في املستشفيات ذات السعة السريرية  يجب أن يحتوي قسم األ  -1

 الصوتية وأجهزة األشعة املقطعية.  

 يشترط في أقسام األشعة في املستشفيات توفر العدد الكافي من األطباء كحد أدنى على النحو التالي:  -2

   100املستشفى ذو السعة السريرية أقل من ) . أ
ً
طبيب استشاري ونائب أول   ( يجب أن يتوافر فيه على األقلسريرا

 أشعة. 
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( يجب أن يتوافر فيه على األقل طبيب استشاري أشعة وعدد  200- 100املستشفى ذو السعة السريرية من )  . ب 
ً
سريرا

 ( طبيب نائب أول أشعة.  2)

(  300-   200املستشفى ذو السعة السريرية أكثر من )  . ت 
ً
( طبيب استشاري  2األقل عدد )  يجب أن يتوافر فيه على  سريرا

( نائب أول أشعة لكل  1( طبيب استشاري أشعة وعدد )1( طبيب نائب أول أشعة ويتم اضافة عدد )2أشعة وعدد )

 ( سرير إضافي.  100)

يجوز االستفادة من خدمات مراكز طب األشعة االتصالي في حال عدم توفر طبيب استشاري أو نائب أول أشعة في   . ث 

الت  الباطنة والجراحة العامة والنساء والوالدة واألطفال ويكتفى بطبيب  املستشفيات  ي ال تتوافر فيها تخصصات 

 كحد أدنى حسب عدد األسرة.  تشخيصية  اشعة نائب 

 يشترط الفتتاح قسم للعالج باألشعة في املستشفى أن يتوفر به استشاريون متخصصون في هذا النوع من العالج.    -3

يشترط في مراكز األشعة املستقلة أو اقسام االشعة في املجمعات الطبية االلتزام باملعايير والشروط العامة واملتطلبات الواردة   -4

 على النحو اآلتي:   ( من هذه الالئحة 3/3،  3/1في املواد )

األجهزة    - أ كانت  إذا  الطبية  باملجمعات  أشعة  نائب  وطبيب  املستقلة،  مراكز األشعة  في  نائب أشعة  طبيب  توفر  يشترط 

املوجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات فوق صوتية فقط وفي حال عدم توفر طبيب نائب أشعة في املجمعات  

 مركز طب اشعة اتصالي.  الطبية يجوز لتلك املجمعات التعاقد مع 

كانت    - ب  إذا  الطبية  أول أشعة باملجمعات  نائب  املستقلة، وطبيب  يشترط توفر طبيب استشاري أشعة في مراكز األشعة 

رنين   وفي حال عدم توفر    مغناطيس ي،األجهزة تحتوي على أجهزة أشعة عامة، موجات فوق صوتية، أشعة مقطعية أو 

 طبية يجوز لتلك املجمعات التعاقد مع مركز طب اشعة اتصالي. أشعة في املجمعات ال  أول   طبيب نائب

 يشترط إلجراء األشعة التداخلية توفر طبيب استشاري أشعة أو نائب أول أشعة متخصص باألشعة التداخلية.   - ت 

املرفقة   - ث  الطبية حسب الشروط  في اقسام األشعة باملجمعات  الدموية  الخاصة باألوعية  يجوز عمل األشعة التداخلية 

 (. 23رفق رقم )م

مع االلتزام باملعيار األساس ي    يجوز أن يشرف طبيب األشعة على أكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب املؤسسة الصحية  - ج

 للمنشأة. 

 يشترط لترخيص مركز طب األشعة االتصالي ما يأتي:  -5

 . املساعدة لتنمية االستثمار الصحي بالوزارةالوكالة   التقدم بطلب الترخيص إلى مديريات الشؤون الصحية ويتم احالتها إلى - أ

 (. 24توافر الحد األدنى من التجهيز )مرفق رقم  - ب 

 تقييم مركز طب األشعة االتصالي كل سنتين، ويتم االحتفاظ بصور األشعة ملدة سنتين على األقل.  - ت 
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 أحكام خاصة ألقسام ومراكز األشعة:   -6

والرنين املغناطيس ي أن تكون عن طريق أطباء متخصصين في األشعة التشخيصية  يشترط إلعداد تقارير األشعة املقطعية   - أ

 ال يقل تصنيفهم عن طبيب نائب أول أشعة. 

 يشترط أن يعد تقارير أشعة الثدي طبيب نائب أول أشعة كحد أدنى وحاصل على تأهيل متخصص بأشعة الثدي.   - ب 

 . أن يوجد بالقسم أو باملركز دليل سياسات وإجراءات العمل  - ج
 

 أحكام عامة ألقسام األشعة في املؤسسات الصحية الخاصة:  -7

يجب تطبيق برنامج الجودة النوعية ألجهزة األشعة في املؤسسات الصحية الخاصة بشكل دوري وإرسال التقارير الخاصة   - أ

 في املناطق أو املحافظات التي تتبعها. إدارات األشعة  بها إلى أقسام  

 باملؤسسة الصحية ويرتبط بمدير املؤسسة مباشرة. توفير مسؤول للحماية من اإلشعاع  - ب 

يجب تطبيق برنامج الحماية من االشعاع ومعايير سالمة أجهزة األشعة والرنين املغناطيس ي في املؤسسات الصحية الخاصة   - ت 

 . هيئة الرقابة النووية واالشعاعية بما يتوافق مع اشتراطات  

الخ  - ث  الصحية  املؤسسات  تراخيص  تجديد  أو  ملنح  الجرعات  يشترط  قياس  بطاقات  تأمين  أشعة  أقسام  لديها  التي  اصة 

ملناطق أو املحافظات  ، وإرسال النتائج إلى أقسام الحماية من اإلشعاع في اشخصية للعاملين في مجال اإلشعاع اإلشعاعية ال 

ملناطق أو املحافظات  في ا وإرسالها إلى إدارات األشعة  وتطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية على أجهزة األشعة   ، التي تتبعها 

 . التي تتبعها

 

 شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد:    3/  15     

 أو ضمن مجمع عيادات وفق الضوابط التالية:   -1
ً
 يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقال

يمنح تصريح جراحة اليوم الواحد لطبيب استشاري في مجال تخصصه ممن تنطبق عليه الشروط على أن يقدم الطلب   - أ

 به قوائم العمليات التي سوف يقوم بإجرائها. 
ً
 مرفقا

 (. 25املركز العدد الكافي من األطباء واألخصائيين والفنيين )مرفق رقم يجب أن يوفر  - ب 
 

 شروط منح الترخيص ملمارسة عمليات اليوم الواحد:  -2

حصول الطبيب على موافقة الوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي بعد استيفاء كافة الشروط والضوابط الخاصة   - أ

 بعمليات اليوم الواحد. 

 (. 25اليوم الواحد للشروط واملواصفات والتجهيزات )مرفق رقم  مطابقة مركز جراحة   - ب 

الخاصة  - ت  املستشفيات  مع إحدى  املفعول  سارية  إلى   اتفاقية  نقلها  يستلزم  والتي  الطارئة  الحاالت  بقبول  الحكومية  أو 

 املستشفيات في أي وقت. 

 نقل الحاالت الطارئة إلى املستشفى. إقرار بعدم السماح ببقاء املريض باملركز للمبيت مهما كانت الظروف ويتم  - ث 
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تعيين مسؤوال عن عهدة املواد املخدرة واملؤثرات الستخدامها داخل املركز حسب نظام مكافحة املخدرات واملؤثرات   - ج

 (. 26العقلية والئحته التنفيذية ودليل إجراءاته املرفقة )مرفق رقم 

 أحكام عامة:  -3

 بل إجرائها بشكل مكتوب موقع عليها من املريض وتحفظ في سجله الطبي. ضرورة تحديد أجر العملية وإبالغ املريض به ق  - أ

 وال يسمح بممارسة النشاط   - ب 
ً
 شخصيا

ً
يعتبر ترخيص الطبيب املرخص له بممارسة عمليات جراحة اليوم الواحد ترخيصا

 ألي طبيب آخر غير مرخص له بممارسة هذا النشاط. 

 ام ويتقدم في نهايته ملديرية الشؤون الصحية بطلب التجديد. يمنح الترخيص للطبيب ملمارسة هذا النشاط ملدة ع - ج

على أن يرفق بالطلب   آخر بعد موافقة الوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي يتم تجديد الترخيص للطبيب ملدة عام  - د 

 حسب ما ورد باملادة رقم ) 
ً
التنفيذية لنظام  ل( من الالئحة  2/ 3تقرير شامل عن العمليات التي أجريت. ثم يجدد نظاميا

 هـ.   4/11/1426( وتاريخ 59مزاولة املهن الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم )م/

 

 الخدمات الصحية املساندة   4/ 15

 تشمل مراكز الخدمات الصحية املساندة التالي:    -1

 ( 27مراكز الرعاية الطبية العاجلة )مرفق رقم  - أ

 ( 28مراكز الرعاية الحرجة )مرفق رقم      - ب 

 ( 29العيادات الطبية املتنقلة )مرفق رقم   - ج

 ( 30مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي )مرفق رقم  - د 

 ( 31الطبية املنزلية )مرفق رقم  الرعاية مراكز  - ه

 ( 32مراكز تلطيف األلم )مرفق رقم   -و

 ( 33مراكز متخصصة لتأهيل املدمنين )مرفق رقم   - ز 

 ( 34مراكز العالج الطبيعي )مرفق رقم   - ح

 ( 35الوظيفي )مرفق رقم  مراكز العالج   - ط

 ( 36مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية )مرفق رقم  - ي

 ( 37مراكز عالج النطق والتخاطب والبلع )مرفق رقم   - ك

 ( 38مراكز عالج أمراض السمع )مرفق رقم  - ل

 ( 39مراكز العالج والتأهيل النفس ي )مرفق رقم  - م 

 ( 40محالت النظارات الطبية )مرفق رقم  - ن
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 ( 41والتركيبات الصناعية )مرفق رقم  معامل األسنان - س

 ( 42مراكز العناية بالقدم والكاحل )مرفق رقم   - ع

 ( 43مراكز التغذية )مرفق رقم  - ف 

 ( 44مراكز الغسيل الكلوي )مرفق رقم  - ص 

 ( 45مراكز تجميع البالزما )مرفق رقم  - ق

 أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير.  - ر 

عالج وظيفي    – املراكز التي تحتوي على تخصصين كحد أدنى من التخصصات التالية )عالج طبيعي مراكز التأهيل الطبي: هي  -2

النطق والتخاطب والبلع    – السمع    –عالج أمراض  النفس ي    –عالج أمراض  بالقدم والكاحل    – العالج والتأهيل    – العناية 

 . (46رقم األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية( وذلك حسب )املرفق  – التغذية  

 شروط ومواصفات مراكز الخدمات الصحية املساندة:  -3

يجب أن يتوفر في مراكز الخدمات الصحية املساندة املعايير والشروط العامة املطلوبة في املؤسسات الصحية الخاصة الواردة     

كما يجب أن تتوفر كحد أدنى الشروط واملواصفات الخاصة بكل مركز )وفق الضوابط    الالئحة،( من هذه 3/3-  3/1املواد )في 

الالئحة والقوائم االسترشادية التي تضعها ا  لها بمزاولة املهنة بإشراف    (،لوزارة بهذه  باملركز كوادر مرخص  ويشترط أن يعمل 

 مختص في طبيعة عمل املركز. 

 

للشروط    يلزم   5/ 15 وفقا  التالية  األنشطة  من  أي  إلضافة  املحافظة  أو  باملنطقة  الصحية  الشؤون  موافقة  على  الحصول 

 واملتطلبات الفنية امللحقة بالالئحة:  

 (. 47)مرفق رقم   العمالة الوافدة وعمال األغذية في املستشفيات واملجمعات الطبية فحص  - أ

وفق أحكام نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم الصادر باملرسوم امللكي رقم   (IVF) األنابيب  وأطفال العقم  - ب 

 (. 48هـ والئحته التنفيذية )مرفق رقم 21/11/1424( وتاريخ  76)م/ 

 (. 49)مرفق رقم   يات واملجمعات الطبية الختان في املستشف  - ج

 (. 50وحدة جراحة البدانة في املستشفيات )مرفق رقم  - د 

 (. 51وحدة مناظير الجهاز الهضمي في املجمعات الطبية )مرفق رقم   - ه
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 (. 52املجمعات الطبية )مرفق رقم  املستشفيات و ألورام في  لعالج االعالج الكيميائي  -و

 (. 53العيادات الخاصة واملجمعات الطبية )مرفق رقم  الجراحات املكتبية في  - ز 

 ( 54رقم القسطرة القلبية في املستشفيات )مرفق   - ح

 أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.  - ط

 

 الالئحة:  

)مرفق رقم  يجب أن تتوفر في أقسام الطوارئ باملؤسسات الصحية الخاصة األدوية اإلسعافية الواردة في القائمة امللحقة  1/ 16

20 .) 

والجلطات    2/ 16 الخطرة  الطارئة  الحاالت  لكافة  اإلسعافي  العالج  بتقديم  الخاصة  الصحية  املؤسسة  تلتزم  اإلسعافي:  العالج 

 في االعتبار ما يلي:  القلبية 
ً
 الواردة إليها وذلك دون مطالبة مالية مسبقة أخذا

يمكن أن يهدد حياة املريض أو أحد أطرافه أو أعضائه  الحالة اإلسعافية وهي الحالة الناتجة عن إصابة أو مرض   -1

 الداخلية أو الخارجية. 

اإلسعافات األولية وهي اإلجراءات الطبية العاجلة التي تتطلبها حالة املريض وتؤدي إلى استقرار حالته بشكل يسمح   -2

 بنقله. 

في الحاالت اإلسعافية  -3 الضرورية  أو تقرير  وهي الفحوصات التي ال غنى عنها   الفحوصات  املريض  لتشخيص حالة 

 طريقة العالج. 

 (. 55عالج الحاالت اإلسعافية )مرفق رقم    قواعد 3/ 16

 الالئحة:  

فوضه    –يتولى موظفون    1/ 17 ي  من  أو  لاللتزام  املساعد  الوزارة  وكيل  من  قرار  بتسميتهم  على    – يصدر  والتفتيش  الرقابة  أعمال 

من   للتأكد  الخاصة  الصحية  بموجبه  املؤسسات  الوزارة  تصدرها  التي  والقرارات  التنفيذية  والئحته  النظام  هذا  أحكام  تطبيقها 

 . ومراقبة مستويات الجودة والنوعية 

 االستعانة باملختصين من خارج الوزارة وفق ما يراه وكيل الوزارة املساعد لاللتزام أو من يفوضه.   يجوز  2/ 17

 للمفتش الصالحيات التالية:  3/ 17
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املؤس  -1 التنفيذية  زيارة  والئحته  النظام  من التزامها بأحكام هذا  والتأكد  مرافق وأقسام،  وما تحتويه من  الخاصة  سات الصحية 

الجودة وسالمة   الفنية واإلدارية، وأنظمة  كالشروط العامة والخاصة واملواصفات  والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة، 

 لنوعية وغيرها. املرض ى، ومراقبة العدوى، ومستوى الجودة ا

 االطالع على السجالت والتأكد من سالمة األجهزة واملعدات، ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها.  .2

 سماع أقوال املسؤول عن املخالفة وكل من له عالقة بها.  .3

 وإعداد املحاضر الالزمة لذلك.  وجمع األدلة والقرائن  ضبط وإثبات املخالفات  .4

 على املؤسسات الصحية الخاصة التعاون مع املفتشين وتسهيل مهامهم.   4/ 17

مالك املؤسسة الصحية املخالفة أو وكيله بتزويد إدارة االلتزام باملديرية او اإلدارة املعنية ببيانات التواصل املعتمدة   يلتزم  5/ 17

 لتلك املؤسسة. 

 ( بمثابة إقرار من امل بلغ بالشكوى أو البالغ. 937الشكوى أو البالغ عن طريق مركز البالغات )  يعتبر 6/ 17

 التقييم الذاتي:   7/ 17

قيم مدى التزامها باألنظمة واللوائح املعمول   -1 تخضع جميع املؤسسات الصحية الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي والذي فيه ت 

 بها بوزارة الصحة ذاتًيا. 

املؤسسة والتأكد من سالمة إجراءات املؤسسة وعدم مخالفتها ألحكام  يعتمد املفتش هذا التقييم بعد وقوفه ميدانًيا على  -2

 هذا النظام والئحته التنفيذية، ويعتد به كمحضر تفتيش. 

لديها من مخالفات من خالل برنامج التقييم    تفصح عمايجوز للجهة املختصة بالوزارة منح مهلة تصحيحية للمؤسسة التي   -3

 املدة التصحيحية وتصحيح ما لديها من مخالفات. الذاتي، وعلى املؤسسة االلتزام بهذه 

 على سالمة املرض ى.  -4
ً
 تلتزم املؤسسة الصحية الخاصة بإيقاف النشاط محل املخالفة والتي تمثل خطرا

في حال عدم التزام املؤسسة باملهلة التصحيحية، وبدون الحصول على موافقة من الجهة املختصة بالوزارة لتمديد املهلة   -5

 يتم ضبط املخالفة ألحكام هذا النظام والئحته التنفيذية، واستكمال اإلجراءات النظامية.  ألسباب مبررة،

 

 الالئحة:  

أو تغيير    1/ 18 إلى مالك آخر  الوزارة على نقل ملكية املؤسسة  موافقة  الخاصة على  املؤسسة الصحية  يشترط حصول مالك 

 ودون الحاجة إلى أي إجراء من الوزارة في حال عدم حصول املالك  نشاطها أو تغيير مكان ممارستها للنشاط. ويعتبر  
ً
الترخيص الغيا

 على املوافقة. ويحق للوزارة اتخاذ إجراء اإلغالق الفوري على املؤسسة املعنية وتوقيع الجزاءات التي يقرها هذا النظام. 

 الالئحة:  
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 تجديد الترخيص:   1/ 19

 مكتمل لتجديد الترخيص املمنوح لها قبل انتهاء مدته بثالثة أشهر على األقل. يجب على املؤسسة الصحية التقدم بطلب  -1

 وال تتحمل املؤسسة   30تقوم املديرية عند استالم الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال املسوغات النظامية خالل   -2
ً
يوما

 الصحية أي مسؤولية جراء التأخر في تجديد الترخيص.  

 عند ح -3
ً
صول املؤسسة الصحية على شهادة اعتماد صادرة من املركز السعودي العتماد املنشآت  يجدد الترخيص تلقائيا

الصحية باإلضافة إلى أي اعتماد دولي أخر معترف به في اململكة شريطة أنه لم يمض أكثر من ستة أشهر على حصولها  

 على شهادة االعتماد. 

إنهائها بناًء على طلب الورثة خالل ستة أشهر من تاريخ وفاة  يجوز ملديرية الشؤون الصحية اإلبقاء على الرخصة وعدم    2/ 19

 صاحب املؤسسة الصحية.  

 الالئحة: 

اتضح للجنة املختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام املؤسسات الصحية الخاصة بناًء على محاضر التفتيش الذي    إذا  1/ 23

أو إغالق املؤسسة    على  املفتش واملستندات املقدمة من قبل    ا تم إجراؤه الترخيص  أو أدلة قوية تقتض ي سحب  وجود قرائن 

الصحية الخاصة، فلها اصدار قرار إغالق املؤسسة الصحية الخاصة أو جزء منها على الفور، وابالغ ادارة االلتزام التخاذ ما يلزم  

 حيال ذلك. 

  

عدا املستشفيات الخاصة فإن على مديريات الشؤون الصحية وضع اعالن للجميع على مدخل املؤسسة الصحية    فيما  1/ 24

الخاصة يوضح أن املؤسسة مغلقة، أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة تقوم املديرية بتشكيل لجنة من ذوي االختصاص للنظر  

 ملا ورد في املادة السادسة   في شأن مرض ى املستشفى املنومين به أو املراجعين لعياداته 
ً
مع مراعاة أن تعامل الحاالت الخطرة وفقا

 عشر من هذه الالئحة بشأن العالج اإلسعافي.  
 

 الالئحة: 

تنظر اللجنة في املخالفات الناشئة عن تطبيق نظام املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية وتوقيع العقوبة املناسبة   1/ 25

 راعى في تطبيق العقوبة جسامة املخالفة، ونوعيتها، وأثرها على سالمة املرض ى. في حدود اختصاصها، وي 

و   25/2   ،
ً
مناسبا الذي تراه  املقر  أو  اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون الصحية،    ال  تعقد 

ً
بحضور  إال  يكون انعقاد اللجنة صحيحا

، وتصدر قراراتها  (  1- 25الواردة في نص املادة النظامية ) ومراعاة التخصصات  الرئيس أو نائبه  ثالثة أعضاء على أن يكون من بينهم  

 باألغلبية وفي حال تساوي األصوات  يرجح القرار الذي يصوت له رئيس اللجنة. 

 من تاريخ   3/ 25
ً
تكون مدة العضوية في لجان املخالفات الناشئة عن تطبيق نظام املؤسسات الصحية الخاصة ثالث سنوات اعتبارا

 قابلة للتجديد.  صدور قرار تشكيلها
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يجوز للجنة استدعاء املخالف وكل من له ارتباط باملخالفة متى ما رأت الحاجة لذلك، وفيما عدا ذلك، تقوم اللجنة من تلقاء   4/ 25

 نفسها بنظر املخالفة وإصدار قرارها. 

 خارج الوزارة.   يجوز للجنة االستعانة بالخبراء املختصين، ولها في ذلك االستعانة بالخبراء من داخل أو 5/ 25

صدر اللجنة قرارتها مستندة على األدلة والقرائن الدالة على مخالفة أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية.  6/ 25  ت 

 يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجان.  7/ 25

غ اللجان قراراتها الصادرة لذوي الشأن بالوسائل والطرق املعتبرة في اململ  8/ 25 بلِّ
 كة والتي تحقق الغاية منه. ت 

 تتولى الجهة املختصة تنفيذ قرارات اللجان.  9/ 25
 

 الالئحة: 

على كل مؤسسة صحية خاصة أن توضح للممارس الصحي نظام مزاولة املهن الصحية والئحته التنفيذية الصادر    يجب  1/ 26

 هـ. 11/04/1426( وتاريخ 59/باملرسوم امللكي رقم )م 
 

 الالئحة: 

 االكتفاء باملكتبة االلكترونية.   يجوز  1/ 28

 الالئحة: 

اصة برفع مطالبتها بتسديد التكاليف إلى مديرية الشؤون الصحية  زوال الحالة الطارئة تقوم املؤسسة الصحية الخ   عند  1/ 29

العالج   بشأن  الالئحة  السادسة عشر من هذه  املادة  في  ورد  ملا   
ً
وفقا الالزمة  اإلجراءات  التخاذ  املختصة  املحافظة  أو  باملنطقة 

 اإلسعافي. 

 

 الالئحة: 

يحق ألي مؤسسة صحية خاصة االحتفاظ بأصل األوراق الثبوتية أو احتجاز املرض ى أو املواليد أو جثث املتوفين لديهم    ال  1/ 30

 مقابل مستحقات مالية عليهم، وللمؤسسة الصحية اتخاذ االجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية. 
 
 

 

 الالئحة: 

 : التي تضعها الوزارة ومنهاتلتزم املؤسسة الصحية الخاصة وتلزم ممارسيها بالضوابط   1/ 31

أال يكون اإلعالن مخالف لآلداب الشرعية وألخالقيات املمارس الصحي املنصوص عليهما في دليل أخالقيات املمارس   .1

 الصحي. 

 للفقرة )ا( من املادة .2
ً
العاشرة من نظام مزاولة املهن الصحية الصادر    ان يكون اإلعالن عن املمارسين الصحيين وفقا

 هـ. 4/11/1426( بتاريخ 59باملرسوم امللكي رقم )م/ 
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 الالئحة: 

بما    يجب   1/ 34 أوضاعهم  تكييف  الالئحة  هذه  صدور  قبل  واملرخصة  املستقلة  التغذية  وعمال  العمالة  فحص  مراكز  على 

 ( من ذات الالئحة. 15املادة ) ما ورد في  يتوافق مع 

 الشروط الواردة في هذا النظام والئحته التنفيذية على أي حالة من حاالت التصرف في امللكية.    تطبق 2/ 34

 هذه الالئحة جميع ما صدر من تعاميم سابقة ذات الصلة بنظام املؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية.   تلغي 3/ 34
 

 

 


