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تعهد

بطاقة أحوال رقم
أنا /
بتاريخ 241 / /هـ
الصادرة من
بأنني ملتزم بجميع التعهدات المشار إليها أدناه  .وذلك بخصوص رغبتي إقامة مستشفى خاص بمنطقة
).
تخصص (
بسعة ( ) سرير
شارع
بحي
بمدينة
 .1أتعهد بعدم العمل في إي وظيفة حكومية سواء على نظام الخدمة المدنية أو على برامج التشغييل الغتاتي أو
التشييل التاتي .
 .2أتعهد بتعين طبيب سعودي متفرغ ًا إلدارة المستشفى طبي ًا.
 .3أتعهد بتعين صيدلي سعودي متفرغ إلدارة صيدلية المستشفى الداخلية .
 .4أتعهد بان يكون مسئول عهده األدوية المخدرة واألدويغة الخاعغعة للربابغة فغي صغيدلية المستشغفى صغيدلي
سعودي أو مساعد صيدلي متفرغ لغتل ويمكغن أن يكغون الصغيدلي السغعودي مغدير الصغيدلية مسغئول عغن
عهده تل األدوية .
 .5أتعهد بتعين مدير إداري سعودي بمؤهل جامعي إلدارة المستشفى إداري ًا ومتفرغ ًا لتل .
 .6أتعهد بالتعابد مع شركة متخصصة في التخلص األمن من النفايات الطبية.
 .7أتعهغغد بتيغغديم تيريغغر مغغن شغغركة أو مؤسس غة متخصصغغة يوعغغت اسغغتكمال وسغغائل األمغغان مغغن اإلشغغعاعات
والخاصة بأبسام األشعة بالمستشفى من ناحيغة مطابيغة الترصغيص للمواصغفات والميغاييف وتغوفير وسغائل
الحماية من اإلشعاع ووسائل الكشف الخاصة بالتسرب اإلشعاعي .
 .8أتعهد بإحعار صورة من شهادة مصلحة الزكاة والدخـل .
 .9أتعهد بإحعار صورة من شهادة التأمينات االجتماعية .
 .11أتعهد بإحعار صورة من السجل التجاري على أن يكون باسم المستشفى .
 .11أتعهد بالعمل بكافة التعليمات والنظم التي تيرها وزارة الصحة مستيب ً
ً
ال أو حاليا .
 .12أتعهد بتجهيز المؤسسة الصحية الخاصة حسب ما ورد في نظام الالئحة التنفيتية .
 .13كما ابر وأتعهد بما يلي -:
 )2عغغدم البغغدء بتنفي غت المشغغروع إال بعغغد اعتمغغاد المخططغغات النهائيغغة للمشغغروع مغغن ببغغل اإلدارة العامغغة
للمشاريع والصيانة بالوزارة .
 )1إحعار موافية الدفاع المدني على المبنى  .ونظام األمن والسالمة في المشروع .
 )3إحعار موافية البلدية على الموقع .

أتعهدددد بمراجعدددة الجهدددات الح وميدددة ذات العالقدددة وإنهدددا
النظامية المتعلقة بهم بخصوص هذه المستشفى .
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