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دليل المستثمر
لتراخيص المنشآت الصحية

مقدمة
يهـــدف هـــذا الدليـــل إلـــى توفيـــر مرجـــع للمســـتثمرين فـــي القطـــاع
الصح ــي الخ ــاص للتع ــرف عل ــى األنظم ــة واللوائ ــح واإلج ــراءات العام ــة
للحصـــول علـــى التراخيـــص والجهـــات التـــي تمنـــح الموافقـــات طبقـــً
لألنشـــطة المطلـــوب ممارســـتها.
ويأتــي إصــدار هــذا الدليــل فــي إطــار حــرص وزارة الصحــة فــي المملكة
العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الراغبين
فـــي االســـتثمار فـــي القطـــاع الصحـــي وفـــي إطـــار جهودهـــا لتطويـــر
الخدمــات التــي تقدمهــا ألعضائهــا وللمســتثمرين والمســتفيدين مــن
خدماته ــا وبم ــا يس ــهم ف ــي تعزي ــز مس ــاهمة ودور منش ــآت القط ــاع
الصحي الخــاص في عمليــة التنمية االقتصادية الشــاملة والمســتدامة
ف ــي الوط ــن.
ال يعــد هــذا الدليل وثيقــة كاملة بــدون الرجــوع إلى نظام المؤسســات
الصحيــة الخاصــة والئحتــه التنفيذيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم
م ٤۰ /بتاريخ ١٤٢٣/ ۱۱ / ۳هـ ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية
الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م 31/وتاريـــخ 1425/6/1هـــ والئحتـــه
التنفيذيــة ونظــام مزاولة المهــن الصحية الصــادر بالمرســوم الملكي
رق ــم (م  )59 /وتاري ــخ  1426/11/4هـــ والئحت ــه التنفيذي ــة الص ــادرة بالق ــرار
الــوزاري رقــم ( )4080489وتاريــخ  1439/1/2هـ.

التواصل:

يمكن التواصل عن طريق مركز اتصال قطاع االعمال:

أو عن طريق البريد اإللكتروني:

٩٢٠٠١٨٠٩٠

Investment-Promotion@moh.gov.sa

نظام (التراخيص الصحية االلكترونية)
تقدم جميع خدمات منشآت القطاع الصحي الخاص والكوادر العاملة فيها من خالل منصة صحة
للتراخيص الصحية االلكترونية:

www.seha.sa
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المنشآت الصحية التي ُترخص من وزارة الصحة
ISIC Code

نوع الترخيص

861011

ترخيص عادي

مجمع طبي عام

862063

ترخيص عادي

عيادة طبية

862069

ترخيص عادي

مجمع طبي متخصص

862040

ترخيص عادي

مركز جراحة اليوم الواحد

862050

ترخيص عادي

مركز أشعة

869011

ترخيص عادي

مختبر طبي

869012

ترخيص عادي

مركز نقل االسعافي

869014

ترخيص عادي

مركز تأهيل طبي

869021

ترخيص فوري

مركز عالج نطق وتخاطب وبلع

869022

ترخيص فوري

مركز غسيل كلوي

869023

ترخيص عادي

مركز عناية بالقدم والكاحل

869024

ترخيص فوري

مركز أطراف اصطناعية وأجهزة التقويمية

869025

ترخيص فوري

مركز تغذية

869026

ترخيص فوري

مركز خدمات طبية منزلية

869027

ترخيص عادي

عيادات طبية متنقلة

869028

ترخيص عادي

مركز عالج وظيفي

869031

ترخيص فوري

مركز عالج طبيعي

869032

ترخيص فوري

مركز رعاية طبية عاجلة

869033

ترخيص عادي

مركز تلطيف األلم

869034

ترخيص عادي

مركز عالج السمع

869035

ترخيص فوري

مركز رعاية عن بعد وطب إتصالي

869037

ترخيص عادي

مركز متخصص لتأهيل المدمنين

872010

ترخيص عادي

مركز عالج والتأهيل النفسي

872030

ترخيص عادي

معمل تركيبات صناعية لألسنان

325034

ترخيص فوري

صيدلية ومخزن لألدوية

477210

ترخيص فوري

محل نظارات طبية

477321

ترخيص فوري

اسم النشاط التجاري
مستشفى

ملخص اشتراطات المالك والكوادر الرئيسية في
المنشآت الصحية الخاصة
مستشفى

مجمع
طبي
عام

مجمع
طبي
خاص

عيادة

المالك سعودي

�

المالك طبيب

�

مشرف طبيب او
مهني سعودي
متخصص

�

�

مركز
اشعة

�

مختبر

مراكز
صحية
مساندة

�

مشرف فني
متخصص

جراحة
اليوم
الواحد

�
�

مدير طبي
سعودي مؤهل

�

مدير اداري
سعودي

�

�

�

�

�

�

�
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الشروط الواجب توفرها
في كوادر المنشآت الصحية الخاصة

المشرف الفني أو المهني

المدير اإلداري

•أن يكون حاصالً على درجة
البكالوريوس او ما يعادلها
في احدى التخصصات
الطبية.

•أن يكون سعوديًا حاصالً على
درجة البكالوريوس.

•مصنف من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.
•ان ال تقل خبرته عن سنتين.
•التفرغ الكامل.

•التفرغ الكامل.

المدير الطبي في
المستشفيات فقط

•أن يكون حاصالً على درجة
البكالوريوس في الطب
والجراحة.

•مصنف من الهيئة السعودية
للتخصصات الصحية.
•خبرة  3سنوات على األقل
في أحد المناصب اإلدارية في
منشأة طبية أو أن يكون
حاصالً على شهادة معتمدة
في أحد التخصصات اإلدارية.
•التفرغ الكامل.

ترخيص إنشاء مستشفى
المستشفى:
منشــأة صحيــة خاصــة معــده الســتقبال المرضــى والكشــف عليهــم وإجــراء الفحــوص والتحاليــل الطبيــة
الالزم ــة وتنويمه ــم وتلق ــي الع ــاج المناس ــب له ــم م ــن خ ــال طاق ــم طب ــي  -متخص ــص  -وأجه ــزة طبي ــة
متكاملــة ،وقــد يكــون المستشــفى عامــً أو متخصصــً أو مستشــفى رعايــة طبيــة ممتــدة ونقاهــة أو
مستشــفى متخصــص لعــاج المدمنيــن وتأهيلهــم.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مستشفى

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية لطلب الحصول على ترخيص مستشفى
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة األرض إلقامة المشروع.

الخطوة الثانية :المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية
يت ــم رف ــع طل ــب افتت ــاح مستش ــفى خ ــاص م ــن خ ــال تس ــجيل المس ــتثمر ف ــي منص ــة صح ــة موضح ــا
في ــه تخص ــص المستش ــفى وع ــدد االس ــرة والموق ــع م ــع ارف ــاق المس ــتندات التالي ــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
دليل المستثمر
لتراخيص المنشآت الصحية
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•صورة صك األرض أو صورة عقد إيجار األرض لمدة ال تقل عن  15سنة.
تقديم المخططات الهندسية االبتدائية وتكون معتمدة من مكتب هندسي متخصص في تصميم
المنشآت الصحي.

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•تقديم المخططات الهندسية النهائية لوزارة الصحة.
•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :المتطلبات الالزمة إلصدار الترخيص للمستشفى
عنــد اكتمــال مشــروع بنــاء المستشــفى يتقــدم المســتثمر بطلــب افتتــاح وتشــغيل المستشــفى مــع
ارفــاق المســتندات التاليــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف وتسجيل الكوادر الصحية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يحصـــل المســـتثمر علـــى الترخيـــص بعـــد الكشـــف الميدانـــي مـــن قبـــل مديريـــة الشـــؤون بالمنطقـــة
او المحافظ ــة عل ــى الموق ــع والتأك ــد م ــن اس ــتكمال التجهي ــزات الالزم ــة للمش ــروع والتقي ــد باألنظم ــة
والتعليم ــات خ ــال عش ــرين ي ــوم عم ــل.

الحد األدنى لعدد االسرة الواجب توفرها في المستشفى حسب عدد التخصصات
المرخصة:
نوع المستشفى

الحد األدنى لعدد االسرة

مستشفى عام

 30سريرًا

مستشفى ذو التخصصين

 20سريرًا

مستشفى ذي التخصص الواحد

 10سريرًا

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المستشفيات:
الكادر

الشروط

مدير إداري

•يكون لديه خبرة وتدريب مالئم إلدارة المستشفى

مدير طبي

•شهادة بكالوريوس طب وجراحة وثالث سنوات خبرة

رئيس التمريض

•يكون مؤهالً ولديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في
مجال اإلشراف على التمريض

األطباء

•يعين استشاريين ونــواب وأطباء مقيمين حسب
التخصصات
•يشرف االستشاري على  30سريرًا كحد أقصى
•يشرف النائب على  20سريرًا كحد أقصى
•يشرف الطبيب المقيم على  25سريرًا كحد أقصى
في الفترة الواحدة

الحد األدنى من األطباء واألخصائيين والفنيين

•يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر
واألشعة بشكل مستمر

التمريض

•يكفل تغطية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية
واإلسعاف والعناية المركزة والعمليات

رسوم الترخيص:
رسوم الحصول على ترخيص المستشفيات
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

المستشفى  50سرير فأقل

 5000ريال

المستشفى  51سرير –  100سرير

 10000ريال

المستشفى أكثر من  100سرير

 15000ريال
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ترخيص إنشاء المجمع الطبي العام
المجمع الطبي العام:
منش ــأة صحي ــة خاص ــة مع ــده الس ــتقبال المرض ــى واج ــراء الفح ــوص الالزم ــة له ــم وعالجه ــم ويوج ــد فيه ــا
علــى األقل ثالثــة تخصصــات طبية مختلفــة ،أحدها مــن التخصصــات األساســية (الجراحــة  -األمــراض الباطنية
 -النســاء والــوالدة  -األطفــال  -طــب األســرة).

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مجمع طبي عام

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية للحصول على ترخيص مجمع طبي عام
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطوة الثانية :المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية للمجمع الطبي العام
يت ــم رف ــع طل ــب افتت ــاح مجم ــع طب ــي ع ــام م ــن خ ــال تس ــجيل المس ــتثمر ف ــي منص ــة صح ــة موضح ــا
في ــه تخص ــص المجم ــع م ــع ارف ــاق المس ــتندات التالي ــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على الترخيص لمجمع طبي عام
بعد اســتكمال جميــع التجهيــزات الطبيــة واإلدارية وتوفيــر ثالثة عيــادات كحد أدنــى أحدها مــن التخصصات
األساس ــية (الجراح ــة العام ــة ،األم ــراض الباطني ــة ،النس ــاء وال ــوالدة ،ط ــب األطف ــال ،ط ــب األس ــرة) باإلضاف ــة
ال ــى توفي ــر قس ــم للط ــوارئ بالمجم ــع يتق ــدم المس ــتثمر بطل ــب الحص ــول عل ــى الترخي ــص مرفق ــا
المس ــتندات التالي ــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف وتسجيل جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
•ص ــورة م ــن اس ــتمارة س ــيارة اإلس ــعاف عل ــى أال يق ــل طرازه ــا ع ــن خمس ــة س ــنوات أو توقي ــع اتفاقي ــة م ــع
مرك ــز خدم ــة نق ــل اس ــعافي حكوم ــي أو خ ــاص.

يصــدر الترخيــص بعــد الشــخوص علــى موقــع المنشــأة والتأكد
من اســتكمال جميــع المتطلبات والتجهيــزات والكــوادر الفنية
الالزمــة لتشــغيل المنشــأة خــال عشــرة أيــام عمل.

دليل المستثمر
لتراخيص المنشآت الصحية
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الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المجمع الطبي العام:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى

مشرف مهني

•طبيب سعودي في المدن الرئيسية* متخصص في طبيعة عمل المجمع

األطباء

•طبيب نائب أول في أحد التخصصات األساسية في المدن الرئيسية*
•طبيب نائب في أحد التخصصات األساسية في المدن األخرى
•اثنين طبيب نائب كحد أدنى لكل تخصص اخر

التمريض

•توفير ممرض لكل عيادة في المجمع
•توفير ممرض لقسم الطوارئ او اإلسعاف

* المدن الرئيسية :الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،الدمام ،الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المجمع الطبي العام
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

مجمع طبي عام

 2000ريال

ترخيص إنشاء المجمع الطبي المتخصص:
المجمع الطبي المتخصص:
منش ــأة صحي ــة خاص ــة مع ــده الس ــتقبال المرض ــى واج ــراء الفح ــوص الالزم ــة له ــم وعالجه ــم ويوج ــد فيه ــا
عل ــى األق ــل ثالث ــة عي ــادات متكامل ــة ل ــكل تخص ــص طب ــي .ويعتب ــر المجم ــع الطب ــي المتخص ــص أكث ــر
تخصص ــا م ــن المجم ــع الطب ــي الع ــام علم ــً ان ــه ال يح ــوي عل ــى غ ــرف تنوي ــم وغرف ــة اس ــعاف.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مجمع طبي متخصص

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية للحصول على ترخيص مجمع طبي متخصص
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطـــوة الثانيـــة :المتطلبـــات الالزمـــة إلصـــدار الموافقـــة المبدئيـــة للمجمـــع الطبـــي
المتخصـــص
يتــم رفــع طلــب افتتــاح مجمع طبــي متخصــص من خــال تســجيل المســتثمر فــي منصــة صحــة موضحا
فيــه تخصص المجمــع مــع ارفــاق المســتندات التالية:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.

دليل المستثمر
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الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على الترخيص لمجمع طبي متخصص
بع ــد اس ــتكمال جمي ــع التجهي ــزات الطبي ــة واإلداري ــة وتوفي ــر ثالث ــة عي ــادات كح ــد أدن ــى ل ــكل تخص ــص
بالمجمـــع يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب الحصـــول علـــى الترخيـــص مرفقـــا المســـتندات التاليـــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يص ــدر الترخي ــص بع ــد الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات
والتجهي ــزات والك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لتش ــغيل المنش ــأة خ ــال عش ــرة أي ــام عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المجمع الطبي المتخصص:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي مسؤول عن االشراف على المجمع مع التفرغ الكامل

مشرف فني

•طبيب سعودي في المدن الرئيسية* متخصص في طبيعة عمل
المجمع

األطباء

•طبيب نائب أول واثنين أطباء نائب لكل تخصص في المدن الرئيسية*
• ثالثة أطباء نائب كحد أدنى لكل تخصص في المدن األخرى

التمريض

•توفير ممرض لكل عيادة في المجمع

* المدن الرئيسية :الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،الدمام ،الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المجمع الطبي المتخصص
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص أو تجديده

مجمع طبي متخصص

 2000ريال

ترخيص إنشاء مركز األشعة
مركز األشعة:
مركز متخصص إلجراء فحوصات االشعة وكتابة التقارير الطبية عنها.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مركز اشعة

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية للحصول على ترخيص مركز أشعة
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطوة الثانية :المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لمركز األشعة
يت ــم رف ــع طل ــب افتت ــاح مرك ــز األش ــعة م ــن خ ــال تس ــجيل المس ــتثمر ف ــي منص ــة صح ــة موضح ــا في ــه
ن ــوع المنش ــأة م ــع ارف ــاق المس ــتندات التالي ــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

دليل المستثمر
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الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على الترخيص لمركز األشعة
بع ــد اس ــتكمال جمي ــع التجهي ــزات الطبي ــة واإلداري ــة لمرك ــز األش ــعة يتق ــدم المس ــتثمر بطل ــب الحص ــول
عل ــى الترخي ــص مرفق ــا المس ــتندات التالي ــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يص ــدر الترخي ــص بع ــد الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات
والتجهي ــزات والك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لتش ــغيل المنش ــأة خ ــال س ــبعة أي ــام عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز االشعة:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل

مشرف مهني

•اخصائي أشعة سعودي في المدن الرئيسية* كحد أدني اخصائي أشعة في
المدن االخرى

األطباء

•طبيب نائب أول اشعة إذا كان المركز يحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات
فوق صوتية فقط.
•طبيب استشاري أشعة إذا كان المركز يحتوي على أجهزة أشعة عامة ،وموجات
فوق صوتية ،وأشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي.
•طبيب استشاري متخصص باألشعة التداخلية إذا كان المركز يوفر األشعة
التداخلية.

* المدن الرئيسية :الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،المدينة ،الدمام ،الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص مركز اشعة
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

افتتاح مركز اشعة

 1000ريال

ترخيص إنشاء المختبر الطبي
المختبر الطبي:
مكان مخصص ألجراء الفحوصات المخبرية والتحاليل الطبية.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مختبر طبي

الخط ــوة االول ــى :المتطلب ــات األساس ــية للحص ــول عل ــى ترخي ــص مختب ــر طب ــي ع ــام أو
متخص ــص
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطــوة الثانيــة :المتطلبــات الالزمــة إلصــدار الموافقــة المبدئيــة للمختبــر الطبــي العــام
أو المتخصص
يتــم رفــع طلــب افتتــاح مختبــر طبــي عــام أو متخصــص مــن خــال تســجيل المســتثمر فــي منصــة صحــة
موضحــا فيــه نــوع المنشــأة مــع ارفــاق المســتندات التاليــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.
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الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على الترخيص لمختبر طبي عام أو متخصص
بعد اســتكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية للمختبر الطبي العام أو المتخصص يتقدم المســتثمر
بطلب الحصول على الترخيص مرفقا المس ــتندات التالية:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يص ــدر الترخي ــص بع ــد الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات
والتجهي ــزات والك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لتش ــغيل المنش ــأة خ ــال س ــبعة أي ــام عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المختبر الطبي:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي مسؤول عن االشراف على المختبر مع التفرغ الكامل

مشرف مهني

•اخصائي مختبر سعودي في المدن الرئيسية* كحد أدني
•اخصائي مختبر في المدن االخرى

األطباء

•طبيب نائب أول مختبرات أو استشاري غير طبيب في تخصص
المختبر كحد أدنى في المدن الرئيسية*
•طبيب نائب مختبر في المدن األخرى

االخصائيين والفنيين

•اخصائي مختبر
•اثنين فني مختبر

* المدن الرئيسية :الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،الدمام ،الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المختبر عام او متخصص
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

مختبر عام او متخصص

 2000ريال

ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد المستقل
مركز جراحة اليوم الواحد:
مركــز عمليــات جراحــة اليــوم الواحــد يتــم فيــه اجــراء العمليــات الجراحيــة او المناظير مــع تقديــم التخدير
واالفاقــة الفوريــة بعــد العمليــة للمرضــى ودخــول وخــروج المريــض فــي نفــس اليــوم ويمكــن ان يحتــوي
علــى غرفــة عمليــات او أكثــر.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد المستقل

الخط ــوة االول ــى :المتطلب ــات األساس ــية للحص ــول عل ــى ترخي ــص مرك ــز جراح ــة الي ــوم
الواح ــد المس ــتقل
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخط ــوة الثاني ــة :المتطلب ــات الالزم ــة إلص ــدار الموافق ــة المبدئي ــة لمرك ــز جراح ــة الي ــوم
الواح ــد المس ــتقل
يت ــم رف ــع طل ــب افتت ــاح مرك ــز جراح ــة ي ــوم واح ــد مس ــتقل م ــن خ ــال تس ــجيل المس ــتثمر ف ــي منص ــة
صح ــة موضح ــا في ــه ن ــوع المنش ــأة م ــع ارف ــاق المس ــتندات التالي ــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.
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الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطـــوة الرابعـــة :متطلبـــات الحصـــول علـــى الترخيـــص لمركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد
المســـتقل
بع ــد اس ــتكمال جمي ــع التجهي ــزات الطبي ــة واإلداري ــة للمرك ــز يتق ــدم المس ــتثمر بطل ــب الحص ــول عل ــى
الترخي ــص مرفق ــا المس ــتندات التالي ــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
•اتفاقية سارية المفعول مع إحدى المستشفيات الخاصة أو الحكومية بقبول الحاالت الطارئة.
•إقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت.
•إقرار من الطبيب المراد الترخيص له بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إهمال يحدث للمريض.
•قائمة العمليات التي سوف يقوم الطبيب بإجرائها.

يصدر الترخيص بعد استكمال ما يلي:
الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات والتجهي ــزات والك ــوادر
الفني ــة الالزم ــة.
موافق ــة الوكي ــل المس ــاعد لتنمي ــة االس ــتثمار الصح ــي عل ــى ممارس ــة الطبي ــب االستش ــاري لجراح ــة
الي ــوم الواح ــد وذل ــك خ ــال أربع ــة عش ــر ي ــوم عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز جراحة اليوم الواحد:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل

مشرف فني

•طبيب سعودي في المدن الرئيسية*
•أحد األطباء االستشاريين المرخصين بممارسة جراحة اليوم الواحد.

األطـــبـــاء واالخــصــائــيــيــن
والفنيين

•توفير عدد كافي من األطباء واألخصائيين والفنيين حسب طبيعة عمل
المركز.
•توفير طبيب نائب أول تخدير ويكتفى بطبيب نائب تخدير في جراحات العيون.
• تعيين صيدلي أو مساعد صيدلي مسؤوال عن عهدة المواد المخدرة

* المدن الرئيسية :الرياض ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة ،جدة ،الدمام ،الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

مركز جراحة اليوم الواحد
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ترخيص العيادة الطبية:
عيادة طبية:
منش ــأة صحي ــة خاص ــة مع ــده الس ــتقبال المرض ــى واج ــراء الفح ــوص الالزم ــة له ــم وعالجه ــم ويملكه ــا
ويشــرف عليها طبيــب متخصــص فــي طبيعــة عمــل العيــادة ولديــه رخصــة مزاولــة مهنــة ســارية المفعول
وتح ــوي عل ــى عي ــادة واح ــدة فق ــط مكتمل ــة التجهي ــزات.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص عيادة طبية

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية للحصول على ترخيص عيادة
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطوة الثانية :المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية للعيادة
يتــم رفــع طلــب افتتاح عيــادة مــن خــال تســجيل المســتثمر فــي منصة صحــة موضحــا فيــه نوع المنشــأة
مــع ارفــاق المســتندات التالية:
•صورة هوية المستثمر (الطبيب).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على ترخيص العيادة
بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداريـــة للعيـــادة يتقـــدم الطبيـــب بطلـــب الحصـــول علـــى
الترخيـــص مرفقـــا المســـتندات التاليـــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يص ــدر الترخي ــص بع ــد الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات
والتجهي ــزات والك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لتش ــغيل المنش ــأة خ ــال خمس ــة أي ــام عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في العيادة:
الكادر

الشروط

المشرف

•مالك العيادة طبيب سعودي متخصص في طبيعة عمل العيادة

التمريض

•ممرض كحد ادنى
رسوم الحصول على ترخيص عيادة
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ترخيص مركز النقل اإلسعافي
مركز النقل اإلسعافي:
مركــز مطابــق للمواصفــات النظاميــة المعتمــدة للمراكــز اإلســعافية فــي هيئة الهــال األحمر الســعودي
ويقــوم بتقديــم الخدمــات اإلســعافية فــي مــكان تواجــد الحالــة ونقلهــا الــى المنشــآت الصحية.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مركز نقل اسعافي

الخطوة االولى :المتطلبات األساسية للحصول على ترخيص مركز نقل اسعافي
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطوة الثانية :المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لمراكز النقل االسعافي
يتــم رفــع طلــب افتتــاح مركــز نقــل اســعافي مــن خــال تســجيل المســتثمر فــي منصــة صحــة موضحــا
فيــه نــوع المنشــأة مــع ارفــاق المســتندات التاليــة:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية.

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على ترخيص مركز خدمات إسعافيه
بع ــد اس ــتكمال جمي ــع التجهي ــزات الطبي ــة واإلداري ــة للعي ــادة يتق ــدم المس ــتثمر بطل ــب الحص ــول عل ــى
الترخي ــص مرفق ــا المس ــتندات التالي ــة:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
يص ــدر الترخي ــص بع ــد الش ــخوص عل ــى موق ــع المنش ــأة والتأك ــد م ــن اس ــتكمال جمي ــع المتطلب ــات
والتجهي ــزات والك ــوادر الفني ــة الالزم ــة لتش ــغيل المنش ــأة خ ــال س ــبعة أي ــام عم ــل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز النقل االسعافي:
الشروط

الكادر

المشرف

•طبيب نائب طوارئ

الكادر الطبي

•اثنين اخصائي اسعاف وطوارئ
•اثنين فني اسعاف وطوارئ
•ثالثة سائقين اسعاف

رسوم الحصول على ترخيص مركز نقل اسعافي
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

مركز نقل اسعافي
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ترخيص مركز الخدمة الصحية المساندة
مراكز الخدمات الصحية المساندة:

النشاط
مركز تأهيل طبي:

التعريف
يحوي تخصصين من التخصصات التالية كحد أدنى:
•عالج طبيعي.
•عالج وظيفي.
•عالج أمراض النطق والتخاطب والبلع.
•األطراف االصطناعية واألجهزة
التقويمية.

•عالج امراض السمع.
•العالج والتأهيل النفسي.
•العناية بالقدم والكاحل.
•التغذية.

حيث يهدف المركز الى إلى إيصال المريض إلى اعلى درجة ممكنة من
النواحي الطبية واالجتماعية والنفسية التي يستطيع الوصول إليها
مركز عالج طبيعي:

منشأة صحية خاصة متممة للعالج تعمل على معالجة المشاكل
واالضطرابات الحركية والحاالت المرضية باستخدام مختلف التمارين العالجية
والوسائل الفيزيائية

مركز عالج وظيفي:

منشأة صحية خاصة متممة للعالج تقوم على أساس التقييم ومن ثم
العالج مهارات الحياة اليومية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية
أو عصبية أو ادراكية من خالل تطوير قدراتهم ،استعادتها كما كانت من
قبل ،أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.

مركز اطراف
اصطناعية واجهزة
تقويمية:

منشأة صحية خاصة تقوم بتصنيع األطراف االصطناعية وتركيبها للمرضى
يقدم
المحتاجين الذين يعانون من بتر جزئي أو كلي بأحد األطراف ،كما أنه ِّ
أجهزة تقويمية لذوي االحتياجات الخاصة ،وايضًا يقدم خدمات إعادة التأهيل
ما بعد جراحة العظام

مركز نطق وتخاطب
وبلع:

منشأة صحية خاصة تقوم بتقييم وتشخيص اضطرابات التواصل والبلع لدى
المريض وتحديد قدراته وتقديم العالج الالزم الستعادة وتحسين مشاكل
اللغة والصوت وطالقة الكالم أو البلع للشخص المريض عن طريق أطباء
وأخصائيين متخصصين في طبيعة عمل المؤسسة.

النشاط

التعريف

مركز عالج السمع:

منشـأة صحية خاصة تقوم بتشخيص وتقييم وتأهيل مرضى امراض السمع
ووصف المعينات السمعية لحاالت ضعف السمع وطنين األذن وعمل جلسات
تأهيل االتزان للمرضى المحتاجين.

محل نظارات طبية:

منشأة صحية خاصة تقوم بقياس وفحص النظر وقص النظارات الطبية
والشمسية عن طريق أطباء واخصائيين وفنيين متخصصين في البصريات
دون السماح لهم بتشخيص االمراض أو وصف األدوية أو عالج أمراض العيون،
وتنقسم محالت النظارات الى ثالث فئات (أ ،ب ،ج).

معمل اسنان
وتركيبات صناعية:

منشأة صحية خاصة تقوم بتصنيع التركيبات الصناعية لألسنان سواء كانت
التركيبات ثابتة أو متحركة أو الخزف او غيرها من أنواع التركيبات وفق
ضوابط وشروط خاصة.

مركز عناية بالقدم
والكاحل:

منشأة صحية خاصة تقوم بالكشف والتشخيص والعالج لمشاكل القدم
والكاحل خاصة ممن يعانون من انبساط في القدم ومرضى السكري.

مركز تغذية:

مكان معد الستقبال المراجعين وتقديم االستشارات الغذائية وتقديم
االستشارات الغذائية والتثقيفية لهم والقيام بمعالجتهم تغذويا واعداد
الوجبات الغذائية لهم التي تتناسب مع حالتهم الصحية

مركز رعاية طبية
عاجلة:

منشأة صحية خاصة تعني بتقديم الرعاية الطبية لألمراض واإلصابات البسيطة
في مرفق طبي مستقل .ويقدم مقدمو الخدمات الطبية الذين يعملون
فعالة
في ظل نموذج الرعاية الطبية العاجلة احتياجات للمريض بوسيلة ّ
مع توفير أوقات مالئمة وأدنى وقت انتظار ممكن .وال يهدف مقدمو الرعاية
العاجلة إلى توفير التدخل الطارئ للحاالت الحرجة أو حاالت الرضح الخطيرة أو
الحاالت المهددة للحياة أو الحاالت التي يحتمل أن تؤدي إلى اإلعاقة.

عيادات طبية متنقلة:

منشأة صحية خاصة تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية الوقائية أو العالجية
لبعض المرضى في المناطق البعيدة أو النائية والتي ال تتوفر بها بعض
الخدمات الصحية.

مركز رعاية عن بعد
وطب إتصالي:

منشأة صحية تستخدم مجموعة من التقنيات االلكترونية الحديثة مثل
الوسائط المتعددة والبريد اإللكتروني وتطبيقات األجهزة الذكية من قبل
المنشآت الصحية او الممارسين الصحيين لتمكن من التواصل االمن
والمباشر بين المريض والممارس الصحي بغرض تقييم الحالة الصحية
وعالج المريض.
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النشاط

التعريف

مركز خدمات طبية
منزلية:

منشأة صحية خاصة تهدف الى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في
منازلهم من خالل أطباء وممرضات وأخصائيين متخصصين في هذا المجال
حيث يتم تزويد المرضى باألجهزة واألدوية والضمادات الضرورية تحت إشراف
الطبيب المختص.

مركز تلطيف األلم:

منشأة صحية خاصة تعمل على تشخيص األلم المزمن ومعالجته مع توفير
الدعم النفسي والسلوكي ،وتهدف مراكز األلم المتخصصة إلى تشخيص
وإدارة اضطرابات األلم المعقدة من خالل نهج متعدد التخصصات

مركز متخصص
لتأهيل المدمنين:

منشأة صحية خاصة توفر خدمات تأهيلية وإرشادية لمرضى اإلدمان متعارف
عليها طبيًا وفق برامج محددة بعد مرحلة سحب السموم والعالج األساس
وفق ضوابط عالج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة.

مركز عالج وتأهيل
نفسي:

تنقسم مراكز العالج والتأهيل النفسي الى قسمين:

مراكز العالج النفسي السريري:
وهي المراكز التي يعمل بها مختصون في علم النفس السريري وتقدم
خدمات التقييم والتشخيص والعالج النفسي غير الدوائي ،وفقًا لطرق العالج
المتعارف عليها عالميًا ضمن مهنة علم النفس السريري.

مراكز اإلرشاد النفسي:
وهي المراكز التي يعمل بها مختصون في اإلرشاد النفسي وتقدم خدماتها
من خالل التعامل مع المشكالت النفسية الناتجة عن خلل في التكيف أو
العالقات االجتماعية (مثل األسرية ،الزوجية ،والشخصية) والصدمات النفسية
(مثل االعتداء على األطفال والعنف األسري) واألعراض النفسية (مثل أعراض
القلق واالكتئاب واضطرابات األكل (القهام) وغيره وفقًا للطرق المتعارف
عليها عالميًا.
مركز غسيل كلوي:

عبارة عن مرفق لغسيل الكلى مرخص للمرضى غير المنومين ويقوم
بتقديم الخدمة الطبية للغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين للغسيل
الكلوي على أساس قصير األجل أو لحالة مزمنة أو التدريب لغسيل الكلى
المنزلي.

المتطلبات الالزمة إلصدار ترخيص مركز خدمة صحية مساندة

الخطــوة االولــى :المتطلبــات األساســية للحصــول علــى ترخيــص مركــز خدمــة مســاندة
صحي ــة
•الحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة واالستثمار.
•موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على مالئمة الموقع إلقامة المشروع.

الخطــوة الثانيــة :المتطلبــات الالزمــة إلصــدار الموافقــة المبدئيــة لمركــز خدمــة مســاندة
صحيــة
يتــم رفــع طلــب افتتــاح مركــز خدمــات مســاندة مــن خــال تســجيل المســتثمر فــي منصــة صحــة موضحا
فيــه نــوع المنشــأة مــع ارفــاق المســتندات التالية:
•صــورة هويــة المســتثمر (ملكيــة فرديــة) أو صــورة عقــد تأســيس الشــركة مــع صــور هويــات الشــركاء
(فــي حــال كانــت الملكيــة لشــركة).
•صوره من عقد االيجار او صك الملكية

الخطوة الثالثة :إصدار التراخيص والموافقات ذات العالقة

•الحص ــول عل ــى تأيي ــدات الك ــوادر الصحي ــة م ــن الش ــؤون الصحي ــة وإرس ــالها الكتروني ــا ل ــوزارة العم ــل
والتنمي ــة االجتماعي ــة.
•الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

الخطوة الرابعة :متطلبات الحصول على ترخيص مركز الخدمات المساندة
بعــد اســتكمال جميــع التجهيــزات الطبيــة واإلدارية لمركــز الخدمــات المســاندة يتقدم المســتثمر بطلب
الحصــول على الترخيــص مرفقــا المســتندات التالية:
•صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.
•صور من تصنيف جميع الكوادر الصحية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
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الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مراكز الخدمات المساندة:
الشروط

الكادر

مدير إداري

•سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل

مشرف فني

•اخصائي في مجال المركز

ل ــكل مرك ــز خدم ــة مس ــاندة اش ــتراطات وتجهي ــزات خاص ــة ب ــه يس ــتلزم اس ــتيفائها قب ــل الحص ــول عل ــى
الترخي ــص نهائ ــي.

الحد األدنى من الكوادر

النشاط

•الكوادر الخاصة بكل خدمة مساندة.
•المشرف الفني طبيب نائب تأهيل.

مركز تأهيل طبي

•اثنين أخصائي عالج طبيعي.
•اثنين فني عالج طبيعي أو ممرضـ/ـة.

مركز عالج طبيعي

• اثنين أخصائي عالج وظيفي.
• اثنين فني عالج وظيفي أو ممرضـ/ـة.

مركز عالج وظيفي
أ
مركز اطراف اصطناعية
واجهزة تقويمية

ب
ج

مركز نطق وتخاطب وبلع

•أخصائي أطراف صناعية واجهزة تقويمية.
• اثنين فني أطراف صناعية واجهزة تقويمية.
•أخصائي أطراف صناعية واجهزة تعويضية.
•فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية.

•اثنين فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية.
اثنين اخصائي أمراض نطق وتخاطب.
اثنين فنـي عالج امراض نطق وتخاطب.
مراكز تحسين
النطق والسمع

مركز عالج السمع

مركز تحسين
السمع
مركز تخطيط
وتقييم السمع

•اخصائي سمعيات.
•اخصائي تخاطب.
• اثنين فني سمعيات وتخاطب أو تمريض
•اثنين اخصائي سمعيات.
•اثنين فني سمعيات أو تمريض
•اثنين أخصائي سمعيات
•اثنين فني سمعيات أو تمريض

الحد األدنى من الكوادر

النشاط
أ
محل نظارات طبية

ب
ج

معمل اسنان وتركيبات صناعية
مركز عناية بالقدم والكاحل
مركز تغذية
مركز رعاية طبية عاجلة

عيادات طبية متنقلة
مــركــز رعــايــة عــن بــعــد وطــب
إتصالي
مركز خدمات طبية منزلية

مركز تلطيف األلم

مـــركـــز مــتــخــصــص لــتــأهــيــل
المدمنين
مركز عالج وتأهيل نفسي

مركز غسيل كلوي

•أخصائي بصريات أو طبيب نائب عيون.
•فني بصريات أو فني نظارات.
•أخصائي بصريات أو طبيب عيون.
•فني بصريات أو فني نظارات.
•فني تقنية وتركيبات أسنان

•طبيب نائب متخصص في طب وجراحة القدم والكاحل
•اخصائي تغذية عالجية

•طبيب نائب تخصص طب اسرة.
•طبيب عام.
•ثالثة فني تمرض.

•طبيب سعودي مختص حسب الخدمة الصحية المقدمة.
•ممرض.
•سائق.
•طبيب مختص حسب الخدمة الصحية المقدمة.

•اثنين طبيب نائب طب اسره  /باطنة  /طوارئ  /عناية مركزة.
•ثالثة اخصائي عالج طبيعي.
•ستة اخصائي فني تمريض.
•طبيب نائب تخصص األلم
•طبيب نائب تخصص طب اسرة
•أخصائي نفسي
•ثالثة اخصائي تمريض

•أخصائي أول في علم النفس السريري أو اإلرشادي سعودي الجنسية
•طبيب نائب تخصص علم نفس
•أخصائي أول علم نفس سريري في مركز عالج نفسي سريري.
•اخصائي اول علم النفس اإلرشادي في مركز ارشاد نفسي.
•طبيب استشاري أمراض كلى
•طبيب مقيم أمراض كلى
•أربعة فني تمرض.
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رسوم الحصول على ترخيص مركز الخدمات المساندة
المنشأة الصحية الخاصة

رسم الترخيص

افتتاح مركز خدمة مساندة

 1000ريال

