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الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 3 / 11 /1423هـ 
والئحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  1019377 

  وتاريخ )28-05- 1439هـ(

نظام المؤسسات 
الصحية الخاصة



المادة األولى: 

تدل الكلمات والعبارات اآلتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني المدونة أمامها ما لم يقتض 
السياق خالف ذلك:

المؤسسة الصحية الخاصة: كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص ُمعدة للعالج أو التشخيص أو   ●
التمريض أو إجراء التحاليل الطبية أو التأهيل أو إلقامة الناقهين من المرضى وتشمل ما يأتي:

1. المستشفى: كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتنويمهم.

2. المجمع الطبي العام: كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتوجد فيه ثالثة 
ــ  ــ األمــراض الباطنية  تخصصات طبية مختلفة على األقــل، أحدها من التخصصات األساسية )الجراحة 

النساء والوالدة ــ األطفال ــ طب األسرة(.

3. المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.

4. العيادة: كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم.

5. مركز األشعة: المكان المعد إلجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العالج باألشعة.

6. المختبر الطبي:  المكان المعد إلجراء الفحوصات المخبرية.

7. مركز جراحة اليوم الواحد: مؤسسة صحية مرخص لها بإدخال المرضى لعمل إجراء طبي مثل: بعض 
العمليات الصغيرة والمتوسطة على أن يخرج المريض منها في اليوم نفسه وفقًا لما تحدده الالئحة 

التنفيذية.

8. مراكز الخدمة الصحية المساندة: األماكن التي تقدم الخدمات الصحية أو الفنية المتممة للعالج 
والتأهيل وتشمل ما يأتي: 

أ . مراكز العالج الطبيعي.

ب . محالت النظارات الطبية.

ت . محالت األجهزة واألطراف الصناعية.

ث . المراكز المساندة: التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.

9. مركز خدمات النقل اإلسعافي: الوحدة التي تقوم بالنقل اإلسعافي وتقديم الخدمات اإلسعافية 
للمريض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى، وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها جمعية 

الهالل األحمر السعودي )1( .

الوزارة: وزارة الصحة. ●

الوزير: وزير الصحة. ●

الالئحة: 

1/1. ُيشترط للترخيص بفتح مراكز خدمات النقل اإلسعافي االلتزام بالشروط والمواصفات المرفقة )مرفق 
رقم 1(.

1 تم تحويل مسمى جمعية الهالل األحمر السعودي إلى هيئة الهالل 
األحمر السعودي بقرار مجلس الوزراء رقم 371 وتاريخ 1429/12/24هـ 

حسب قرار مجلس الوزراء رقم )68( وتاريخ 02/25/ 1437هـ
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المادة الثانية: 

فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية.  .1

يشـــترط فـــي مالـــك العيـــادة أن يكـــون طبيبـــًا متخصصـــا فـــي طبيعـــة عمـــل العيـــادة ومشـــرفًا عليهـــا   .2

ــا. ــا كامـــال لهـ ــا تفرغـ ومتفرغـ

ــوم  ــة اليـ ــز جراحـ ــعة أو مركـ ــز أشـ ــي أو مركـ ــر طبـ ــي أو مختبـ ــع طبـ ــي كل مجمـ ــون فـ ــب أن يكـ 3.  يجـ

الواحـــد مشـــرف متفـــرغ تفرغـــًا كامـــاًل لهـــذا الغـــرض، ويشـــترط أن يكـــون هـــذا المشـــرف طبيبـــًا أو مهنيـــًا 
ـــه أو أحـــد  ـــكًا ل ـــر أو المركـــز، ســـواء كان مال ـــي طبيعـــة عمـــل المجمـــع أو المختب ســـعوديًا متخصصـــًا ف
ـــة ، االســـتثناء مـــن هـــذا الشـــرط  ـــه أو غيرهمـــا، ويجـــوز -وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذي الشـــركاء في

إذا لـــم يتوافـــر طبيـــب أو مهنـــي ســـعودي. 

4.  يشـــترط أن يكـــون لـــكل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة فـــي كل األحـــوال مشـــرف فنـــي متخصـــص فـــي 

طبيعـــة عمـــل المؤسســـة ومتفـــرغ تفرغـــًا كامـــاًل لهـــا.

ــدده  ــا تحـ ــًا لمـ ــاًل، وفقـ ــعوديًا مؤهـ ــًا سـ ــفيات طبيبـ ــر الطبـــي فـــي المستشـ ــون المديـ ــترط أن يكـ 5.  يشـ

الالئحـــة التنفيذيـــة. 

تقصـــر إدارة المؤسســـــات الصحيـــــــة الخاصـــــة علـــى ذوي التــــــأهيل المنـــــاسب مـــن السعــــــوديين وفقــــــًا   .6

للضوابـــط والشـــروط التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة.

الالئحة: 

ـــة التـــي ترغـــب  ـــة والمؤسســـات األهلي ـــات الخيري ـــة علـــى الجمعي ـــه التنفيذي 1/2. يطبـــق هـــذا النظـــام والئحت
ـــة خاصـــة. ـــاح مؤسســـات صحي فـــي افتت

2/2. االشتراطات الواجب توافرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:
1.  حاصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس أو مـــا يعادلهـــا فـــي أحـــد التخصصـــات الطبيـــة المرتبطـــة بطبيعـــة العمـــل 

ــة. ــة الخاصـ ــة الصحيـ ــي المؤسسـ فـ
مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  .2

أال تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.  .3

3/2. تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال ال الحصر:

ـــة  ـــر الطبي ـــل المعايي ـــق أفض ـــة وتطبي ـــي المؤسس ـــي ف ـــول الطب ـــراءات البروتوك ـــات وإج ـــث سياس ـــة وتحدي مراجع  .1

ــة. فـــي المؤسسـ

التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات االعتماد المحلية والعالمية.  .2

مكافحة العدوى واإلبالغ عن الحاالت وفقا لمعايير الوزارة.  .3

تزويد الوزارة بالمعلومات الالزمة عند الحاجة.  .4

الحرص على جودة الخدمات الطبية.  .5
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المساهمة في الحفاظ على سالمة المرضى.  .6

الموافقة على انتداب المهنيين الصحيين بما ال يتعارض مع أداء المؤسسة الصحية وسالمة المرضى.    .7

4/2.  يجب أن يكون المدير الطبي في المستشفى:

حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.  .1

حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  .2

ـــة أو أن يكـــون حاصـــال  ـــة فـــي مؤسســـة طبي ـــل فـــي أحـــد المناصـــب اإلداري ـــالث ســـنوات علـــى األق ـــرة لمـــدة ث ـــه خب لدي  .3

علـــى شـــهادة معتمـــدة فـــي أحـــد التخصصـــات اإلداريـــة.

يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.  .4

يجوز أن يشغل طبيب األسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات األسنان المتخصصة.  .5

يعتبـــر التفـــرغ الكامـــل بمعـــدل ثمانـــي ســـاعات فـــي اليـــوم الواحـــد، إذا اعتمـــد صاحـــب العمـــل المعيـــار اليومـــي، أو   .6

ثمـــان وأربعيـــن ســـاعة فـــي األســـبوع، إذا اعتمـــد المعيـــار األســـبوعي. وتخفـــض ســـاعات العمـــل الفعليـــة خـــالل شـــهر 
ـــد عـــن ســـت ســـاعات فـــي اليـــوم أو ســـت وثالثيـــن ســـاعة فـــي األســـبوع. رمضـــان للمســـلمين بحيـــث ال تزي

ـــة ســـعوديًا وحاصـــاًل علـــى درجـــة  ـــية الخاصــ ـــمدير فـــي المؤســـــسات الصحــ ـــون الــ ـــرط أن يكـ 5/2. يـشتـ
البكالــــوريوس كحــــد أدنـــى.

6/2. يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي: 

أن يكـــون مالـــك العيـــادة طبيبـــً ســـعوديً مصنفـــً مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة كطبيـــب   .1

ممـــارس فـــي نفـــس نشـــاط العيـــادة المطلـــوب الترخيـــص لهـــا.

أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.  .2

أن يكـــون بالعيـــادة ممـــرض أو ممرضـــة مرخـــص لهمـــا )فيمـــا عـــدا العيـــادة النســـائية فيشـــترط أن تكـــون ممرضـــة(   .3

ـــادة. ـــن حســـب تخصـــص العي ـــن المؤهلي ويجـــوز االســـتعانة بالفنيي

ـــوزارة  )مرفـــق رقـــم  ـــم التـــي تحددهـــا ال ـــاث والتجهيـــزات الالزمـــة وفقـــً للقوائ يجـــب أن تتوفـــر بالعيـــادة المرافـــق واألث  .4

.)2

7/2. يشـــترط تعييـــن مشـــــرف طبـــــيب أو مهنـــي سعـــــودي متفـــرغ ومتخصـــص فـــي طبيعـــة عمـــل 
المجمـــع الطبـــي، أو المختبـــر، أو مركـــز األشـــعة، أو مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد، فـــي المـــدن التاليـــة: 
الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، جـــدة، المدينـــة المنـــورة، الدمـــام، والخبـــر، ويجـــوز للوزيـــر إضافـــة مـــدن 
ـــر  ـــك، وتســـتثنى باقـــي المـــدن مـــن شـــرط الجنســـية فـــي حـــال عـــدم توف أخـــرى إذا دعـــت الحاجـــة لذل
مشـــرف ســـعودي. ويجـــوز للطبيـــب أو المهنـــي المالـــك أو الشـــريك فـــي ملكيـــة المؤسســـة الصحيـــة 

ـــة. ـــذه المؤسس ـــل ه ـــة عم ـــي طبيع ـــًا ف ـــون متخصص ـــرط أن يك ـــرف بش ـــو المش ـــون ه أن يك

ـــر  ـــر مدي ـــة تغيي ـــة فـــي المنطقـــة أو المحافظـــة فـــي حال ـــة الشـــؤون الصحي 8/2. ُيشـــترط إشـــعار مديري
المؤسســـة أو المشـــرف الفنـــي أو المديـــر الطبـــي فـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة التابعـــة لهـــا 
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ـــل. ـــام عم ـــة أي ـــالل خمس ـــك خ وذل

المادة الثالثة: 

يجـــب أن تتوافـــر فـــي مبنـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة الشـــروط الصحيـــة والمواصفـــات الهندســـية 
والتوزيـــع المناســـب وأن يكـــون محتويـــًا علـــى األثـــاث والمعـــدات واألجهـــزة الطبيـــة وغيـــر الطبيـــة 
الالزمـــة، وأن يكـــون لـــدى المؤسســـة نظـــام للتخلـــص مـــن النفايـــات الطبيـــة ونظـــام مكافحـــة 
العـــدوى ونظـــام للمعلومـــات الصحيـــة، وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة المعاييـــر والشـــروط الالزمـــة لذلـــك.

الالئحة: 

1/3. يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية: 

اســـتيفاء المواصفـــات الفنيـــة والهندســـية التـــي تصدرهـــا وتعتمدهـــا الـــوزارة أو المركـــز الســـعودي العتمـــاد   .1

المنشـــآت الصحيـــة )ســـباهي( أو المكاتـــب االستشـــارية الهندســـية المعتمـــدة لديهمـــا.

استيفاء األجهزة الطبية للمواصفات المعتمدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.  .2

يجـــب أن تقـــدم جميـــع الرســـومات الفنيـــة والهندســـية الخاصـــة بإنشـــاء أو تعديـــل مبانـــي المؤسســـة الصحيـــة   .3

الخاصـــة للمراجعـــة واالعتمـــاد مـــن قبـــل الـــوزارة، أو مـــن أحـــد المكاتـــب الهندســـية االستشـــارية المعتمـــدة مـــن 
قبـــل الـــوزارة، علـــى أن تقـــوم بمتابعـــة مراحـــل اإلنشـــاء وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة والموافقـــة الفنيـــة النهائيـــة 

ــة. ــة للمؤسسـ ــة النهائيـ ــدار الرخصـ ــار إصـ ــوزارة فـــي إطـ ــا للـ لتقديمهـ

أن يكـــون الموقـــع مطابقـــا لشـــروط األمانـــات والبلديـــات بالمنطقـــة أو المحافظـــة التابعـــة لهـــا المؤسســـة   .4

الصحيـــة.

توافر متطلبات السالمة ومكافحة الحريق وتدريب العاملين على طرق المكافحة.  .5

ـــد  ـــة عن ـــع لوح ـــع وض ـــة، م ـــل المؤسس ـــارز داخ ـــكان ب ـــي م ـــة ف ـــة الخاص ـــة الصحي ـــص المؤسس ـــع ترخي ـــب أن يوض يج  .6

مدخـــل المؤسســـة يحمـــل اســـمها وتخصصهـــا الطبـــي حســـب الترخيـــص ومواعيـــد العمـــل. 

يجـــب علـــى جميـــع المهنييـــن الصحييـــن والكـــوادر الطبيـــة العامليـــن بالمؤسســـة ارتـــداء بطاقـــة العمـــل بطريقـــة   .7

واضحـــة تبيـــن االســـم والتخصـــص حســـب تصنيـــف هيئـــة التخصصـــات الصحيـــة أثنـــاء فتـــره الـــدوام بالمؤسســـة، 
كمـــا تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بوضـــع قائمـــة شـــهرية محّدثـــة بأســـماء جميـــع األطبـــاء العامليـــن.

توفيـــر مـــكان مناســـب لملفـــات المرضـــى )غرفـــة مناســـبة فـــي حالـــة اســـتخدام الملفـــات الورقيـــة وتســـتثنى   .8

ـــح الملـــف  ـــي( علـــى أن يكـــون فت ـــف اإللكترون ـــة الخاصـــة التـــي تعمـــل بنظـــام المل ـــك المؤسســـات الصحي مـــن ذل
للمريـــض مجانـــا.

توافر وسائل االتصال بحسب احتياجات المؤسسة الصحية الخاصة.  .9

ـــاث المناســـب والمـــاء  تخصيـــص أماكـــن مناســـبة النتظـــار الرجـــال وأخـــرى منفصلـــة النتظـــار النســـاء مـــع توفيـــر األث  .10

البـــارد الصالـــح للشـــرب وكذلـــك دورات الميـــاه الكافيـــة والمناســـبة.

ــل  ــم داخـ ــهيل حركتهـ ــة وتسـ ــات الخاصـ ــذوي االحتياجـ ــة لـ ــارج مخصصـ ــل ومخـ ــى مداخـ ــى علـ ــوي المبنـ أن يحتـ  .11

المبنـــى.
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وضـــع لوحـــات إرشـــاديه داخـــل المؤسســـة توضـــح حقـــوق وواجبـــات المرضـــى وأماكـــن العيـــادات واألقســـام وغيرهـــا   .12

مـــن مرافـــق المؤسســـة، و وضـــع لوحـــة تحمـــل الرقـــم )937( الخـــاص باســـتقبال المالحظـــات والشـــكاوى مـــن 
المراجعيـــن، وأي متطلبـــات أخـــرى مـــن الـــوزارة.

2/3.  تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:

نظـــام مكافحـــة العـــدوى والتعقيـــم، ويشـــمل تطبيـــق برنامـــج التقييـــم الشـــامل لسياســـات وإجـــراءات مكافحـــة   .1

العـــدوى مـــن الـــوزارة وبرنامـــج المكّونـــات األساســـية، ويكـــون مرجـــع التطبيـــق هـــو الدليـــل الوطنـــي لمكافحـــة 
العـــدوى، وااللتـــزام بالتبليـــغ عـــن الحـــاالت وفقـــا لآلليـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة  )مرفـــق رقـــم 3(.

2.  نظـــام التخلـــص اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة حســـب الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام الموحـــد إلدارة نفايـــات 

الرعايـــة الصحيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة )مرفـــق رقـــم 4( والصـــادرة بالقـــرار الـــوزاري رقـــم 
)22/2/60567( وتاريـــخ 1427/7/18هــــ والموافـــق علـــى تطبيقـــه بالمرســـوم الملكـــي الكريـــم رقـــم )م/53( وتاريـــخ 
1426/9/16هــــ والتعاقـــد مـــع إحـــدى الشـــركات المعتمـــدة مـــن الهيئـــة العامـــة لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة للتخلـــص 

اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة.

3/3.  يجـــب أن يتوفـــر فـــي المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة نظـــام للمعلومـــات )الســـجالت الطبيـــة( ُيالئـــم 
طبيعـــة العمـــل بهـــا وفقـــا لمعاييـــر الـــوزارة )مرفـــق رقـــم 5 (.

المادة الرابعة:

ال يجـــوز افتتـــاح أي مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أو تشـــغيلها إال بعـــد اســـتكمال جميـــع الشـــروط والمتطلبـــات   .1

التـــي ينـــص عليهـــا هـــذا النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة وبعـــد الحصـــول علـــى التراخيـــص الالزمـــة.

يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.  .2

الالئحة: 

1/4.  ُيمنـــح الترخيـــص بافتتـــاح المستشـــفيات الخاصـــة، ومراكـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد، ومراكـــز 
اإلدمـــان، ومراكـــز الرعايـــة عـــن بعـــد والطـــب االتصالـــي، ومراكـــز الخدمـــات الطبيـــة المنزليـــة المســـتقلة 
بموافقـــة الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي، وتقـــوم الـــوزارة بإصـــدار وتجديـــد جميـــع 

التراخيـــص للمؤسســـات الصحيـــة األخـــرى.

2/4.  يجـــوز للمؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بنـــاًء علـــى موافقـــة الـــوزارة التعاقـــد مـــع شـــركة أو مؤسســـة 
ـــركة أو  ـــذه الش ـــون ه ـــريطة أن تك ـــة ش ـــة الخاص ـــات الصحي ـــغيل المؤسس ـــاط تش ـــي نش ـــة ف متخصص

المؤسســـة معتمـــدة مـــن الـــوزارة حســـب اآلليـــة المرفقـــة )مرفـــق رقـــم 6 (.

3/4.  ُيقـــّدم طلـــب الترخيـــص بفتـــح مؤسســـة صحيـــة خاصـــة إلـــى مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة المختصـــة 
ويتـــم تحديـــد إجـــراءات ومواعيـــد مراحـــل الترخيـــص وفقـــًا لمـــا يلـــي:

المرحلـــة االولـــى:   يتـــم اصـــدار الموافقـــة المبدئيـــة بعـــد اســـتكمال البيانـــات والمســـتندات المطلوبـــة حســـب   .1

المرفـــق )مرفـــق رقـــم 7(.
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المرحلـــة الثانيـــة: عنـــد اكتمـــال المشـــروع يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب إصـــدار الترخيـــص النهائـــي وتقـــوم لجنـــة   .2

ـــالل  ـــة خ ـــر المعاين ـــدر تقري ـــوادر وتص ـــزات والك ـــى والتجهي ـــة المبن ـــتثمار بمعاين ـــة االس ـــة إلدارة تنمي ـــف التابع الكش
عشـــرة أيـــام عمـــل مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب.

ـــهادة  ـــى ش ـــم عل ـــد حصوله ـــا بع ـــة فيه ـــوادر العامل ـــة والك ـــي للمؤسس ـــص النهائ ـــح الترخي ـــة: يمن ـــة الثالث المرحل  .3

التصنيـــف المهنـــي مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة.

4/4. مدة الترخيص ألي مؤسسة صحية خاصة هـــي خمس سنوات فقط تبـدأ مـن تـاريخ مـنح الترخيص 
النهائي، ويتـــم تجديد الترخيص لمدة أخرى بعد التأكـــد من توفر كافـــة الـشروط والمتطلبـــــات التــي يــنص 

عليهـــــا هـــــذا النظـــــام والئحتـــه التنفيذيـــــة والتـــــي مـــــنح التـــــرخيص للمؤسسة بموجبها.

المادة الخامسة:  

يجـــب علـــى طالـــب الترخيـــص الفتتـــاح مؤسســـة صحيـــة خاصـــة او تجديـــده أن يدفـــع الرســـم المقـــرر وفقـــًا لمـــا 
يأتـــي: 

رسم الترخيص أو تجديدهالمؤسسة الصحية الخاصة

5000 ريالالمستشفى الذي يحوي خمسين سرير فأقل

10000 ريالالمستشفى الذي يحوي واحد وخمسين سريرًا إلى مائة سرير

 15000 ريالالمستشفى الذي يحوي أكثر من مائة سرير

2000 ريالالمجمع الطبي العام

2000 ريالالمجمع الطبي المتخصص

1000 ريالالعيادة

1000 ريالمركز األشعة

2000 ريالالمختبر الطبي

2000 ريالمركز جراحة اليوم الواحد

1000 ريالمركز الخدمة الصحية المساندة

1000 ريالمركز خدمات النقل اإلسعافي
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المادة السادسة:  

ـــده ـــــ وفقـــًا لمعاييـــر وشـــروط تضعهـــا لجنـــة  تصنـــف المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ـــــ عنـــد الترخيـــص أو تجدي
متخصصـــة وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة هـــذه اللجنـــة وإجـــراءات التصنيـــف وطريقـــه تطبيقـــه.

الالئحة: 

1/6. تشـــكل لجنـــة برئاســـة الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي وعضويـــة كل مـــن الوكالـــة 
المســـاعدة لاللتـــزام، اإلدارة العامـــة للجـــودة وســـالمة المرضـــى، والمركـــز الســـعودي العتمـــاد 
المنشـــآت الصحيـــة، والمركـــز الســـعودي لســـالمة المرضـــى، وتقـــوم بتصنيـــف المؤسســـات الصحيـــة 
الخاصـــة وفقـــا للمعاييـــر التـــي تضعهـــا اللجنـــة، علـــى أن تأخـــذ اللجنـــة مرئيـــات المؤسســـات الصحيـــة 

ـــر. ـــل اعتمـــاد المعايي الخاصـــة قب

2/6. تتولى اللجنة إجراءات التصنيف وآلية تطبيق المعايير المعتمدة.

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

المادة السابعة:  

علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة تحديـــد أســـعار الخدمـــات التـــي تقدمهـــا، ومـــن ثـــم تعتمدهـــا الـــوزارة بعـــد 
مراجعتهـــا والتأكـــد مـــن مناســـبتها وفقـــا للمعاييـــر التـــي تضعهـــا، وال يجـــوز تعديـــل هـــذه األســـعار إال بعـــد 

ـــوزارة، وتلتـــزم المؤسســـة بمـــا يلـــي: موافقـــة ال

أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.  .1

وضع األسعار في مكان بارز وبخط واضح.  .2

تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.  .3

تقديـــم بيـــان تفصيلـــي نهائـــي للمراجـــع عـــن نـــوع العـــالج والخدمـــات التـــي قدمـــت لـــه وتكلفـــة كل   .4

ــا.  منهـ

الالئحة: 

ـــة  ـــة اإلدارة العام ـــي وعضوي ـــتثمار الصح ـــة االس ـــاعدة لتنمي ـــة المس ـــة الوكال ـــة برئاس ـــكل لجن 1/7. تش
لشـــراء الخدمـــة لوضـــع اآلليـــات والمعاييـــر المناســـبة العتمـــاد متوســـط أســـعار الخدمـــات الصحيـــة 

التـــي تقدمهـــا المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة.

2/7. تقوم المؤسسة بنشر األسعار المعتمدة من الوزارة إلكترونيًا أو بنسخة مطبوعة.

ــي  ــجل الطبـ ــي السـ ــن فـ ــالج، وُتضّمـ ــة العـ ــى تكلفـ ــة علـ ــض الخطّيـ ــة المريـ ــذ موافقـ ــزم أخـ 3/7. يلـ
ــوري. ــل فـ ــاج لتدخـ ــي تحتـ ــة والتـ ــاالت الطارئـ ــك الحـ ــن ذلـ ــتثنى مـ ــض، وُيسـ للمريـ

4/7. تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم المراجعـــة المجانيـــة للمريـــض خـــالل أربعـــة عشـــر 
يومـــًا علـــى األقـــل لـــذات الحالـــة التـــي تـــم تشـــخيصها فـــي الكشـــف األولـــي.
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المادة الثامنة:

ال يجـــوز للمؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة تشـــغيل األطبـــاء أو غيرهـــم مـــن الممارســـين الصحييـــن 
والصيادلـــة إال بعـــد حصولهـــم علـــى ترخيـــص مـــن الـــوزارة بمزاولـــة المهنـــة.

الالئحة: 

1/8.  تمنـــح الـــوزارة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة بنـــاًء علـــى االشـــتراطات الـــواردة فـــي نظـــام مزاولـــة 
المهـــن الصحيـــة والئحتـــه التنفيذيـــة.

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

أن تكون كال المؤسستين تحمالن ترخيصين ساريي المفعول.  .1

أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.  .2

يجـــوز أن يكـــون النـــدب داخـــل أو خـــارج نطـــاق مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة التـــي تقـــع فيهـــا المؤسســـة الصحيـــة   .3

ــا. ــي فيهـ ــارس الصحـ ــص الممـ ــم ترخيـ ــي تـ ــة والتـ الخاصـ
يجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة بالمناطـــق أو المحافظـــات التـــي تتبـــع لهـــا كالً مـــن   .4

ـــدى  ـــل ل ـــي للعم ـــارس الصح ـــرة المم ـــل مباش ـــا قب ـــدب بينهم ـــراء الن ـــيتم إج ـــن س ـــن اللتي ـــتين الصحيتي المؤسس
الجهـــة التـــي تطلـــب النـــدب إليهـــا علـــى أال يـــؤدي ذلـــك إلـــى عـــدم توفـــر التخصـــص للمؤسســـة المنتـــدب منهـــا.
أال تتجـــاوز مـــدة النـــدب مائـــة وثمانـــون يومـــَا )متصلـــة أو متفرقـــة( خـــالل الســـنة الواحـــدة، شـــريطة أن يكـــون   .5

ترخيـــص الممـــارس الصحـــي المنتـــدب ســـاري المفعـــول خـــالل مـــدة النـــدب. 
يســـمح للممارســـين الصحييـــن العامليـــن بالمؤسســـة الصحيـــة باالنتقـــال للعمـــل فـــي المؤسســـات الصحيـــة   .6

األخـــرى التابعـــة لصاحـــب العمـــل )الكفيـــل(، وعلـــى المؤسســـة االحتفـــاظ بســـجالت لتوثيـــق حركـــة الممارســـين 
الصحييـــن بيـــن المؤسســـات.

ـــم  ـــر بإس ـــة أجي ـــتقدام وخدم ـــركات االس ـــق ش ـــن طري ـــن ع ـــين الصحيي ـــص للممارس ـــوز الترخي 3/8. يج
ـــك بعـــد اســـتيفاء مـــا يلـــي:  المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة التـــي ســـيعمل لديهـــا بترخيـــص مؤقـــت وذل

جميع االشتراطات المطلوبة في نظام مزاولة المهن الصحية ونظام المؤسسات الصحية الخاصة.   .1

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

صـــورة مـــن عقـــد اســـتئجار خدمـــات الممـــارس الصحـــي بيـــن المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة وشـــركة االســـتقدام،   .3

موضحـــً فيـــه اســـم الممـــارس الصحـــي، ورقـــم جـــواز ســـفره، ورقـــم اإلقامـــة، ورقـــم بطاقـــة التصنيـــف والتســـجيل 
بالهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة، وتاريـــخ بـــدء وانتهـــاء العمـــل فـــي المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة.

يجـــب عنـــد الترخيـــص للمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة الجديـــدة أال تقـــل مـــدة عقـــد الممارســـين الصحييـــن فـــي أجيـــر   .4

ـــة. ـــد الحاج ـــدد عن ـــدة، وُيج ـــنة واح ـــن س ع

تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بمـــا ورد فـــي المـــادة )41( مـــن نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة الصـــادر   .5

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/95( وتاريـــخ 1426/11/4هــــ التـــي نصـــت علـــى: )يكـــون االشـــتراك فـــي التأميـــن 
التعاونـــي ضـــد األخطـــاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميـــً علـــى جميـــع األطبـــاء وأطبـــاء األســـنان العامليـــن فـــي 
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ـــة العامـــة والخاصـــة. وتضمـــن هـــذه المؤسســـات والمنشـــآت ســـداد التعويضـــات التـــي يصـــدر  المؤسســـات الصحي
بهـــا حكـــم نهائـــي علـــى تابعيهـــا إذا لـــم تتوافـــر تغطيـــة تأمينيـــة أو لـــم تكـــن كافيـــة، ولهـــا حـــق الرجـــوع علـــى 
المحكـــوم عليـــه فيمـــا دفعتـــه عنـــه. ويمكـــن أن يشـــمل هـــذا التأميـــن التعاونـــي اإللزامـــي فئـــات أخـــرى مـــن 

ــة(. ــر الصحـ ــراح وزيـ ــى اقتـ ــاء علـ ــوزراء بنـ ــس الـ ــن مجلـ ــرار مـ ــك بقـ ــن وذلـ ــين الصحييـ الممارسـ

تتعهـــد المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وكذلـــك شـــركات االســـتقدام بإشـــعار الـــوزارة فـــي حـــال إنهـــاء عقـــد   .6

الممـــارس الصحـــي تحـــت نظـــام أجيـــر أو شـــركات االســـتقدام قبـــل المـــدة المحـــددة والتـــي حصـــل بموجبهـــا علـــى 
الترخيـــص مـــن قبـــل الـــوزارة.

ــات الطبيـــب  ــأة لتخصـــص وإمكانيـ ــة المهيـ ــات الطبيـ ــة والمجمعـ ــفيات الخاصـ ــوز للمستشـ 4/8. يجـ
الزائـــر طلـــب اســـتقدام األطبـــاء الزائريـــن والحصـــول علـــى تأشـــيرات لهـــم عـــن طريـــق مديريـــات 
ــددت فـــي  ــد التـــي حـ ــق القواعـ ــة وفـ ــة الخاصـ ــات الصحيـ ــا المؤسسـ ــة التـــي تتبعهـ الشـــؤون الصحيـ

ــة.  ــن الصحيـ ــة المهـ ــام مزاولـ ــن نظـ ــادة )3 ب( مـ المـ

ـــي  ـــاع الصح ـــة بالقط ـــات المختلف ـــي التخصص ـــعوديين ف ـــاريين الس ـــاء االستش ـــل األطب ـــدد عم 5/8. ُيح
ـــة: ـــد التالي ـــا للقواع الخـــاص وفق

يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري الســـعودي الحاصـــل علـــى تصنيـــف مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة   .1

يتيـــن خاصتيـــن كحـــد أقصـــى، ويســـتثنى مـــن ذلـــك الطبيـــب االستشـــاري المرخـــص  العمـــل فـــي مؤسســـتين صحِّ
لـــه فـــي مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد.

يتيـــن خاصتيـــن الحصـــول علـــى  يشـــترط علـــى الطبيـــب االستشـــاري الســـعودي للعمـــل فـــي مؤسســـتين صحِّ  .2

ــتين. ــا المؤسسـ ــي كلتـ ــة فـ ــة المهنـ ــن لمزاولـ ترخيصيـ

يشـــترط تزويـــد الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة بمواعيـــد عمـــل الطبيـــب االستشـــاري فـــي كل   .3

مؤسســـة صحيـــة خاصـــة، مـــع إبـــالغ الشـــؤون الصحيـــة عنـــد توقفـــه عـــن العمـــل فـــي إحـــدى المؤسســـتين 
المرخـــص فيهمـــا.

6/8.  ُيعـــد حصـــول األطبـــاء االستشـــاريين الســـعوديين مـــن أعضـــاء هيئـــة التدريـــس فـــي الجامعـــات 
علـــى المســـوغات التاليـــة بمثابـــة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة فـــي القطـــاع الخـــاص:

1.  تسجيل وتصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

2. موافقة وزير التعليم بالعمل في المؤسسة الصحية الخاصة.

المادة التاسعة:

ة فـــي المستشـــفى العـــام عـــن ثالثيـــن ســـريرًا، وفـــي المستشـــفى ذي التخصصيـــن  يجـــب أال يقـــل عـــدد األســـرَّ
ة. عـــن عشـــرين ســـريرًا، وفـــي المستشـــفى ذي التخصـــص الواحـــد عـــن عشـــرة أســـرَّ

الالئحة: 

ــة  ــح تراخيـــص المستشـــفيات الخاصـ ــراءات منـ ــح الترخيـــص للمستشـــفى حســـب دليـــل إجـ 1/9.  ُيمنـ
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)مرفـــق رقـــم 7(.

2/9.  يجـــب أن يتوفـــر فـــي مبنـــى المستشـــفى إضافـــة إلـــى مـــا ورد فـــي المـــادة )1/3(، الشـــروط 
ــآت  ــاد المنشـ ــعودي العتمـ ــز السـ ــوزارة أو المركـ ــات  الـ ــب متطلبـ ــة حسـ ــة الالزمـ ــية والفنيـ الهندسـ

ــي:  ــاة اآلتـ ــرورة مراعـ ــع ضـ ــم 8( مـ ــق رقـ ــباهي( )مرفـ ــة )سـ الصحيـ

ــع  ــعة، مـ ــرات واسـ ــون الممـ ــن، وأن تكـ ــن والمراجعيـ ــة العامليـ ــّهل حركـ ــة ُتسـ ــورة عمليـ ــام بصـ ــب األقسـ 1.  ترتيـ

ضـــرورة وجـــود لوحـــات إرشـــادية لمختلـــف األقســـام والخدمـــات.

توفيـــر مصـــدر كهربـــاء احتياطـــي صالـــح للعمـــل تلقائيـــً فـــور انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي العـــام وبقـــوة كافيـــة   .2

لتشـــغيل األقســـام الرئيســـية بالمستشـــفى، وخاصـــة غـــرف العمليـــات، والـــوالدة، وبنـــك الـــدم، واإلســـعاف، والعنايـــة 
المرّكـــزة، والممـــرات الرئيســـية بالمستشـــفى، مـــع تجربـــة هـــذا المصـــدر باســـتمرار للتأكـــد مـــن صالحيتـــه.

توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختالط.   .3

توفـــر العـــدد المناســـب مـــن المصاعـــد ذات ســـعة تكفـــي لنقـــل َأِســـّرة المرضـــى إذا كان المستشـــفى مكّونـــً   .4

مـــن دوريـــن فأكثـــر وبمـــا يتناســـب مـــع ســـعة المستشـــفى.

المادة العاشرة:

يلتـــزم المستشـــفى بتوفيـــر العـــدد الـــالزم مـــن األطبـــاء المقيميـــن، واألخصائييـــن، واالستشـــاريين، 
ـــة المســـاندة وغيرهـــا مـــن الخدمـــات الالزمـــة بحســـب  ـــة الصحي ـــن والعمال ـــن، والممرضي ـــة، والفنيي والصيادل
ســـعة المستشـــفى ودرجـــة تصنيفـــه وذلـــك وفقـــًا للمعاييـــر والضوابـــط التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة.

الالئحة: 

1/10. العاملون بالمستشفى: 

يجـــب أن يكـــون للمستشـــفى مديـــر مـــع خبـــرة وتدريـــب مالئـــم إلدارة المستشـــفى ويكـــون مســـؤوالً عـــن   .1

اإلشـــراف علـــى المستشـــفى ووضـــع الخطـــط المناســـبة لتطويرهـــا والتأكـــد مـــن حســـن أدائهـــا. 

يلتزم المستشفى بتعيين مدير طبي مستوٍف الشروط الواردة في المادة )4/2( من هذه الالئحة.   .2

يلتـــزم المستشـــفى بتعييـــن رئيـــس للتمريـــض مؤهـــل ولديـــه خبـــرة ال تقـــل عـــن خمـــس ســـنوات فـــي مجـــال   .3

ــى التمريـــض. ــراف علـ اإلشـ

ـــث ال  ـــص بحي ـــب التخص ـــن حس ـــواب والمقيمي ـــاريين والن ـــاء االستش ـــن األطب ـــدد م ـــن ع ـــفى بتعيي ـــزم المستش 4.  يلت

ـــم  ـــب مقي ـــريرًا، وطبي ـــرين س ـــن عش ـــر م ـــى أكث ـــب عل ـــريرًا، والنائ ـــن س ـــن ثالثي ـــر م ـــى أكث ـــاري عل ـــرف االستش يش
واحـــد علـــى األقـــل لـــكل خمســـة وعشـــرين ســـريرًا فـــي كل فتـــرة. 

ـــة المســـاعدة  ـــة الخدمـــات الطبي ـــن بمـــا يكفـــل تغطي ـــن والفنيي ـــاء واألخصائيي ـــى مـــن األطب ـــر الحـــد األدن يجـــب توفي  .5

كالمختبـــر واألشـــعة بشـــكل مســـتمر. 

يجـــب توفيـــر أعـــداد كافيـــة مـــن الممرضيـــن بمـــا يكفـــل تغطيـــة الخدمـــات الداخليـــة والعيـــادات الخارجيـــة   .6
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واإلســـعاف والعنايـــة المركـــزة والعمليـــات.

المادة الحادية عشرة:

يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:

األجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة الالزمـــة، ومختبـــر ووحـــدة لألشـــعة بحســـب تخصصاتـــه، وغـــرف خاصـــة للعـــزل،   .1

وســـرر للعنايـــة المركـــزة، وجميـــع الخدمـــات اإلســـعافية الالزمـــة، وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة.

صيدليـــة داخليـــة تتوافـــر فيهـــا الشـــروط والمواصفـــات وفقـــًا لنظـــام مزاولـــة مهنـــة الصيدلـــة والئحتـــه   .2

التنفيذيـــة )2( . 

الالئحة: 

1/11. أقسام وخدمات المستشفى: 

يجـــب أن يتـــم تجهيـــز المستشـــفى حســـب القوائـــم اإلرشـــادية التـــي تعدهـــا الـــوزارة علـــى أن تتوفـــر بالمستشـــفى 
العـــام كحـــد أدنـــى األقســـام التاليـــة: 

1. الخدمات الطبية: 

 أ. العيادات الخارجية.
 ب. المختبر.

 ج. قســـم الطـــوارئ. يلـــزم توفير طبيـب نائـــب إسـعاف، وعـــدد اثنيـــن مـــن قســـم التمريـــض علـــى األقـــل علـــى 
مـــدار اليـــوم، وغرفـــة عـــزل مكتملـــة التجهيـــزات، وســـيارة إســـعاف مجهـــزة لنقـــل الحـــاالت اإلســـعافية.

ـــة  ـــعة المقطعي ـــزة األش ـــة، وأجه ـــات الصوتي ـــة، والموج ـــعة العام ـــزة األش ـــى أجه ـــوي عل ـــعة. ويحت ـــم األش  د. قس
ـــر.  ـــن 100 فأكث ـــريرية م ـــعة الس ـــفيات ذو الس للمستش

 هـ . جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
1. جناح التوليد: 

أ . يشـــترط فـــي المستشـــفيات التـــي يوجـــد بهـــا أقســـام توليـــد أن تشـــتمل علـــى غرفتيـــن علـــى االقـــل 
مجهـــزة للـــوالدة الطبيعيـــة ذات خصوصيـــة، وغرفـــة عمليـــات مجهـــزة للـــوالدة، وغرفـــة خاصـــة باألطفـــال 
ـــم  ـــرة قس ـــي اس ـــن إجمال ـــن 20% م ـــل ع ـــا ال يق ـــو بم ـــي النم ـــال ناقص ـــة لألطف ـــة خاص ـــوالدة، وغرف ـــي ال حديث
ـــي  ـــوي والبدن ـــر الدعـــم المعن ـــوالدة مـــع توفي ـــق خـــالل ال ـــع األمهـــات بمراف ـــم الســـماح لجمي ـــوالدة، وأن يت ال

المســـتمر.
ــوالدات  ــدل الـ ــان، ومعـ ــص العجـ ــة، قـ ــات القيصريـ ــة بالعمليـ ــوزارة الخاصـ ــر الـ ــزام بمعاييـ ــم االلتـ ب . أن يتـ

ــم 9(. ــق رقـ ــق )مرفـ ــب المرفـ ــة حسـ ــوالدة القيصريـ ــد الـ ــة بعـ المهبليـ
ج . توّفـــر المستشـــفيات التـــي لديهـــا أقســـام نســـاء ووالدة أو قســـم أطفـــال عيـــادة لدعـــم الرضاعـــة 
الطبيعيـــة بهـــا طبيبـــة أو مثقفـــة صحيـــة حاصلـــة علـــى تدريـــب مخصـــص فـــي مشـــورة الرضاعـــة الطبيعيـــة 
تقـــوم بدعـــم األم الحامـــل أو المرضـــع فـــي الرضاعـــة الطبيعيـــة. وتلتـــزم المستشـــفى بنظـــام تـــداول 
حليـــب األم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/49( وتاريـــخ 1425/09/21هــــ للمستشـــفيات والمراكـــز 

التـــي يتوفـــر فيهـــا خدمـــة النســـاء والـــوالدة واألطفـــال.
2. أجنحة اإلقامة.

إلــى )نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية( الصادر بالمرسوم  2 تم تغيير النظام 

الملكي رقم م/31 وتاريخ 1425/6/1هـ.
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3. قسم العزل الستقبال حاالت األمراض المعدية غير الحرجة مع إتباع اإلجراءات الوقائية الالزمة.
ـــوزارة  ـــات ال ـــة لمواصف ـــواء مطابق ـــق اله ـــن طري ـــة ع ـــراض المنقول ـــط لألم ـــالبة الضغ ـــزل س ـــرف ع ـــر غ 4. توفي
ـــدورة ميـــاه منفصلـــة بمعـــدل غرفـــة لـــكل)25 ( ســـرير تنويـــم وبحـــد أدنـــى غرفـــة واحـــدة بقســـم  ومـــزودة ب

ـــم. التنوي
و- قسم العناية المركزة:

1.  يجـــب أن يوفـــر المستشـــفى التـــي بهـــا غـــرف عمليـــات عـــددًا مـــن أســـرة العنايـــة المركـــزة يتـــالءم مـــع 
حجـــم ونشـــاط المستشـــفى بنســـبة ســـرير عنايـــة مركـــزة واحـــد لـــكل غرفـــة عمليـــات، وال يكـــون أقـــل مـــن 

ـــكل 10 أســـرة عامـــة، أي 10% مـــن الســـعة الســـريرية للمستشـــفى. ســـرير ل
ـــة مطابقـــة للمواصفـــات  ـــكل عـــدد 6 أســـرة عناي ـــل ل ـــة عـــزل ســـالبة الضغـــط واحـــدة علـــى االق ـــر غرف 2.  توفي

ـــوزارة. ـــدة بال المعتم
ـــر  ـــة مركـــزة ويرتبـــط مباشـــرة بالمدي ـــاط مســـؤولية اإلشـــراف علـــى القســـم لطبيـــب استشـــاري عناي 3.  ُتن

الطبـــي بالمستشـــفى.
ـــاث والتجهيـــزات الالزمـــة )أجهـــزة تنفـــس صناعـــي، جهـــاز تدخـــل  ـــة المركـــزة باألث 4. يتـــم تجهيـــز قســـم العناي
ـــة الطـــوارئ والمعـــدات،  ـــة تدخـــل ســـريع مجهـــزة بصاعـــق لتنشـــيط القلـــب، أدوي فـــي القصبـــة الهوائيـــة، - عرب
جهـــاز قيـــاس أوكســـجين الـــدم ونبضـــات القلـــب والمؤشـــرات الحيويـــة، أجهـــزة ومضخـــات لنقـــل الـــدم، جهـــاز 

تحليـــل وقيـــاس غـــازات الـــدم(.
ز. بنك الدم بالمستشفيات الخاصة: 

1. يتـــم تجهيـــز بنـــك الـــدم بالتجهيـــزات الطبيـــة والمعـــدات الدقيقـــة وأجهـــزة الفحـــص الموثـــوق بدقـــة 
نتائجهـــا والمعتـــرف بهـــا مـــن الهيئـــات المختصـــة لتمكـــن المنشـــأة الصحيـــة مـــن جمـــع وفصـــل وفحـــص 
ـــدم ومشـــتقاته بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز الســـعودي العتمـــاد  ـــن ال وتخزي
ـــوك  ـــدة لبن ـــع الجي ـــات التصني ـــول ممارس ـــدواء ح ـــذاء وال ـــة للغ ـــة العام ـــباهي( والهيئ ـــة )س ـــآت الصحي المنش

.)GMP( الـــدم
2. عند التقدم للترخيص بفتح بنك دم يجب أال يقل عدد أسرة المستشفى عن )100 سرير(.

3. يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن )120( م2 على أن يشمل ما يلي:
أ . غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.

ب . قسم تحضير وفصل المكونات.
ــة  ــد، حضانـ ــق التبريـ ــرد عميـ ــة، مبـ ــراض )ثالجـ ــن األمـ ــة مـ ــر المفحوصـ ــات غيـ ــظ المكونـ ــم حفـ ج .  قسـ

ــح(. صفائـ
د.  قســـم حفـــظ المكونـــات التـــي تـــم فحصهـــا مـــن األمـــراض )ثالجـــة، مبـــرد عميـــق التبريـــد، حضانـــة 

صفائـــح(.
ـــة التـــي تنتقـــل عـــن  ـــك فحوصـــات األمـــراض المعدي ـــة بمـــا فـــي ذل هــــ . قســـم إجـــراء الفحوصـــات المخبري

ـــدم. ـــق ال طري
ــة  ــق، فصيلـ ــن )التوافـ ــن المرضـــى والمتبرعيـ ــدم مـ ــات الـ ــة لعينـ ــات المختلفـ ــراء الفحوصـ ــم إلجـ و .قسـ

ــادة(. ــام المضـ ــدم، األجسـ الـ
ز . مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.

ح . قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.
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ط . غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونيً.
ـــة الصـــادرة مـــن  ـــرات الطبي ـــر وســـائل األمـــن والســـالمة حســـب دليـــل األمـــن والســـالمة فـــي المختب ي . توف

ـــة. منظمـــة الصحـــة العالمي
ـــاء  ـــات اإلنش ـــروط ومواصف ـــن ش ـــا ورد م ـــع م ـــة بجمي ـــفيات الخاص ـــة بالمستش ـــدم القائم ـــوك ال ـــزم بن 4. تلت

ـــة.  ـــذه الالئح ـــا ه ـــي تضمنته الت
5. يجـــب أن يتوفـــر فـــي بنـــوك الـــدم فـــي المستشـــفيات الخاصـــة طبيـــب نائـــب أول علـــى األقـــل )بنـــك الـــدم / 
باثولوجيـــا إكلينيكيـــة / أمـــراض دم( مـــع خبـــرة ال تقـــل عـــن ثـــالث ســـنوات فـــي مجـــال بنـــوك الـــدم مـــع توفـــر 
ـــي  ـــاعد صح ـــض / أو مس ـــي  تمري ـــدد 2 فن ـــرات - ع ـــي مختب ـــدد 2 فن ـــرات - ع ـــي مختب ـــة )أخصائ ـــوادر الثالث الك

ســـحب دم(.
6. تؤمـــن المستشـــفيات الخاصـــة التـــي ليـــس فيهـــا بنـــك دم وحـــدات الـــدم ومكوناتـــه مـــن القطاعـــات 
ــة الـــدم  ــراء فحـــص فصيلـ ــر إلجـ ــز قســـم مســـتقل داخـــل المختبـ ــان ويجـــب تجهيـ ــة األخـــرى بالمجـ الصحيـ
ـــد  ـــق التبري ـــرد عمي ـــك دم، مب ـــة بن ـــه )ثالج ـــر في ـــه ويتوف ـــدم ومكونات ـــدات ال ـــن وح ـــق وتخزي ـــارات التواف واختب
ـــح(. ويلتـــزم المستشـــفى بإجـــراء الفحوصـــات أعـــاله واالشـــراف الطبـــي علـــى نقـــل  ـــة صفائــــ للبالزمـــا، وحضان

الـــدم وفقـــً لتســـعيرة الخدمـــات المعتمـــدة مـــن الشـــؤون الصحيـــة.
7.  الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة: 

أ .االلتـــزام باألمـــر الســـامي رقـــم )255( فـــي 1422/12/8هــــ المتضمـــن قصـــر التبـــرع بالـــدم علـــى التبـــرع 
الطوعـــي المجانـــي فقـــط.

ب . ضـــرورة االلتـــزام بدليـــل طـــرق العمـــل فـــي بنـــوك الـــدم والتعاميـــم المنظمـــة لخدمـــة نقـــل الـــدم 
الصـــادرة مـــن الجهـــات المختصـــة بالـــوزارة.

ج .التـــزام جميـــع بنـــوك الـــدم بالمستشـــفيات الخاصـــة التـــي تقـــوم بســـحب الـــدم مـــن المتبرعيـــن بالـــدم 
ـــن  ـــل المختصي ـــن قب ـــا م ـــم تحديده ـــي ت ـــه والت ـــدم أو مكونات ـــدة ال ـــعر وح ـــة لس ـــة المالي ـــم بالقيم لديه
ـــا  ـــً أو م ـــر، حالي ـــط ال غي ـــعودي فق ـــال س ـــمائة ري ـــة خمس ـــدم بقيم ـــوك ال ـــرات وبن ـــة للمختب ـــاإلدارة العام ب
يســـتجد مـــن تنظيمـــات بهـــذا الشـــأن مـــن اإلدارة العامـــة للمختبـــرات وبنـــوك الـــدم وذلـــك مقابـــل )كيـــس 
الـــدم الفـــارغ، الفحوصـــات المصليـــة، فحـــص األليـــزا، فحـــص الحمـــض النـــووي، تحديـــد الفصيلـــة، اختبـــار 

ـــدم(. ـــدم، اإلشـــراف الطبـــي علـــى نقـــل ال ـــق، جهـــاز نقـــل ال التواف
ــراض  ــدة ألغـ ــة المجمـ ــا الطازجـ ــع البالزمـ ــل جمـ ــة مثـ ــة أي انشـــطة اضافيـ ــدم مزاولـ ــوك الـ ــع لبنـ د . يمنـ

ــري. ــل السـ ــك دم الحبـ ــا او بنـ ــتقات البالزمـ ــع مشـ تصنيـ
هــــ. يتـــم التأكـــد مـــن خلـــو الـــدم مـــن جميـــع االمـــراض المعديـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي المعاييـــر العالميـــة 
والمحليـــة باســـتخدام أجهـــزة وتقنيـــات  الفحـــص الموثـــوق بحساســـيتها ودقـــة نتائجهـــا ومعتـــرف بهـــا 
وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز الســـعودي العتمـــاد المنشـــآت الصحيـــة )ســـباهي( والهيئـــة العامـــة 

ـــم 10(. ـــق رق ـــدم )GMP( )مرف ـــوك ال ـــدة لبن ـــع الجي ـــات التصني ـــول ممارس ـــدواء ح ـــذاء وال للغ
2. الخدمات اإلدارية:

 أ- قسم اإلدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي اإلدارة والمحاسبة.
 ب- مكتـــب االســـتقبال فـــي مدخـــل المستشـــفى يشـــرف عليـــه موظـــف يتحـــدث اللغـــة العربيـــة بطالقـــة وقـــادرًا 

ـــزوار وتزويدهـــم بالمعلومـــات الالزمـــة. علـــى توجيـــه ال
 ج- مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.
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 د- قسم السجالت الطبية مع مراعاة ما ورد في الالئحة )3/3(.
 هـ- ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى. 

 و- توفير المكان المناسب والكوادر المؤهلة للقيام بتنظيم وحفظ الملفات الطبية.
 ز- يتم فتح الملف للمريض مجانً ويشمل ما يلي: 

1- بيانات التعريف بالمريض.
2- رقم خاص للسجالت الصحية.

3- نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس االسم.
4- وقت وتاريخ زيارة المريض.

ــية، المـــرض  ــة، الشـــكوى األساسـ ــرات الحيويـ ــات المؤشـ 5- ســـجل المريـــض الكامـــل الـــذي يتضمـــن: )بيانـ
ـــخ األســـرة المرضـــي، الشـــكوى الحاليـــة،  ـــة، تاري ـــة االجتماعيـــة والنفســـية، الحساســـية مـــن األدوي ـــي، الحال الحال

التاريـــخ الطبـــي المرضـــي(
6.  الفحص البدني حسب النظام المتبع.

7. تشخيص قبول الحالة.
8. جميع تقارير األمراض، المختبرات واألشعة. 

9. تشخيص وأوامر األطباء.
10. تقييم حالة األلم.

ـــب  ـــل الطبي ـــن قب ـــة م ـــة ومختوم ـــي، موقع ـــي والجراح ـــالج، الطب ـــة والع ـــن الرعاي ـــدم م ـــا ق ـــع م ـــق جمي 11. توثي
ـــج. المعال

12. ملخص خروج الحالة.
13. بطاقة الخروج: يجب أن تعطى للمريض دون مقابل.

ــل  ــدة عمـ ــوال مـ ــفى طـ ــات بالمستشـ ــات الوفيـ ــظ بملفـ ــاة، ويحتفـ ــهادة الوفـ ــث، شـ ــريح الجثـ ــج تشـ 14. نتائـ
المستشـــفى. 

15. سجالت تطعيم األطفال.
ح.  تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن األنظمة التي تنظمها الوزارة )مرفق رقم 11(.

ط . يحتفـــظ المستشـــفى بملفـــات المرضـــى لمـــدة عشـــر ســـنوات متضمنـــة آخـــر زيـــارة للمريـــض وعنـــد إتالفهـــا 
بعـــد مضـــي هـــذه المـــدة يحتفـــظ بملخـــص الحالـــة المرضيـــة للرجـــوع إليـــه عنـــد الحاجـــة.

ي . توفيـــر دفاتـــر وصفـــات طبيـــة أو وصفـــات طبيـــة إلكترونيـــة قابلـــة للطباعـــة عنـــد طلبهـــا مـــن المريـــض أو 
لجـــان التفتيـــش.

3. الخدمات المساندة داخل المستشفى:

ــت  ــة تثبـ ــهادات صحيـ ــم شـ ــة والتعقيـ ــلة والنظافـ ــخ والمغسـ ــي المطبـ ــن فـ ــدى العامليـ ــون لـ ــب أن يكـ أ . يجـ
ــة. ــراض المعديـ ــن األمـ ــم مـ خلوهـ

ب . التغذية : 
ـــة إلعـــداد الطعـــام وحفظـــه وتقديمـــه للمرضـــى  ـــة والفني ـــة الشـــروط الصحي ـــر بالمطبـــخ كاف 1. يجـــب أن تتوف

.)HACCP( ـــر نظـــام تحليـــل المخاطـــر ونقـــاط التحكـــم الحرجـــة وفقـــا لمعايي
2.تلتـــزم إدارة المستشـــفى بتوفيـــر نظـــام للتغذيـــة يتماشـــى مـــع جميـــع اللوائـــح الصـــادرة عـــن الـــوزارة فـــي 
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مجـــال التغذيـــة.
3. يعين مشرف تغذية مؤهل فنيً.

4. يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
ج . المغســـلة. يجـــب أن يتوفـــر فـــي المستشـــفى قســـم خـــاص مـــزود بكافـــة األجهـــزة واآلالت التـــي تؤمـــن تنظيـــف 
وغســـيل وكـــي المالبـــس واألغطيـــة أو تأميـــن هـــذه الخدمـــات مـــن خـــارج المستشـــفى طبقـــً للمعاييـــر الفنيـــة 

والصحيـــة بالتعاقـــد مـــع شـــركة متخصصـــة.
د. النظافة :

1. يجـــب توفيـــر مســـتوى جيـــد مـــن النظافـــة فـــي كل قســـم مـــن أقســـام المستشـــفى وبواســـطة عمـــال 
مدربيـــن علـــى أســـاليب النظافـــة.

2. أن يخصص لكل من أقسام العمليات والتوليد والعناية المركزة خدمات تنظيف مستقلة.
3. يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال النظافة.

هـ. التعقيم: 
ــم  ــة التعقيـ ــن عمليـ ــي تؤمـ ــزة واآلالت التـ ــة األجهـ ــزود بكافـ ــاص مـ ــم خـ ــفى قسـ ــي المستشـ ــر فـ ــب أن يتوفـ 1. يجـ

ــة.  ــركة متخصصـ ــع شـ ــد مـ ــوز التعاقـ ــة ويجـ ــة والصحيـ ــول الفنيـ ــً لألصـ ــة طبقـ ــة آمنـ بطريقـ
2. يجـــب أن يكـــون تصميـــم القســـم مطابقـــا لمواصفـــات الـــوزارة وكذلـــك تأميـــن اختبـــارات مراقبـــة الجـــودة لعمليـــة 

التعقيـــم.
3. يجـــب أن يـــزود المستشـــفى بثالجـــة لحفـــظ الجثـــث وفقـــً للطـــرق الطبيـــة المتعـــارف عليهـــا وبمـــا ال يقـــل عـــن أربعـــة 

عيـــون لـــكل مائـــة ســـرير.
ـــراد حراســـه بعـــدد كافـــي  ـــر أف ـــة علـــى مـــدار الســـاعة أو توفي ـــد مـــع شـــركة مرخصـــة للحراســـات االمني 4. يجـــب التعاق

ـــة المستشـــفى.  علـــى كفال
ــكام  ــي أحـ ــا ورد فـ ــاة مـ ــع مراعـ ــة مـ ــة المهنـ ــه بمزاولـ ــص لـ ــي مرخـ ــا صيدلـ ــى إدارتهـ ــة: يتولـ ــة الداخليـ 5. الصيدليـ
ـــه  ـــخ 1425/6/1هــــ والئحت ـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/31( وتاري نظـــام المنشـــآت والمســـتحضرات الصيدالني
ـــة، يلـــزم تعييـــن صيدلـــي ســـعودي أو فنـــي صيدلـــي ســـعودي يكـــون مســـؤوالً عـــن عهـــدة المـــواد المخـــدرة  التنفيذي
والمؤثـــرات العقليـــة، ويكـــون رئيـــس التمريـــض أو مـــن ينيبـــه فـــي »القســـم الداخلـــي« بالمستشـــفى مســـؤوالً عـــن 
ـــرات العقليـــة ،علـــى أن يخصـــص مـــكان آمـــن محكـــم اإلغـــالق لحفـــظ المـــواد المخـــدرة  عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤث
والمؤثـــرات العقليـــة وفقـــا لنظـــام مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 

ـــخ 1426/7/8هــــ. )م/39 (  وتاري
2/11. يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات الرعايـــة الطبيـــة الممتـــدة والنقاهـــة وفقـــًا للشـــروط والضوابـــط المرفقـــة 

)مرفـــق رقـــم 12(. 

3/11. يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات متخصصـــــة لعـــالج المدمنيـــن وتأهيلهـــم أو الحصـــول علـــى تصريـــح 
ـــط المرفقـــة )مرفـــق  بإضافـــة قســـم لعـــالج وتأهيـــل اإلدمـــان فـــي المستشـــفيات القائمـــة وفقـــًا للضواب

ـــم 13(. رق

المادة الثانية عشرة:

يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة إبـــالغ الجهـــة الصحيـــة المختصـــة عـــن أي حالـــة مرضيـــة معديـــة فـــور 
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تشـــخيصها، وإحالـــة حـــاالت الحجـــر الصحـــي لألمـــراض المعديـــة إلـــى مستشـــفيات الـــوزارة مباشـــرة مـــع إبـــالغ 
الجهـــة الصحيـــة المختصـــة عـــن ذلـــك فـــورًا، وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة مقتضيـــات تنفيـــذ ذلـــك.

الالئحة:

1/12. يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة إبـــالغ الـــوزارة أو الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو 
المحافظـــة باألمـــراض المعديـــة وفقـــًا لآلليـــة المرفقـــة )مرفـــق رقـــم 14( مـــع التزامهـــا بكافـــة التعليمـــات 
ـــوزارة  ـــالغ ال ـــة الخاصـــة بإب ـــزم المؤسســـة الصحي ـــوزارة. كمـــا تلت ـــة التـــي تقرهـــا ال واإلجـــراءات الوقائي

بمـــا تطلبـــه مـــن بيانـــات إحصائيـــة. 

المادة الثالثة عشرة:

يجـــب أن تتوافـــر فـــي العيـــادات والمجمعـــات الطبيـــة كميـــة كافيـــة مـــن األدويـــة والوســـائل اإلســـعافية التـــي 
تحددهـــا الالئحـــة التنفيذيـــة والتـــي يحظـــر عليهـــا بيعهـــا.

الالئحة: 

1/13. يجـــب أن تتوفـــر فـــي المجمـــع الطبـــي العـــام أو المتخصـــص األدويـــة والوســـائل اإلســـعافية الالزمـــة 
طبقـــًا لمـــا ورد بالقوائـــم )مرفـــق رقـــم 15(. 

المادة الرابعة عشرة:

يشـــترط للترخيـــص ألي مـــن المجمـــع الطبـــي العـــام والمجمـــع الطبـــي المتخصـــص أن يتوافـــر فيـــه ـــــ علـــى 
األقـــل ـــــ  استشـــاري فـــي كل مـــن التخصصـــات الرئيســـية المرخـــص بهـــا، وأن يخصـــص ممـــرض أو ممرضـــة 
علـــى األقـــل لـــكل عيـــادة واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــوز فـــي المناطـــق النائيـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة تخفيـــض 

ـــن. ـــاء باألخصائيي ـــد أو االكتف ـــى واح ـــاريين إل ـــدد االستش ع

الالئحة: 

1/14. اشتراطات عامة للمجمعات الطبية : 

ـــه  ـــر فيهـــا ـــــ علـــى األقـــل ـــــ طبيـــب استشـــاري أو مـــن يعادل ـــة أن يتواف يشـــترط للترخيـــص للمجمعـــات الطبي  .1

ــة الدكتـــوراه ويكـــون بحـــد أدنـــى طبيـــب نائـــب أول. ــة العلميـــة مـــن حملـ فـــي الدرجـ

ـــه  ـــون لدي ـــع وأن يك ـــل المجم ـــة عم ـــي طبيع ـــال ف ـــعوديً مؤه ـــً س ـــع طبيب ـــى المجم ـــرف عل ـــون المش أن يك  .2

ترخيـــص مهنـــي ســـاري المفعـــول مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة وذلـــك فـــي المـــدن التاليـــة: 
الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر.

ـــب فـــي المجمعـــات الطبيـــة فـــي جميـــع المناطـــق والمحافظـــات مـــا عـــدا المـــدن  يجـــوز االكتفـــاء بطبيـــب نائ  .3

المشـــار لهـــا فـــي الفقـــرة رقـــم 2 مـــن الالئحـــة رقـــم )1/14( أعـــاله.

يجـــب أن يتوفـــر فـــي العيـــادات المرافـــق األثـــاث والتجهيـــزات التـــي تحتاجهـــا وفقـــً للقوائـــم المرفقـــة لهـــذه   .4
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ــق رقـــم 2(.  ــة )مرفـ الالئحـ

ال يســـمح للمجمعـــات الطبيـــة العامـــة أو المتخصصـــة بإجـــراء عمليـــات الـــوالدة إال فـــي الحـــاالت اإلســـعافية فقـــط   .5

ـــا  ـــع م ـــدة م ـــى ح ـــة عل ـــن كل حال ـــل ع ـــر مفص ـــة بتقري ـــة أو المحافظ ـــة بالمنطق ـــؤون الصحي ـــد الش ـــع تزوي م
ـــم 11(. ـــق رق ـــق )مرف ـــب المرف ـــوالدة حس ـــغ ال ـــام تبلي ـــتخدام نظ ـــراء واس ـــة اإلج ـــت أهلي يثب

تلتـــزم المجمعـــات الطبيـــة العامـــة والمتخصصـــة التـــي لديهـــا قســـم نســـاء ووالدة أو قســـم أطفـــال بنظـــام   .6

تـــداول حليـــب األم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/49( وتاريـــخ 1425/09/21هــــ للمستشـــفيات والمراكـــز 
ـــوالدة واألطفـــال. ـــر فيهـــا خدمـــة النســـاء وال التـــي يتوف

2/14 . يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي: 

ــً فـــي أحـــد  أن يكـــون الطبيـــب المرخـــص بحســـب الفقـــرة رقـــم 1 مـــن الالئحـــة رقـــم  )1/14(  أعـــاله متخصصـ  .1

التخصصـــات األساســـية الموضحـــة فـــي الفقـــرة رقـــم )2( مـــن المـــادة األولـــى وطبيـــب نائـــب علـــى األقـــل لـــكل 
تخصـــص آخـــر.

توفــر ثــالث عيــادات على األقــل مخصصــة للكشــف وأن يكــون لــكل عيــادة ممــرض أو ممرضة مرخــص لهما   .2

ويجــوز االســتعانة بالفنييــن المؤهليــن حســب تخصــص العيــادة.

توفيــر قســم للطــوارئ وتأميــن ســيارة إســعاف حديثــة الطــراز وأال يقــل طرازهــا عــن خمــس ســنوات ســابقة   .3

لتاريــخ التقــدم للحصــول علــى الترخيــص النهائــي أو عشــر ســنوات للتجديــد ومجهــزة حســب القائمــة 
ــاص. ــي أو خ ــعافي حكوم ــل اس ــة نق ــز خدم ــع مرك ــة م ــع اتفاقي ــم 16(، أو توقي ــق رق ــة )مرف المرفق

3/14. يشـــترط فـــي المجمـــع الطبـــي المتخصـــص توفيـــر طبيـــب نائـــب أول فـــي كل تخصـــص علـــى أن 
يكـــون هنـــاك ثـــالث عيـــادات علـــى األقـــل فـــي كل تخصـــص ويكتفـــى بطبيـــب نائـــب كحـــد أدنـــى لـــكل 

عيـــادة.

ــات فـــي  ــراء العمليـ ــادات إجـ ــة أو العيـ ــات الطبيـ ــاء العامليـــن فـــي المجمعـ ــر علـــى األطبـ 4/14. يحظـ
ــة: ــة بذلـــك وفـــق الضوابـــط التاليـ ــة الشـــؤون الصحيـ ــعار مديريـ ــد إشـ المستشـــفيات إال بعـ

يجـــب أن يكـــون إجـــراء العمليـــات مـــن قبـــل أطبـــاء المجمـــع الطبـــي أو العيـــادات فـــي حـــدود الصالحيـــات واالمتيـــازات   .1

الخاصـــة بأطبـــاء المستشـــفى.
ـــة  ـــة المتعلق ـــة الصحي ـــة لألنظم ـــود مخالف ـــال وج ـــي ح ـــن ف ـــن الطرفي ـــتركة بي ـــة مش ـــؤولية القانوني ـــون المس تك  .2

بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والعامليـــن فيهـــا.
توافر التخصص المطلوب في المستشفى.  .3

ال يسمح ألطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.  .4
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المادة الخامسة عشرة:

يقـــدم خدمـــات المختبـــر ومركـــز األشـــعة ومركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد والخدمـــات الصحيـــة 
ـــة  ـــًا كان نوعهـــا متخصصـــون فـــي المهنـــة مرخـــص لهـــم بذلـــك، وتحـــدد الالئحـــة التنفيذي المســـاندة أي

ــل. ــراءات العمـ ــا وإجـ ــن فيهـ ــن العامليـ ــالت المتخصصيـ ــات ومؤهـ ــذه الخدمـ ــم هـ ــروط تقديـ شـ

الالئحة: 

1/15. شروط وضوابط المختبرات الطبية: 

1. يجـــب أن تكـــون مســـاحة المختبـــر كافيـــة وأن يحـــوي المرافـــق الالزمـــة كـــي ال تتأثـــر جـــودة العمـــل وســـالمة 
ــزة  ــة وأجهـ ــدات الدقيقـ ــزه بالمعـ ــم تجهيـ ــة وأن يتـ ــة والعالميـ ــر الوطنيـ ــا للمعايـ ــزوار وفقـ ــن والـ الموظفيـ
ـــن  ـــة م ـــأة الصحي ـــن المنش ـــة لتمك ـــات المختص ـــن الهيئ ـــا م ـــرف به ـــا والمعت ـــة نتائجه ـــوق بدق ـــص الموث الفح
تقديـــم خدمـــات مخبريـــة بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز الســـعودي العتمـــاد 

المنشـــآت الصحيـــة.

2. تصّنف المختبرات الطبية إلـى مختبـرات عامـة ومختبـرات متخصـصة، ويمكـن أن يكون المختبر مستقل 
أو ضمن مؤسسة صحية  خاصـــة ، وذلـــك كمـــا يلـــي: -

أ . مختبـــرات عامـــة وتقـــوم بالتحاليـــل الطبيـــة الروتينيـــة غيرالتخصصيـــة وتشـــمل صـــورة الـــدم الكاملـــة 
وفصيلـــة الـــدم، الكيميـــاء الحيويـــة، العناصـــر المصـــورة، التفاعـــالت المصليـــة، األحيـــاء الدقيقـــة. 

ب. مختبـــرات متخصصـــة تقـــوم بالتحاليـــل الطبيـــة التخصصيـــة وتشـــمل )علـــم أمـــراض المناعـــة ، علـــم 
األنســـجة  والخاليـــا، التوافـــق النســـيجي، تحاليـــل الوراثـــة الخلويـــة(.

3. العاملون بالمختبر: 

ــر  ــاري غيـ ــر أو استشـ ــاري مختبـ ــب استشـ ــفيات طبيـ ــي المستشـ ــر فـ ــن المختبـ ــؤول عـ ــون المسـ أ . يكـ
ـــة المهنـــة إضافـــة إلـــى اخصائييـــن وفنييـــن  طبيـــب فـــي تخصـــص المختبـــر كحـــد أدنـــى ومرخـــص لـــه بمزاول

مختبـــرات فـــي كل تخصـــص مـــن التخصصـــات المخبريـــة المختلفـــة. 

ب. يكـــون المســـؤول عـــن المختبـــر فـــي المجمعـــات الطبيـــة طبيـــب نائـــب أو أخصائـــي أول مختبـــرات كحـــد 
أدنـــى ومرخـــص لـــه بمزاولـــة المهنـــة مـــع توفيـــر أخصائـــي مختبـــر وعـــدد )2( فنـــي مختبـــر.

ج. يشـــترط فـــي المختبـــرات المســـتقلة توفـــر استشـــاري غيـــر طبيـــب فـــي تخصـــص المختبـــر أو طبيـــب 
نائـــب أول مختبـــر فـــي المـــدن الرئيســـية )الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، 

الخبـــر(، ويجـــوز االكتفـــاء بطبيـــب نائـــب مختبـــر فـــي المـــدن األخـــرى. 

4. مرافق وتجهيزات المختبر:

أ . مكتب الستقبال المراجعين وغرفة مستقلة ومجهزة لسحب العينات.

ب . مســـاحة كافيـــة إلجـــراء الفحوصـــات المختلفـــة وغرفـــة مســـتقلة فـــي حـــال القيـــام بالفحوصـــات 
الجرثوميـــة.

ج. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب )مرفق رقم 17(.
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5. الفحوصات المخبرية: 

ــتخدمة،  ــخيصية المسـ ــزة التشـ ــواع األجهـ ــع أنـ ــان بجميـ ــد، بيـ ــص أو التجديـ ــد الترخيـ ــر عنـ ــدم كل مختبـ يقـ
وكشـــف بالتحاليـــل المخبريـــة التـــي يقـــوم بهـــا ومتوســـط أســـعارها وأن تكـــون الفحوصـــات المســـموحة 

للمختبـــرات العامـــة والمتخصصـــة علـــى النحـــو اآلتـــي :  

أ . تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق )مرفق رقم 17(.

ب. تجـــرى بالمختبـــر المتخصـــص باإلضافـــة إلـــى التحاليـــل المخبريـــة الروتينيـــة، التحاليـــل المخبريـــة 
التخصصيـــة حســـب نشـــاط المختبـــر وذلـــك فـــي حالـــة توفـــر التجهيـــزات الالزمـــة المبينـــة فـــي المرفـــق 

)مرفـــق رقـــم 17(. 

6.  بيانات التحليل:  

تـــدون نتائـــج التحاليـــل والفحوصـــات علـــى نمـــاذج مطبوعـــة مخصصـــة لـــكل قســـم مـــن أقســـام المختبـــر 
وتحمـــل البيانـــات اآلتيـــة:

أ . اســـم وعنـــوان ورقـــم ترخيـــص المختبر-اســـم القســـم المختـــص ـــــ اســـم وعنـــوان المريـــض ـــــ رقـــم الســـجل 
المدنـــي أو اإلقامـــة ـــــ التاريـــخ ـــــ اســـم جهـــة اإلحالـــة ـــــ رقـــم التسلســـل فـــي الســـجل ـــــ نـــوع العينـــة والفحـــص 

المطلـــوب ـــــ نتيجـــة الفحـــص ـــــ اســـم وتوقيـــع الفاحـــص وتوقيـــع مديـــر المختبـــر وختـــم المختبـــر.

ب. تطبـــع بالتقاريـــر المخبريـــة الحـــدود والمعـــدالت الطبيعيـــة القياســـية لجميـــع أنـــواع الفحوصـــات طبقـــً 
للطـــرق المتبعـــة فـــي المختبـــر ويعطـــى المراجـــع أصـــل التقريـــر ويحتفـــظ فـــي المختبـــر بصـــورة منـــه 

ورقيـــا أو إلكترونيـــا.

7.  فـــي حالـــة رغبـــة المختبـــر الخـــاص المســـتقل أو ضمـــن مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أخـــرى إرســـال أو اســـتقبال 
عينـــات مخبريـــة مـــن مؤسســـات صحيـــة خاصـــة أخـــرى يلـــزم اتبـــاع اإلجـــراءات المنظمـــة لذلـــك حســـب المرفـــق 

)مرفـــق رقم17(.

2/15.  شروط وضوابط أقسام األشعة : 

يشـــترط فـــي أقســـام األشـــعة فـــي المستشـــفيات توفـــر العـــدد الكافـــي مـــن األطبـــاء علـــى النحـــو التالـــي كحـــد 
أدنـــى:

ـــاري  ـــب استش ـــل طبي ـــى األق ـــه عل ـــر في ـــب أن يتواف ـــريرًا( يج ـــن )100 س ـــل م ـــريرية أق ـــعة الس ـــفى ذو الس 1. المستش
ـــعة. أش

2.  المستشـــفى ذو الســـعة الســـريرية مـــن )100 -200 ســـريرًا( يجـــب أن يتوافـــر فيـــه علـــى األقـــل طبيـــب استشـــاري 
ـــب أول أشـــعة.  أشـــعة وطبيـــب نائ

ــب  ــدد )2( طبيـ ــل عـ ــى األقـ ــه علـ ــر فيـ ــب أن يتوافـ ــريرًا( يجـ ــر )200 سـ ــريرية أكثـ ــعة السـ ــفى ذو السـ 3. المستشـ
ــعة.  ــب أول أشـ ــب نائـ ــعة وطبيـ ــاري أشـ استشـ

4.  يشـــترط الفتتـــاح قســـم للعـــالج باألشـــعة فـــي المستشـــفى أن يتوفـــر بـــه استشـــاريون متخصصـــون فـــي هـــذا 
النـــوع مـــن العـــالج.
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5. يشـــترط فـــي مراكـــز األشـــعة المســـتقلة أو اقســـام االشـــعة فـــي المجمعـــات الطبيـــة االلتـــزام بالمعاييـــر 
ـــاء  ـــر القســـم أطب ـــواردة فـــي المـــواد 1/3  و 3/3 مـــن هـــذه الالئحـــة، وأن يدي ـــات ال والشـــروط العامـــة والمتطلب

ـــي: ـــو اآلت ـــى النح ـــعة عل أش

 أ . يشـــترط توفـــر طبيـــب نائـــب أول أشـــعة فـــي مراكـــز األشـــعة المســـتقلة، وطبيـــب نائـــب أشـــعة بالمجمعـــات 
الطبيـــة إذا كانـــت األجهـــزة الموجـــودة تحتـــوي علـــى أجهـــزة أشـــعة عامـــة وموجـــات فـــوق صوتيـــة فقـــط.

ــز األشـــعة المســـتقلة، وطبيـــب نائـــب أول أشـــعة  ــاري أشـــعة فـــي مراكـ  ب. يشـــترط توفـــر طبيـــب استشـ
بالمجمعـــات الطبيـــة إذا كان المركـــز يحتـــوي علـــى أجهـــزة أشـــعة عامـــة، موجـــات فـــوق صوتيـــة، أشـــعة 

ــي. ــن مغناطيسـ ــة أو رنيـ مقطعيـ

ج. يشترط إلجراء األشعة التداخلية توفر طبيب استشاري متخصص باألشعة التداخلية. 

د. يجوز عمل األشعة التداخلية الخاصة باألوعية الدموية في مراكز األشعة بالمجمعات الطبية حسب

الشروط المرفقة )مرفق رقم 18(.

هـ.  يجوز أن يشرف طبيب األشعة على أكثر من مجمع طبي يتبع نفس صاحب المؤسسة الصحية.

6. مركز طب األشعة االتصالي )المؤسسة المرخص لها بإعداد تقارير صور األشعة( فيشترط ما يأتي:

 أ . أن يتـــم فـــي حالـــة طلـــب الترخيـــص لمركـــز طـــب األشـــعة االتصالـــي التقـــدم بطلـــب إلـــى مديريـــات الشـــؤون 
الصحيـــة فـــي المناطـــق والمحافظـــات، ويتـــم احالتهـــا إلـــى الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي 

بالـــوزارة.

 ب. أن يتـــم تقييـــم مركـــز طـــب األشـــعة االتصالـــي كل ســـنتين، ويتـــم االحتفـــاظ بصـــور األشـــعة لمـــدة ســـنتين 
علـــى األقـــل.

ج.  توافر الحد األدنى من التجهيز حسب المرفق )مرفق رقم 19(.

7. أحكام خاصة ألقسام ومراكز األشعة: 

 أ . يشـــترط إلعـــداد تقاريـــر األشـــعة المقطعيـــة والرنيـــن المغناطيســـي أن تكـــون عـــن طريـــق أطبـــاء متخصصيـــن 
فـــي األشـــعة التشـــخيصية ال يقـــل تصنيفهـــم عـــن طبيـــب نائـــب أول.

ب.  يشـــترط أن يعـــد التقاريـــر المتخصصـــة بأشـــعة الثـــدي طبيـــب نائـــب أول أشـــعة كحـــد أدنـــى وحاصـــل علـــى 
تأهيـــل متخصـــص بأشـــعة الثـــدي.

ج.  أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.

 د. يلـــزم موافقـــة الـــوزارة فـــي حالـــة رغبـــة مركـــز األشـــعة المســـتقل أو قســـم األشـــعة ضمـــن مؤسســـة 
صحيـــة أخـــرى اســـتقبال صـــور األشـــعة مـــن مؤسســـات صحيـــة خاصـــة أخـــرى حســـب اإلجـــراءات المنظمـــة 

لذلـــك.

8. أحكام عامة ألقسام األشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:

ـــكل دوري  ـــة بش ـــة الخاص ـــات الصحي ـــي المؤسس ـــعة ف ـــزة األش ـــة ألجه ـــودة النوعي ـــج الج ـــق برنام ـــب تطبي  أ . يج
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وإرســـال التقاريـــر الخاصـــة بهـــا إلـــى أقســـام الحمايـــة مـــن اإلشـــعاع فـــي المناطـــق أو المحافظـــات التـــي 
تتبعهـــا.

 ب. توفير مسؤول للحماية من اإلشعاع بالمؤسسة الصحية ويرتبط بمدير المؤسسة مباشرة.

 ج. يشـــترط لمنـــح أو تجديـــد تراخيـــص المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة تأميـــن بطاقـــات قيـــاس الجرعـــات 
اإلشـــعاعية الشـــخصية للعامليـــن فـــي مجـــال اإلشـــعاع، وتطبيـــق برنامـــج توكيـــد الجـــودة النوعيـــة علـــى 
ـــي  ـــات الت ـــق أو المحافظ ـــي المناط ـــعاع ف ـــن اإلش ـــة م ـــام الحماي ـــى أقس ـــج إل ـــال النتائ ـــعة، وإرس ـــزة األش أجه

تتبعهـــا.

15/ 3.  شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد: 

ـــالزم  ـــط ال ـــى الضواب ـــادات عل ـــع عي ـــن مجم ـــتقالً أو ضم ـــا مس ـــد إم ـــوم الواح ـــة الي ـــز جراح ـــاح مرك ـــوز افتت 1.  يج
ـــد:  ـــوم الواح ـــة الي ـــراء جراح ـــا إلج توافره

 أ. يمنـــح تصريـــح جراحـــة اليـــوم الواحـــد لطبيـــب استشـــاري فـــي مجـــال تخصصـــه ممـــن تنطبـــق عليـــه الشـــروط 
علـــى أن يقـــدم الطلـــب مرفقـــً بـــه قوائـــم العمليـــات التـــي ســـوف يقـــوم بإجرائهـــا.

 ب. يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من األطباء واألخصائيين والفنيين )مرفق رقم 20(.

2. شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:

 أ. حصـــول الطبيـــب علـــى موافقـــة مـــن وكالـــة الـــوزارة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي بعـــد 
اســـتيفاء كافـــة الشـــروط والضوابـــط الخاصـــة بعمليـــات اليـــوم الواحـــد.

 ب. مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات )مرفق رقم 20(.

 ج. اتفاقيـــة ســـارية المفعـــول مـــع إحـــدى المستشـــفيات الخاصـــة أو الحكوميـــة بقبـــول الحـــاالت الطارئـــة 
والتـــي يســـتلزم نقلهـــا إلـــى المستشـــفيات فـــي أي وقـــت.

 د.  إقـــرار بعـــدم الســـماح ببقـــاء المريـــض بالمركـــز للمبيـــت مهمـــا كانـــت الظـــروف ويتـــم نقـــل الحـــاالت 
الطارئـــة إلـــى المستشـــفى.

ــدث  ــال يحـ ــن أي إهمـ ــة عـ ــؤولية الكاملـ ــل المسـ ــه بتحمـ ــص لـ ــراد الترخيـ ــب المـ ــن الطبيـ ــرار مـ  هــــ.  إقـ
للمريـــض.

 و. تعييـــن مســـؤوال عـــن عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات الســـتخدامها داخـــل المركـــز حســـب نظـــام 
مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة والئحتـــه التنفيذيـــة ودليـــل إجراءاتـــه المرفقـــة )مرفـــق رقـــم 21(.

3. أحكام عامة:

ــا مـــن  ــع عليهـ ــا بشـــكل مكتـــوب موقـ ــل إجرائهـ ــه قبـ ــالغ المريـــض بـ ــة وإبـ ــر العمليـ ــد أجـ ــرورة تحديـ  أ . ضـ
ــي. ــجله الطبـ ــي سـ ــظ فـ المريـــض وتحفـ

ـــات جراحـــة اليـــوم الواحـــد ترخيصـــً شـــخصيً وال  ـــه بممارســـة عملي ـــر ترخيـــص للطبيـــب المرخـــص ل  ب. يعتب
ـــه بممارســـة هـــذا النشـــاط. ـــر مرخـــص ل يســـمح بممارســـة النشـــاط ألي طبيـــب آخـــر غي
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 ج. يمنـــح الترخيـــص للطبيـــب لممارســـة هـــذا النشـــاط لمـــدة عـــام ويتقـــدم فـــي نهايتـــه لوكالـــة الـــوزارة 
ـــً  ـــم يجـــدد نظامي ـــت. ث ـــات التـــي أجري ـــر شـــامل عـــن العملي ـــة االســـتثمار الصحـــي بتقري المســـاعدة لتنمي
ــادر  ــة الصـ ــة المهـــن الصحيـ ــام مزاولـ ــة لنظـ ــة التنفيذيـ ــادة رقـــم )2/3ل( مـــن الالئحـ ــا ورد بالمـ حســـب مـ

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/59( وتاريـــخ 1426/11/4هــــ.  

4/15. الخدمات الصحية المساندة:

1.  تشمل مراكز الخدمات الصحية المساندة التالي: 

 أ . مراكز الرعاية الطبية العاجلة )مرفق رقم 22(

 ب. العيادات الطبية المتنقلة )مرفق رقم 23(

  ج. مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي )مرفق رقم 24(

 د. مراكز الخدمات الطبية المنزلية )مرفق رقم 25(

 هـ. مراكز تلطيف األلم )مرفق رقم 26(

 و. مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين )مرفق رقم 27(

 ز. مراكز التأهيل الطبي )مرفق رقم 28(

 ح. مراكز العالج الطبيعي )مرفق رقم 29(

 ط. مراكز العالج الوظيفي )مرفق رقم 30(

 ي.مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية )مرفق رقم 31(

 ك.مراكز عالج النطق والتخاطب والبلع )مرفق رقم 32(

 ل. مراكز عالج أمراض السمع )مرفق رقم 33(

 م. مراكز العالج والتأهيل النفسي )مرفق رقم 34(

 ن. محالت النظارات الطبية )مرفق رقم 35(

 س. معامل األسنان والتركيبات الصناعية )مرفق رقم 36(

 ع. مراكز العناية بالقدم والكاحل )مرفق رقم 37(

 ف. مراكز التغذية )مرفق رقم 38(

 ص. مراكز إنتاج اليرقات الطبية )مرفق رقم 39(

 ق. مراكز الغسيل الكلوي )مرفق رقم 40(

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

2.  شروط ومواصفات المراكز:

يجـــب أن يتوفـــر فـــي مراكـــز الخدمـــات الصحيـــة المســـاندة المعاييـــر والشـــروط العامـــة المطلوبـــة فـــي 
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ـــد  ـــر كح ـــب أن تتوف ـــا يج ـــة ، كم ـــذه الالئح ـــن ه ـــواد )1/3 - 3/3( م ـــي الم ـــواردة ف ـــة ال ـــة الخاص ـــات الصحي المؤسس
ـــوزارة  ـــا ال ـــي تضعه ـــادية الت ـــم االرش ـــط والقوائ ـــق الضواب ـــز )وف ـــكل مرك ـــة ب ـــات الخاص ـــروط والمواصف ـــى الش أدن
ــا بمزاولـــة المهنـــة بإشـــراف مختـــص فـــي  بهـــذه الالئحـــة( ، ويشـــترط أن يعمـــل بالمركـــز كـــوادر مرخـــص لهـ

طبيعـــة عمـــل المركـــز.
5/15. التخصصات واألنشطة اإلضافية: 

1. يشــترط للموافقــة علــى إضافــة أي تخصــص صحــي فــي المؤسســة الصحيــة حصــول الــكادر علــى تســجيل 
إضافــي لهــذا التخصــص مــن الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة وترخيــص إضافــي مــن وزارة الصحــة 

ــات: ــذه التخصص ــمل ه وتش
 أ . المعالجة بالليزر.

 ب. عالج االلم.
 ج. جراحة المناظير.

 د. مناظير الباطنية والجهاز الهضمي لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي.
 هـ. زراعة الشعر. 

 و.زراعة األسنان.
  ز. التشخيص بالموجات فوق الصوتية )لغير أطباء األشعة(. 

 ح. التشخيص بالموجات فوق الصوتية ألطباء النساء والوالدة )فيما يخص النساء والوالدة(.
 ط. التشخيص والتحليل الكهربائي الفيزيائي للقلب.

 ي. أي تخصصــات إضافيــة أخــرى توصــي الهيئــة الســعودية للتخصصــات الصحيــة بإضافتهــا ويوافــق عليهــا وزيــر 
الصحة.

ــة  ــة أي مــن األنشــطة التالي ــة بالمنطقــة أو المحافظــة إلضاف 2. يلــزم الحصــول علــى موافقــة الشــؤون الصحي
ــة الملحقــة بالالئحــة:  ــات الفني وفقــا للشــروط والمتطلب

 أ . فحص العمالة الوافدة وعمال األغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية )مرفق رقم 41(.
 ب. العقم وأطفال األنابيب )IVF( وفــق أحــكام نظــام وحــدات اإلخصــاب واألجنــة وعــالج العقــم الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/76( وتاريــخ 1424/11/21هـــ والئحتــه التنفيذيــة )مرفــق رقم 42(.
 ج. الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية )مرفق رقم 43(.

 د. وحدة جراحة البدانة في المستشفيات )مرفق رقم 44(.
 هـ. وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية )مرفق رقم 45(.

 و. العالج الكيميائي لألورام في المجمعات الطبية )مرفق رقم 46(.
 ز. الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية )مرفق رقم 47(.

 ح. أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.
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المادة السادسة عشرة:

تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــالج اإلســـعافي لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة الخطـــرة 
ـــة.  ـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذي ـــم العـــالج، وفق ـــل تقدي ـــة قب ـــة مالي ـــك دون مطالب ـــا وذل ـــواردة إليه ال

الالئحة:

1/16. يجـــب أن تتوفـــر فـــي أقســـام الطـــوارئ بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة األدويـــة اإلســـعافية الـــواردة 
فـــي القائمـــة الملحقـــة )مرفـــق رقـــم 15(.

2/16.  العالج اإلسعافي:

ـــواردة إليهـــا  ـــة الخطـــرة ال ـــة الحـــاالت الطارئ ـــم العـــالج اإلســـعافي لكاف تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقدي
ـــار مـــا يلـــي: ـــك دون مطالبـــة ماليـــة مســـبقة أخـــذًا فـــي االعتب وذل

1. الحالة اإلسعافية:
ـــة  ـــه الداخلي ـــه أو أعضائ ـــد أطراف ـــض أو أح ـــاة المري ـــدد حي ـــن أن يه ـــرض يمك ـــة أو م ـــن إصاب ـــة ع ـــة الناتج ـــي الحال ه

أو الخارجيـــة.

2. اإلسعافات األولية:

هـــي اإلجـــراءات الطبيـــة العاجلـــة التـــي تتطلبهـــا حالـــة المريـــض وتـــؤدي إلـــى اســـتقرار حالتـــه بشـــكل يســـمح 
ـــه. بنقل

3. الفحوصات الضرورية في الحاالت اإلسعافية:

 وهي الفحوصات التي ال غنى عنها لتشخيص حالة المريض أو تقرير طريقة العالج.

3/16. قواعد عالج الحاالت اإلسعافية )مرفق رقم 48(.

المادة السابعة عشرة:

تكـــون فـــي كل مديريـــة للشـــؤون الصحيـــة لجـــان للتفتيـــش علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة 
للتأكـــد مـــن تطبيقهـــا أحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة والقـــرارات التـــي تصدرهـــا الـــوزارة 
ــذه  ــن هـ ــة تكويـ ــة كيفيـ ــة التنفيذيـ ــدد الالئحـ ــة وتحـ ــودة النوعيـ ــتويات الجـ ــة مسـ ــه ومراقبـ بموجبـ

اللجـــان وأســـلوب عملهـــا.

الالئحة: 

1/17.  تشـــكل بقـــرار مـــن مديـــر الشـــؤون الصحيـــة لجنـــة أو أكثـــر بـــكل مديريـــة للشـــؤون الصحيـــة 
ال يقـــل عـــدد أعضـــاء كل منهـــا عـــن اثنيـــن للتفتيـــش علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة، وتلتـــزم 
ـــوزارة، ويشـــترط  ـــزي والبطاقـــات والمحاضـــر علـــى النمـــاذج الرســـمية المعتمـــدة مـــن ال كل لجنـــة بال
اختيـــار األعضـــاء مـــن ذوي الخبـــرة والكفـــاءة وأصحـــاب التأهيـــل المتناســـب مـــع طبيعـــة المهمـــة، 

ويجـــوز اختيـــار أعضـــاء اللجـــان مـــن خـــارج الـــوزارة.
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2/17 .  تتولى لجنة التفتيش بمديرية الشؤون الصحية المهام التالية:

التأكـــد مـــن التـــزام المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بمـــا ورد فـــي نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والئحتـــه   .1

التنفيذيـــة والقـــرارات والتعليمـــات التـــي تصدرهـــا الـــوزارة.

مراقبة مستوى الجودة النوعية في كل مؤسسة صحية خاصة.  .2

3/17.  يكون ألعضاء لجنة التفتيش الصالحيات التالية:

1.  زيارة المؤسسات الصحية الخاصة الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية التي تمثلها. 
االّطـــالع علـــى الســـجالت واألجهـــزة والمعـــدات وتفقـــد مرافـــق المؤسســـة وأقســـامها ونظاميـــة عمـــل   .2

الكـــوادر العاملـــة فيهـــا.
التأكـــد مـــن التـــزام المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بجميـــع الشـــروط العامـــة والخاصـــة والمواصفـــات الفنيـــة   .3

ـــدوى. ـــة الع ـــى، ومراقب ـــالمة المرض ـــودة وس ـــة الج ـــة، وأنظم واإلداري
ــا  ــق التـــي تحصـــل عليهـ ــه الوثائـ ــق بـ ــد التفتيـــش وترفـ ــات عنـ ــه المالحظـ ــرًا تثبـــت فيـ ــة محضـ ــد اللجنـ تعـ  .4
ـــارة فـــي الســـجل المعـــد لذلـــك بالمؤسســـة الصحيـــة قبـــل احالتهـــا الـــى  ويلتـــزم أعضـــاء اللجنـــة بإثبـــات الزي

لجنـــة مخالفـــات المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وذلـــك بعـــد اســـتكمال المحاضـــر المعتمـــدة.
تقـــوم كل لجنـــة مـــن لجـــان التفتيـــش بإعـــداد تقريـــر عـــن أنشـــطتها وترفـــع كل مديريـــة شـــؤون صحيـــة   .5

بتقريـــر شـــهري بعمـــل اللجـــان للوكالـــة المســـاعدة لاللتـــزام.
4/17 . التقييم الذاتي:

ـــة  ـــة الصحي ـــوم المؤسس ـــه تق ـــن خالل ـــي م ـــي، والت ـــم الذات ـــج التقيي ـــة لبرنام ـــة الخاص ـــات الصحي ـــع المؤسس تخض  .1

الخاصـــة بتقييـــم ذاتـــي لمـــدى التزامهـــا باألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا بـــوزارة الصحـــة.
ـــل  ـــن قب ـــا م ـــة واعتماده ـــة الخاص ـــة الصحي ـــى المؤسس ـــرف عل ـــة المش ـــد موافق ـــي بع ـــم الذات ـــج التقيي ـــر نتائ تعتب  .2

لجنـــة التفتيـــش بمثابـــة محضـــر التفتيـــش الـــوارد ذكـــره فـــي الفقـــرة رقـــم )4( مـــن الالئحـــة رقـــم )3/17( أعـــاله.
في حــال قيــام المؤسســات الصحيــة الخاصــة باإلخطــار طواعيــة عــن أي مخالفــات لديها مــن خــالل برنامــج التقييم   .3

الذاتــي فتعطــى بموجبــه مهلــة تصحيحيــة حســب مــا هــو منصــوص عليــه فــي برنامــج التقييــم الذاتــي.
فـــي حـــال عـــدم التـــزام المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بالمهلـــة التصحيحيـــة وبـــدون الحصـــول علـــى موافقـــة الـــوزارة   .4

ـــة. ـــراءات النظامي ـــاذ اإلج ـــة التخ ـــة المختص ـــات للجن ـــة المخالف ـــم إحال ـــررة، يت ـــباب مب ـــة ألس ـــد المهل لتمدي

المادة الثامنة عشرة:

ُيلغـــى الترخيـــص بانتقـــال ملكيـــة المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة إلـــى مالـــك آخـــر، أو تغييـــر نشـــاط 
المؤسســـة أو تغييـــر المـــكان المخصـــص لهـــا بممارســـة النشـــاط فيـــه دون موافقـــة الـــوزارة. 

الالئحة: 

1/18.  يشـــترط حصـــول مالـــك المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة علـــى موافقـــة الـــوزارة علـــى نقـــل ملكيـــة 
المؤسســـة إلـــى مالـــك آخـــر أو تغييـــر نشـــاطها أو تغييـــر مـــكان ممارســـتها للنشـــاط. ويعتبـــر 
الترخيـــص الغيـــًا ودون الحاجـــة إلـــى أي إجـــراء مـــن الـــوزارة فـــي حـــال عـــدم حصـــول المالـــك علـــى 
الموافقـــة. ويحـــق للـــوزارة اتخـــاذ إجـــراء اإلغـــالق الفـــوري علـــى المؤسســـة المعنيـــة وتوقيـــع الجـــزاءات 
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التـــي يقرهـــا هـــذا النظـــام.

المادة التاسعة عشرة:

ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية:

ــول علـــى  ــب الحصـ ــدم بطلـ ــك دون التقـ ــول ذلـ ــده وال يحـ ــه تجديـ ــب المرخـــص لـ ــه دون طلـ ــاء مدتـ انتهـ  .1

ترخيـــص جديـــد بعـــد اســـتكمال الشـــروط النظاميـــة.

مضـــي ســـتة أشـــهر مـــن وفـــاة صاحـــب المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة ويجـــوز إبقـــاء الرخصـــة لمصلحـــة   .2

الورثـــة طـــوال المـــدة التـــي تحددهـــا الـــوزارة وفقـــًا لظـــروف كل حالـــة علـــى أن يتقـــدم الورثـــة بطلـــب 
خـــالل ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ الوفـــاة.

الالئحة:
1/19.  تجديد الترخيص: 

ـــة أشـــهر  ـــه بثالث ـــد الترخيـــص الممنـــوح لهـــا قبـــل انتهـــاء مدت يجـــب علـــى المؤسســـة الصحيـــة التقـــدم بطلـــب تجدي  .1

علـــى األقـــل.
تقـــوم المديريـــة عنـــد اســـتالم الطلـــب بتجديـــد الترخيـــص بعـــد اكتمـــال المســـوغات والمتطلبـــات النظاميـــة خـــالل   .2

ـــص.  ـــد الترخي ـــي تجدي ـــر ف ـــراء التأخ ـــؤولية ج ـــة أي مس ـــة الصحي ـــل المؤسس ـــً وال تتحم ـــن يوم ثالثي
يجـــدد الترخيـــص تلقائيـــً عنـــد حصـــول المؤسســـة الصحيـــة علـــى شـــهادة اعتمـــاد صـــادرة مـــن المركـــز الســـعودي   .3

العتمـــاد المنشـــآت الصحيـــة باإلضافـــة إلـــى أي اعتمـــاد دولـــي أخـــر معتـــرف بـــه فـــي المملكـــة شـــريطة أنـــه لـــم 
يمـــض أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر علـــى حصولهـــا علـــى شـــهادة االعتمـــاد.

2/19.  يجـــوز لمديريـــة الشـــؤون الصحيـــة اإلبقـــاء علـــى الرخصـــة وعـــدم إنهائهـــا بنـــاًء علـــى طلـــب الورثـــة 
خـــالل ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ الوفـــاة. 

المادة العشرون: 
مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــأي عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن قـــام بفتـــح مؤسســـة 

صحيـــة خاصـــة دون ترخيـــص بالعقوبـــات التاليـــة:
ـــد علـــى  إغـــالق المؤسســـة والحرمـــان مـــن الحصـــول علـــى ترخيـــص لمـــدة ال تقـــل عـــن ســـتة أشـــهر وال تزي  .1

ســـنتين مـــن تاريـــخ اإلغـــالق.
غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن )10.000( عشـــرة آالف ريـــال وال تزيـــد علـــى )30.000( ثالثيـــن ألـــف ريـــال فـــي حالـــة مراكـــز   .2

ـــة المســـاندة. الخدمـــة الصحي
غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن )30.000( ثالثيـــن ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى )100.000( مائـــة ألـــف ريـــال فـــي حالـــة   .3

المختبـــرات ومراكـــز األشـــعة ومراكـــز النقـــل اإلســـعافي.
غرامـــة ماليـــة ال تقـــل عـــن )50.000( خمســـين ألـــف ريـــال وال تزيـــد علـــى )150.000( مائـــة وخمســـين ألـــف ريـــال   .4

ــد. ــوم الواحـ ــة اليـ ــز جراحـ ــة ومراكـ ــات الطبيـ ــادات والمجمعـ ــة العيـ ــي حالـ فـ
ــة  ــال فـــي حالـ ــة ألـــف ريـ ــال وال تزيـــد علـــى )300.000( ثالثمائـ ــة ألـــف ريـ ــة ال تقـــل عـــن )100.000( مائـ ــة ماليـ غرامـ  .5

المستشـــفيات بجميـــع فئاتهـــا.
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المادة الحادية والعشرون:
فيمـــا عـــدا المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )العشـــرين( ومـــع عـــدم اإلخـــالل بـــأي عقوبـــة 
ـــة  ـــف أي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذا النظـــام بعقوب أشـــد ينـــص عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن يخال

أو أكثـــر مـــن العقوبـــات اآلتيـــة:
غرامة مالية ال تقل عن )10.000( عشرة آالف ريال وال تزيد على )100.000( مائة ألف ريال.  .1

ـــد عـــن ســـتين يومـــًا وعلـــى المؤسســـة اتخـــاذ الترتيبـــات  إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة لمـــدة ال تزي  .2

الالزمـــة لنقـــل المرضـــى المنوميـــن للعـــالج فيهـــا إلـــى مؤسســـات أخـــرى قبـــل اإلغـــالق.
ســـحب الترخيـــص وال يجـــوز لصاحـــب الترخيـــص التقـــدم بطلـــب ترخيـــص جديـــد إال بعـــد مضـــي ســـنتين   .3

علـــى األقـــل مـــن تاريـــخ تنفيـــذ قـــرار الســـحب. 

المادة الثانية والعشرون:
ــري وطـــب  ــب البشـ ــة الطـ ــة مهنـ ــام مزاولـ ــا فـــي نظـ ــرعية المنصـــوص عليهـ ــة الشـ ــة الطبيـ تختـــص اللجنـ
ــة التـــي  ــاء الطبيـــة المهنيـ ــر فـــي مســـؤولية المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة عـــن األخطـ األســـنان )3(  بالنظـ

ترفـــع بهـــا مطالبـــة بالحـــق الخـــاص أو العـــام. 

 المادة الثالثة والعشرون:
يجـــوز بقـــرار مـــن اللجـــان المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )الخامســـة والعشـــرين( ـــــ كإجـــراء تحفظـــي ـــــ إيقـــاف 
ممارســـة النشـــاط محـــل المخالفـــة إذا وجـــدت أدلـــة وقرائـــن قويـــة علـــى وقـــوع مخالفـــات دل عليهـــا التحقيـــق 

األولـــي تكـــون عقوبتهـــا – فـــي حالـــة ثبوتهـــا – ســـحب الترخيـــص أو إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة.
الالئحة:

1/23. إذا ثبـــت للجنـــة المختصـــة بالنظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة 
بنـــاًء علـــى التحقيـــق األولـــي الـــذي يتـــم إجـــراؤه فـــي محـــل المخالفـــة مـــن قبـــل لجنـــة التفتيـــش وجـــود 
قرائـــن أو أدلـــة قويـــة تقتضـــي إيقـــاف النشـــاط محـــل المخالفـــة فعليهـــا اتخـــاذ قـــرار إيقـــاف ممارســـة 
النشـــاط وإبالغـــه علـــى الفـــور لمديريـــة الشـــؤون الصحيـــة التخـــاذ الـــالزم نحـــو إيقـــاف ممارســـة النشـــاط 

بالمؤسســـة الصحيـــة محـــل المخالفـــة.

المادة الرابعة والعشرون:
تتخـــذ الـــوزارة مـــا يلـــزم الســـتمرار تلقـــي المرضـــى مـــا يحتاجونـــه مـــن عـــالج بالطريقـــة التـــي 
تراهـــا مناســـبة إذا كان ســـيترتب علـــى إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة إلحـــاق ضـــرر بالمرضـــى 

المســـتفيدين مـــن خدماتهـــا.
الالئحة:

1/24. فيمـــا عـــدا المستشـــفيات الخاصـــة فـــإن علـــى المديريـــة أن تضـــع علـــى مدخـــل المؤسســـة 
ـــة مغلقـــة، أمـــا بالنســـبة للمستشـــفيات الخاصـــة، تقـــوم  ـــًا للجميـــع يوضـــح أن المؤسســـة الصحي إعالن
المديريـــة بتشـــكل لجنـــة مـــن ذوي االختصـــاص للنظـــر فـــي شـــأن مرضـــى المستشـــفى المنوميـــن بـــه 
أو المراجعيـــن لعياداتـــه مـــع مراعـــاة أن تعامـــل الحـــاالت الخطـــرة وفقـــًا لمـــا ورد فـــي المـــادة السادســـة 

عشـــر مـــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن العـــالج اإلســـعافي. 

3 ألغي هذا النظام بصدور نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي 
رقم)م/59( بتاريخ 1426/11/4هـ.
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المادة الخامسة والعشرون:
ـــة أعضـــاء  ـــة وتتكـــون كل منهـــا مـــن ثالث ـــات الشـــؤون الصحي ـــر لجـــان فـــي مديري تكـــّون بقـــرار مـــن الوزي  .1

علـــى األقـــل علـــى أن يكـــون أحدهـــم استشـــاريًا فـــي المهـــن الطبيـــة ويكـــون الثانـــي مستشـــارًا 
نظاميـــًا للنظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام هـــذا النظـــام وتوقيـــع العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فيـــه، وال 

ــر أو مـــن يفوضـــه. ــا مـــن الوزيـ ــان إال بعـــد اعتمادهـ ــرارات هـــذه اللجـ تنفـــذ قـ
ـــخ  ـــم خـــالل ســـتين يومـــًا مـــن تاري ـــوان المظال ـــذوي الشـــأن التظلـــم مـــن هـــذه القـــرارات أمـــام دي يجـــوز ل  .2

اإلبـــالغ.
ـــة، تصـــدر  ـــالث صحـــف محلي ـــف فـــي ث ـــة علـــى نفقـــة المخال ـــي الصـــادر بالعقوب ينشـــر حكـــم القـــرار النهائ  .3

إحداهـــا علـــى األقـــل فـــي مقـــر إقامتـــه فـــإن لـــم تكـــن هنـــاك صحيفـــة فـــي المنطقـــة ففـــي الصحيفـــة 
الصـــادرة فـــي أقـــرب منطقـــة لهـــا.

تبيـــن الالئحـــة التنفيذيـــة مـــدة العضويـــة فـــي هـــذه اللجـــان واإلجـــراءات التـــي تتبعهـــا فـــي ســـير أعمالهـــا   .4

وتبليـــغ قراراتهـــا.
الالئحة:

ــة  ــة الخاصـ ــات الصحيـ ــام المؤسسـ ــق نظـ ــن تطبيـ ــئة عـ ــات الناشـ ــي المخالفـ ــة فـ ــر اللجنـ 1/25 . تنظـ
والئحتـــه التنفيذيـــة وتوقيـــع العقوبـــة المناســـبة فـــي حـــدود اختصاصهـــا، ويراعـــى فـــي تطبيـــق العقوبـــة 

ـــى. ـــالمة المرض ـــى س ـــا عل ـــا، وأثره ـــة، ونوعيته ـــامة المخالف جس
2/25 . تكـــون مـــدة العضويـــة فـــي لجـــان المخالفـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق نظـــام المؤسســـات الصحيـــة 

الخاصـــة ســـنة واحـــدة اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار تشـــكيلها قابلـــة للتجديـــد.
3/25 .  تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية:

تعقـــد اللجنـــة جلســـاتها بمديريـــة الشـــؤون الصحيـــة مرتيـــن أســـبوعيا أو أكثـــر إذا مـــا دعـــت الحاجـــة لذلـــك، ويكـــون   .1

انعقـــاد اللجنـــة صحيحـــً بحضـــور الرئيـــس أو نائبـــه والعضـــو القانونـــي واستشـــاري بالمهنـــة الطبيـــة ذات العالقـــة 
بالمخالفـــة، علـــى أال يكـــون أحـــد أعضاءهـــا مـــن إدارة االلتـــزام فـــي المنطقـــة أو المحافظـــة وأال يقـــل عـــدد أعضـــاء 

اللجنـــة الحاضريـــن عـــن ثالثـــة وتصـــدر قراراتهـــا باألغلبيـــة المطلقـــة.

ـــف أو  ـــوال المخال ـــماع أق ـــق وس ـــر التحقي ـــي محاض ـــه ف ـــر ب ـــا أق ـــف بم ـــة المخال ـــا بمواجه ـــي أعماله ـــة ف ـــزم اللجن تلت  .2

وكيـــل شـــرعي عنـــه وتحقيـــق أوجـــه دفاعـــه علـــى أن تـــدون اعمالهـــا فـــي محاضـــر مكتوبـــة.

يتـــم إبـــالغ المعنييـــن كتابـــة بالمثـــول أمـــام اللجنـــة فـــي الزمـــان والمـــكان اللذيـــن تحددهمـــا اللجنـــة ويراعـــى   .3

ــرى. ــة أخـ ــال مـــن مدينـ ــور يتطلـــب االنتقـ ــبة إذا كان الحضـ ــدة مناسـ ــاء مـ ــد اعطـ ــد الموعـ ــد تحديـ عنـ

ـــن  ـــرة بي ـــه بعـــد إبالغـــه علـــى أال تقـــل الفت ـــف أو وكيـــل شـــرعي عن ـــم يحضـــر المخال يحـــدد موعـــد آخـــر للحضـــور إذا ل  .4

ـــرعي  ـــه الش ـــف أو وكيل ـــور المخال ـــدم حض ـــة ع ـــي حال ـــً وف ـــرة يوم ـــة عش ـــن خمس ـــد ع ـــد الجدي ـــالغ والموع ـــخ اإلب تاري
بعـــد إبالغـــه بالموعـــد الثانـــي فعلـــى اللجنـــة اســـتكمال النظـــر فـــي المخالفـــة والفصـــل فيهـــا.

يتم إبالغ األطراف بقرار اللجنة فور صدوره في جلسة إبالغ بالقرار.  .5

ـــر أو  ـــع القـــرار للوزي ـــي يتـــم الرف ـــة بانتهـــاء مـــدد التظلـــم أو صـــدور حكـــم نهائ عنـــد اكتســـاب القـــرار صفـــة القطعي  .6

مـــن يفوضـــه لالعتمـــاد.

ِلّلجنة الحق في استشارة المختصين فيما يتعلق بأعمالها.  .7
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4/25. عنـــد اعتمـــاد الوزيـــر أو مـــن يفوضـــه لقـــرارات اللجـــان يتـــم إنفـــاذ مضمونهـــا مـــع مراعـــاة أنـــه ال يجـــوز 
تنفيـــذ القـــرارات جبـــرًا مـــا دام االعتـــراض عليهـــا جائـــزًا.

5/25. تقـــوم إدارة التنفيـــذ بالوكالـــة المســـاعدة لاللتـــزام بالتأكـــد مـــن تنفيـــذ هـــذه القـــرارات بعـــد 
اعتمادهـــا.

6/25 . اعتبار البالغ عن طريق مركز البالغات )937( بمثابة إقرار خطي من المبلغ بالشكوى.

المادة السادسة والعشرون:

يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أن توضـــح أحـــكام نظـــام العمـــل والعمـــال )4(  لمـــن تريـــد 
التعاقـــد معـــه وكذلـــك دليـــل اإلجـــراءات والوصـــف الوظيفـــي واألنظمـــة ذات العالقـــة المعمـــول بهـــا 

فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية قبـــل التعاقـــد معـــه.

الالئحة:

1/26. يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أن توضـــح للممـــارس الصحـــي نظـــام مزاولـــة المهـــن 
الصحيـــة والئحتـــه التنفيذيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/59( وتاريـــخ 1426/04/11هــــ.

المادة السابعة والعشرون:

ـــم الطبـــي  ـــن مـــن حضـــور برامـــج التعلي ـــن الممارســـين الصحيي ـــة الخاصـــة بتمكي ـــزم المؤسســـة الصحي تلت
ـــة الســـعودية  ـــًا لمـــا تحـــدده الهيئ المســـتمر فـــي مجـــال تخصصهـــم ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا وفق

ـــة. للتخصصـــات الصحي

المادة الثامنة والعشرون:

تلتـــزم جميـــع المستشـــفيات بإيجـــاد مكتبـــة طبيـــة داخلهـــا، كمـــا تلتـــزم باالشـــتراك فـــي الدوريـــات العلميـــة 
ــة  ــات العلميـ ــر الدوريـ ــا توفيـ ــرى فعليهـ ــة األخـ ــات الصحيـ ــا المؤسسـ ــا أمـ ــال تخصصهـ ــي مجـ ــبة فـ المناسـ

األساســـية ذات العالقـــة بتخصصهـــا. 

الالئحة:

1/28 . يجوز االكتفاء بالمكتبة اإللكترونية.

المادة التاسعة والعشرون:

يجـوز للوزيـر فـي األحـوال الطارئـة التـي تسـتلزم تجنيـد كل اإلمكانـات الصحيـة أن يأمـر باسـتعمال أي 
مؤسسـة صحيـة خاصـة أو جـزء منهـا فـي األغـراض التـي يراهـا علـى أن تقـوم الـوزارة بتسـديد التكاليـف 

العادلـة عـن مـدة اسـتعمالها. 

4 تم تعديل مسمى النظام إلى نظام العمل 
بناء على المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 

1426/8/23هـ.
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الالئحة:

1/29 . عنـــد زوال الحالة الطارئة تقوم المؤسســـة الصحية الخاصة برفع مطالبتها بتســـديد التكاليف 
إلى مديرية الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقة أو المحافظـــة المختصة التخاذ اإلجـــراءات الالزمة وفقًا لما 

ورد في المادة السادســـة عشـــر من هذه الالئحة بشـــأن العالج اإلسعافي.

المادة الثالثون:

ــة الشـــؤون  ــة أن تبلـــغ فـــورًا أقـــرب ســـلطة أمـــن مختصـــة ومديريـ ــة الخاصـ ــة الصحيـ يجـــب علـــى المؤسسـ
الصحيـــة بالمنطقـــة عـــن أي حـــادث جنائـــي أو وفـــاة تحـــدث للمرضـــى المراجعيـــن لهـــا أو المنوميـــن فيهـــا، 
ويشـــمل هـــذا االلتـــزام أيضـــًا التبليـــغ عـــن أي حـــادث جنائـــي ألجـــأ المصـــاب الـــى طلـــب اإلســـعاف أو المعالجـــة 

فيهـــا، كمـــا أن عليهـــا أن تحتفـــظ بســـجل كامـــل عـــن الحـــوادث المروريـــة واإلصابـــات. 

الالئحة:

ــى أو  ــاز المرضـ ــة أو احتجـ ــل األوراق الثبوتيـ ــاظ بأصـ ــة االحتفـ ــة خاصـ ــة صحيـ ــق ألي مؤسسـ 1/30.  ال يحـ
المواليـــد أو جثـــث المتوفيـــن لديهـــم مقابـــل مســـتحقات ماليـــة عليهـــم، وللمؤسســـة الصحيـــة اتخـــاذ 

ـــمية. ـــوات الرس ـــر القن ـــتحقاتها عب ـــل مس ـــة لتحصي ـــراءات النظامي االج

المادة الحادية والثالثون:

ـــة عـــن نفســـها إال فـــي الحـــدود التـــي ال تتعـــارض  يحظـــر علـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة أن تقـــوم بالدعاي
ـــة. مـــع أخـــالق المهنـــة وفقـــًا للمعاييـــر التـــي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذي

الالئحة:

1/31 . يجـــوز للمؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة اإلعـــالن وفـــق الضوابـــط والمعاييـــر المحـــددة مـــن قبـــل الـــوزارة 
)مرفـــق رقـــم 49(. 

المادة الثانية والثالثون:

يصدر الوزير الالئحة التنفيذية لهذا النظام خالل تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

.

المادة الثالثة والثالثون:

يحـــل هـــذا النظـــام محـــل نظـــام المؤسســـات الطبيـــة الخاصـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي ذي الرقـــم 
)م/58( الصـــادر بتاريـــخ 1407/11/3هــــ. 
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 المادة الرابعة والثالثون:

تســـتمر التراخيـــص الصـــادرة للمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وفقـــًا لألنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بهـــا وقـــت 
ــه  ــام والئحتـ ــذا النظـ ــًا ألحـــكام هـ ــا وفقـ ــف أوضاعهـ ــات تكييـ ــذه المؤسسـ ــام وعلـــى هـ ــذا النظـ ــدور هـ صـ
التنفيذيـــة خـــالل خمـــس ســـنوات مـــن تاريـــخ نفـــاذ الالئحـــة التنفيذيـــة ويمكـــن تمديدهـــا بموافقـــة رئيـــس 

مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن وزيـــر الصحـــة. 

الالئحة:

ــة  ــذه الالئحـ ــدور هـ ــل صـ ــتقلة قبـ ــة المسـ ــال التغذيـ ــة وعمـ ــز فحـــص العمالـ ــى مراكـ ــب علـ 1/34.  يجـ
ــاله. ــم )5/15( أعـ ــة رقـ ــن الالئحـ ــم 2/أ مـ ــرة رقـ ــع الفقـ ــق مـ ــا يتوافـ ــم بمـ ــف أوضاعهـ تكييـ

ــاالت  ــن حـ ــة مـ ــى أي حالـ ــة علـ ــه التنفيذيـ ــام والئحتـ ــذا النظـ ــي هـ ــواردة فـ ــروط الـ ــق الشـ 2/34. تطبـ
ــة.  ــي الملكيـ ــرف فـ التصـ

3/34 . ُتلغـــي هـــذه الالئحـــة جميـــع مـــا صـــدر مـــن تعاميـــم ســـابقة ذات الصلـــة بنظـــام المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصـــة والئحتـــه التنفيذيـــة.

 

 المادة الخامسة والثالثون:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يومًا من تاريخ نشره.
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