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إ نادا اس االتصا الطب دمات التنظيمية القواعد ر تطو ي  تم املل بتارخ  47455(رقم  الكرماألمر ام  ـ9/8/1441)  أح عديل املتضمن
ية بحيث يجوز للممارس الص إجراء الفحوص أو العالج من خالل خدمات الطب االتصا و ن ال املادة الثالثة عشرة من نظام مزاولة امل

ة.   ا وزارة ال املنازل ومقرات العمل بحسب الضوابط ال تضع

�رفاتالتع .1
ي امل  -1 لمات والعبارات التالية املعا ون لل ات أمام ة لم و النص يقتِض ما  خالفذلك:  سياق
ا لغرض تقديم االعتماد)أ( ا وتقييم عد التحقق م الت املمارس الص  اف الرس بمؤ و االع ية.:  ال الرعاية
شآت)ب( يةامل يصو  :ال خدمات لتقديم مرخصة منظمة أو السعودية. تقديممؤسسة العرية اململكة داخل ية ال   الرعاية
الص)ج( والصيادلة�:املمارس األسنان، وأطباء ن، شر ال األطباء اآلتية: الفئات شمل ال ية ال ن امل بمزاولة لھ يرخص من ل

الصناعية، واألطراف ائيات، والو ات، والبصر والصيدلة، ، ت وا والتخدير، والتمرض، (األشعة، ن ي ال ن والفني ن، األخصائي
ن  النفسي ن  واألخصائي والعمليات)،  ر،  الل زة  وأج النووي،  والعالج  الطبقي،  ر  والتصو ا،  وتركي األسنان  ورعاية   ، الطبي والعالج 

وأخصائيواالجتماعي ياء  ون والف ، ر ا والعالج ، ر ا يل والتأ والسمع، النطق ة ومعا واإلسعاف، والقبالة، العامة، ة وال التغذية
ية األخرى  ن ال ا رسميا الطبية، وغ ذلك من امل ف    .املع

ية السعودية.  الوزارة:)د( ة  اململكة العر  وزارة ال
دمات :االتصاخدماتالطب)ه( يةيتم ال  ا كخدمة ا ة.رقمية  تقديم السرر دمات ا شمل و شأة ترخيصامل نطاق ضمن
ية     :االمتياز)و( ال الرعاية  بتقديم  تصة  ا اإلدارة  ة  ا من  تمنح  ال  الصالحيات  نوعية   وممارسات  الص  تخصصات   للممارس 

يل و ية ع ال ون مب خيصت ية. وفقاً وال ال ن امل مزاولة لنظام
�عد)ز( عن ديثة  االتصال  وسائلاستخدام  :املساعدة أو  ا الدعم عد  ر،آخ  ملمارس صأوملرض  العالج  لتقديم عن الط الدعم شمل و

يقدمھ طبية. ص ممارسملساعدة املمارس الصالذي خدمة لتقديم آخر
�عد)ح( عن شارة ديثة  االتصالوسائلاستخدام  :االس ب مدرب خصيصا ع تقديم    ا شارةملقابلة طب اآلخرنلللمرضأو  االس ألطباء

عالج  أو  املرض    ،حول مرض  عد يطلبھ  عن  تضمن رأيا طبيا  ص  منو رأي ط    ممارس  بخالف  رأي ط  بحث عن  سممار قدمھسابقو
. آخر ص

�عد)ط( يصعن استخدام :ال ديثة  االتصال وسائلو لة أخرى عن طرق فحص األعراض.  ا لتحديد طبيعة املرض أو أي مش
�عد)ي( عن ة ديثةاستخدام:ال ا االتصال شطة    وسائل ة ال تدعم رعاية املر واأل دمات واملعلومات املتعلقة بال لتقديم ا

 . اإلدارة والتثقيف الص
التم :ركزامل)ك( مركز الرقميةلل و ةب ة  .وزارة ال
�عد)ل( عن او :الرصد يجمع ال ية وال الطبية البيانات إ نادا للمرضاس عد عن الطبية يةاملراقبة ال الرعاية أخصا�ي املرضأو

از ج ي أو و .  الك
�عد)م( استخدام :الفحصعن ديثةو ا االتصال شاف املرض أو    وسائل املرض.إلجراء اختبارات أو فحوصات الك إصابة
�عد)ن( عن استخدام :العالج ديثةو ا االتصال إصابة. وسائل مرضأو صمن لعالج
�عد)س( استخدام  :الفرزعن ديثةو ا االتصال واوولأ  لغرضتحديد  وسائل االصابات من العاجلة االت ب اتا روح واألمراض لتحديد ترت

أو املر من كب عدد ن عالج .املصاب

دف .2 �ال
اللوائح  دف )1( ال  إذه دمات معاي االتصاوضع امتثال  طب يةورصد ال شآت ن    امل نواملمارس ي ية  ال ال الرعاية مجال

السعودية. ية العر اململكة  داخل

التطبيق .3 وقابلية �النطاق
عتطبق )1( التنظيمية ية  جميع  اللوائح ال شآت ن  امل ن  واملمارس ي ة لتقديم خدمات    ال م من قبل وزارة ال االتصااملرخص ل  الطب

يةمنخالل ال شآت ليةوا وميةا امل سواء أل حد .ع
. م2022مارس  املوافق،ـ1443 شعبان ح التنظيمية اللوائح سري  )2(
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�عد .4 عن ة ال خدمات �ممارسة
االتصاال تمارس خدمات ال  )1( قبل طب من يةإال شآه ةقبلمن مرخصة  م السعودية وزارة ال العرية . اململكة
ون لدى جميع  )2( ب أن ي شآتي ية م ال االتصاخدمات الرعاية ا الطب انا إم   .بحسب
م )3( تل أن يةيجب ال شآت ة. امل ن واللوائح الصادرة عن وزارة ال بجميع القوان
املرخصالكيان  )4( يةلھ  غ شآة السعودية  كم العرية خدماتاململكة قدم االتصاو ع  الطب يحصل أن لھالبد سمح ترخيص

عد ة عن  مركز بممارسة ال الرقمية من ة لل   .التم
ع )5( املطبقة القانونية املتطلبات جميع يةتطبق ال شآت خدمات  ل ع امل يقدم االتصاكيان . الطب

الطبيةمتطلبات .5 الرعاية خدمة االتصاتقديم �الطب
شأة ال   )1( ون امل اليجب أن ت خدمات مجال االتصاعمل ملم  طب خيص واملتطلبات األخرى ستوفية ة فيما يتعلق بال تطلبات وزارة ال

شغيل  اخيصع ع االالزمة ل ال منح يتم : أن التا النحو
العام:  -أ املسبقيتم القطاع االذن االتصاأخذ الطب خدمات تفعيل الرقيمةقبل ة ال تم مركز  . من

اص:  -ب ا اخيصيتم    القطاع ال االتصا  منح الطب خدمات اخيص  ملزاولة ة    عن طرق إدارة ال املواءمة وزارة ال اطات  عد اش  مع
الرقمية ومتطلبات ة ال تم . مركر  ملمارسة الطب االتصا

ال )2( شأة امل خدمات  يةتقوم لتوف األطباء لعدد ى األد د ا ع توز خيص  وذلك  الطباالتصابإعادة ة املتعلقة ب وفقا لسياسة وزارة ال
يةامل ال . شآت

يقوم )3( أن ية ال الرعاية مرفق ع ن شأةبتج  يتع زةباأل  امل ة،  عتمدةاملتقنياتالوواملعداتج ال وزارة  خدمات  ال  من  لتقديم  الزمة 
زة مجياتواألج ال ذلك بما عد، عن ة يطية/الطرفيال قة.ا امل ة/

أن )4( يةيجب شأة م ل م ك ت ية  ش شأة م خدماتمع االتصالتقديم ا  الطب مكتو دماتتقديميتضمنعقدا ا . تلك
ون متماشيا مع  )5( ل طرف وأن ي السعودية. ولوائح أنظمةيجب أن يحدد العقد بالتفصيل أدوار ومسؤوليات  العرية اململكة
الرعايةالرعايةيحتفظمرفق )6( أخصائ من م وغ األطباء ميع ل ية ن ال العامل ية ة ال ال . الرقمية خدمات
ية   )7( شأة ال ون امل شأةتوعية  عن  ةمسؤولت ي  امل كة  ةال السعودية،خضعتال  ال  الشر العرية اململكة  بجميع  لالختصاصالقضا�ي

خدمات نظيم ب تختص وال السعودية العرية اململكة املطبقة واللوائح واألنظمة ن االتصاالقوان وأنالطب املرفقت، امتثال ضمن
ا.الشرك ل

لدى يجب )8( ون  ي ية  أن  ال شأة خدمات  امل بوصف تتعلق االتصاسياسات ،  الطب املر ة و وتحديد املتاحة، دمات ا ونطاق
. واختيا اطر وموافقة املر م وتقييم ا ر

ية .6 ال الرعاية مجال ن العامل �متطلبات
ا )1( االتصاخدمات يصوالعالجلطب بال ب الطاملتعلقة طب خالل من .تتم
االتصاخدمات يمكن أن تمارس )2( جميع الطب قبل نمن العامل ية أنواع ال الرعاية ال الص عتمدون املمجال تصون  ا . وا
املتطلبات  تنطبق )3( اختصاص اململكة العرية  جميع نة  نطاق  ية الذين يمارسون امل ن  مجال الرعاية ال القانونية املطبقة ع العامل

االتصاا ممار ع السعودية . لطب
ن سمح )4( ي ن ال االتصاخدماتبممارسة  للممارس أنواع الطب يةجميع ال شآت العرية امل .السعوديةاململكة
يتقا )5( نقد ي ن ال االتصااخدماتالذين يمارسون  املمارس دمة عن  أجراً لطب ا ذه   .تقديم

�واالمتيازاالعتماد .7
االتصاتقتصر ممارسة ال )1( نع طب ي ن ال ية  املمارس نة ضمن اختصاص اململكة العر الت ملمارسة امل السعودية.  الذين يتمتعون بمؤ
يون    واملمارسون يجب أن يتمتع األطباء واملمرضون   )2( م  املتعاقدال خيصمع خدماتواالمتيازات املمنوحة ل  بال االتصاتقديم وفقا  الطب

ة . ملتطلبات وزارة ال
خدمات )3( م تل أن االتصايجب وأن الطب اململكة ولوائح ن ا املمنوحة. بقوان ا وامتيازا ا وتخصص عمل  نطاق ترخيص
نيجبع )4( ي ن ال االتصاالذين يقدمون خدمات   املمارس نية. الطب خيصامل ال ملتطلبات االمتثال
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ية )5( ال الرعاية ن مناملتخصص م للممرضاتوغ عد  يمكن ةعن يصوالعالجتقديمخدماتال بال تحتإشرافوذلكاملتعلقة
. املعا ب   الطب

يةيجوز   )6( ال شأة ة بتقديم خدمات    ةاملرخص  للم االتصامن وزارة ال ا امتيازا لتقديم خدمات    تمنحأن  الطب االتصاموظف الطب
التخصص ن.،حسب املوظف الت ا وتوثيق

يةعتمد )7( ال شأة االتصاخدمات  تقدم  ال  امل دوليمنظمة  من  الطب االتصادماتًا  معتمدة راً   18 غضون    الطب املدة  ش من أو
ا يحدد قد ال خ  اعتبارا املركز الزمنية خدماتمن تار االتصابدء . الطب

ية .8 التأمي �التغطية
ا )1( شتمل أن التأمييجب .  االتصاالطبخدمات يةلتغطية
أن )2( غطيةيجب اص ا الص ن التأم االتصا  دماتيوفر يقلو الطب ال العامةعنما . التغطية

 

الطبيةواملسؤولية .9 �األخطاء
دمة  )1( منيال ا أك أو ن اثن شمل ال عد عن نة ي ن ال ل املمارس ون  الفردية.مسؤوًال ع ممار ص  ، ي متھ أساسمسا
الواجبيتم البت  املسؤولية  )2( التحقيق من اء االن حدةعد ع حالة . ل
ية  )3( ال شأة امل ن ضد سوء املمارسة طوال مدة  تكفل .  يةاالتصال يةالطبدمةاوجود تأم
االتصاخدمات )4( قبل املقدمة الطب ن املمارس الص من ون مشمولة بالتأم الطبيةضديجب أن ت   .األخطاء

الرقمية .10 ة لل �مركزالتم
وبدعماملركز يقوم )1( خدماتومراقبة ر وتطو تنفيذ االتصاتقييم السعودية. الطب العرية اململكة
خدمات  املركز  يضع )2( راقبامتثالالطباالتصامعاي و ية، ال شآت ن  امل ن  واملمارس ي ،  ال وضعللمعاي إ تتعلقباإلضافة تقييمات

االتصابخدمات   .الطب
ية  تف )3( شآتال ن  امل ن  واملمارس ي عد  ال السعوديةعن ية العر م  اململكة أنفس الرقميةملركزعن ة لل نموذجالتم منخالل

ي و ا.يتم إلك سنو تحديثھ
شآتتقدم )4( إ  امل ية تنفيذحول   نصف سنوي  رتقر املركزال االتصا وتأثحالة الطب السعودية. اململكة خدمات العرية
يةستخدم )5( ال شآت االتصاامل الطب السعوديةخدمات يئة ال قبل من معتمدة زة ون  و  ،والدواء  للغذاءأج زةت تخضعاألج ال ال

السعودية يئة ال لالستخدام والدواء للغذاءلرقابة ا معتمدة عل املوافقة قبلعد عد مركزمن عن ة ازل ال حدة ج . ع
االتصا  توفحال )6( الطب خدمات كةامل  أحد شأت  ش م ن يةب ال شآت امل من أك أو أنف  ،ن مكتوب  األطراف  يدخل  البد اتفاق

مركز إ دمات ا ذه من ة الرقميةوتقدم ة لل . التم

ة .11 و وال ية ال �املعلومات
امل )1( يةشأةتوفر وخصوصية  ال صية ال املعلومات خصوصية شمل وال املرض خصوصية ماية وخاصة آمنة عمل مساحة

شارة.   صية وخصوصية املساحة االس االتصاالت ال
ون   )2( ت أن  االتصاخدماتيجب  ية  الطب العر اململكة داخل ية ال املعلومات تبادل سياسة مع أمن  السعودية،متوافقة ذلك بما

وومتطلباتاملعلومات صوصية املعلوماتطاراا . تبادل
ون لدى  )3( يةي ال شأة نامل ي ن ال وأثناء واملمارس املرضقبل ة و لتحديد افية االتصاأدلة الطب خدمة . تقديم
امل )4( ن   املتخصص لدى  ون  ي أن  يةيجب  ال ية  شأة ال املعلومات  جميع  إ  الوصول  انية  بممارسة إم الصلة  ذات  باملر   والطبية 

االتصاال  خدمات . طب
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املر .12 اعاتحقوق ال �وحل
يةعيجب )1( ال شأة االتصا  خدماتتقدمال  امل موافقة  حصلتأن  الطب بدء  مسبقة  ع دمةقبل وقعاملرض  عما املرضع  و

ونيا املوافقةذه . الك
ة  املسبقةاملوافقة )2( االتصادماتاملوقعةصا ية. الطب ال الرعاية شأة م ا تقدم ال
يتضمن يجب )3( خدمات املسبقةاملوافقةنموذج أن االتصاع .الطب
الرعاية يوفر )4( للمرمرفق ية االتصاا بخدمات التثقيفال .  لطب
ق  رفض أو إلغاء أي مشاركة   )5( ب. تصاالطباال خدماتيمنح املر ا اجة إ تقديم أي س  أي وقت دون ا
ية  )6( ال شأة امل اعتماداتتقوم ال شأن لالمتثالبتوف ية ال دمة يتمرقميةا اال مركز مشارك ات التممع ف منتظمة. ع
دمات )7( مستخدم ألي االتصايمكن وى   تقديمالطب ا  حسبش ية االجراءات املعمول  ال شأة   . امل
شأة  تقدم )8( يةامل إ ال فصلية  ر  عناملركز  تقار تفاصيل ة   تتضمن معا ا  تم  ال  والعملية  اوى،  الش وأنواع  املقدمة،  اوى  الش عدد 

اوى.  اوى، ونتائج الش الش
يتلقى للمركزيجوز   )9( مباشرأن ل اوى من مستخدمي خدمات ال ش االتصاش بالطرقة الطب ااملقدمة .املنصوصعل

ا .13 دماتاملسموح �ا
خدمات )1( الرقميةشمل ة ا  ال و  والفحصواعيد،املتحديد  املسموح ، شارات  الط وجلسات  الطبية،االس واإلحالة، ،الثنائيةوالعالج،

راحة، يص، وا وال ية،  ت ا املشورة،  واالختبارات  وتقديم املزمنة، االت ا الطبيةورصد ة،  الوصفات األدو وصرف ة،   وتبادل  لألدو
ر الطبية.  التقار

مركز  )2( الرقميةيقوم ة لل من التم ا املسموح دمات ا قائمة وقتآلخر. بمراجعة


