
 

 

 

 4 رقم اإلصدار 11/1 رقم املادة 16 رقم املرفق

 لية التبليغ االلكترونيتسجيل املواليد والوفيات وآ عنوان املرفق

 

 في القطاع الصحي الخاص والوفيات التبليغ اإللكتروني للوالدات

 

التراخيص في  اتإدار هي  الخاصفي القطاع الصحي والوفيات عن اإلشراف على التبليغ اإللكتروني للوالدات  املسئولةالجهة  .1

 .مديريات الشؤون الصحية باملناطق واملحافظات

الصالحية  إلغاء- إيقاف- تفعيل-االلكتروني أو الوفاة لنظام تبليغ الوالدة  ينملستخدمااملشرف واملسؤول عن إعطاء صالحية  .2

 .التراخيص إداراتفي  رئيس قسم املستشفيات ونائبه هما

 الخاصة:من املستشفيات االلكتروني و الوفاة أنظام تبليغ الوالدة لطلب صالحية ملستخدم  .3

  الوظيفة-)اسم املستخدم  يتضمن:تقديم خطاب من املستشفى الخاص املصرح له بالتوليد معتمد من الغرفة التجارية 

 (.اإللكتروني البريد-الجوال  رقم-الهوية الوطنية  رقم-

  املستشفى.تعهد من املستخدم باملسؤولية الكاملة عن صحة البيانات املدخلة ويعتمد من إدارة 

)رئيس قسم املستشفيات( واعتماد الصالحية للمستخدم  التراخيص بإداراتل املشرف على النظام يتم دراسة الطلب من قب .4

 الوالدة.راء في املستشفى الخاص املصرح له بإج

 ستعمال نظام التبليغ االلكتروني.يوص ى باستخدام الرسائل النصية التي تحتوي على رقم التحقق عند الدخول املستخدم ال  .5

 يوم.( 14يراعى استخدام اغالق صالحية املستخدم إذا لم يتم استعمال النظام من قبل املستخدم ملدة ) .6

 (:املصرح لها بالوالداتالوالدات الطارئة )خارج املستشفيات الخاصة  .7

  الهيئة.يتم إرفاق تقرير طبي من  األحمر:هيئة الهالل 

  بمديريات الشؤون الصحية  التراخيص اتوالد باملرفقات التالية إلى إدار يتقدم ولي أمر املولود / ال العام:املجمع الطبي

 :باملناطق واملحافظات

 .بختم املجمع الطبي مختوم-اإلداري  املدير-الطبي  املدير-تقرير طبي مفصل عن الحالة موقع من الطبيب املعالج  -أ

 .مختوم بختم املجمع الطبي -داري املدير اإل  -املدير الطبي  -تبليغ والدة مكتمل البيانات موقع من الطبيب املعالج  -ب

 .هوية األم للمطابقة أصل -هوية األب  أصل  -ت

 .ثبات الزواج للمطابقةإأصل  -ث



 

 

نائبه بدراسة الطلب وفي حالة املوافقة يعتمد من قبل مدير اإلدارة أو من ينيبه لرفعه على نظام يقوم املشرف املسؤول أو  .8

 للوالدات.التبليغ اإللكتروني 

يراعى تمكين املشرف ونائبه من االطالع على كافة املعلومات الخاصة باملستشفيات الخاصة واملجمعات الطبية الخاصة  .9

 بها.والكوادر العاملة بها ومراجعة أعداد الوالدات بأنواعها واألطباء الذين قاموا 

 

 

 سياسة الخصوصية وحقوق امللكية

 

 باالمتناع عما يلي: بااللتزاميقر املستخدم  املواليد،عند البدء في استخدام نظام تبليغ 

  توفير أو تحميل ملفات على برمجيات أو مواد أو بيانات أو معلومات أخرى من املستخدم ليست مملوكة أو ال يملك

 بشأنها.
ً
 ترخيصا

  إساءة استخدام  أو أي فيه،استخدام املوقع بأي طريقة إلرسال أي بريد إلكتروني شخص ي أو تجاري أو غير مرغوب

 من هذا النوع.

 .توفير أو تحميل ملفات على املوقع تحتوي على فيروسات أو بيانات تالفة 

  
ً
 للسمعة أو انتهاكا

ً
 بذيئة،أو  إباحية،أو مواد  للقوانين،نشر أو إعالن أو توزيع أو تعميم مواد أو معلومات تحتوي تشويها

 أو أي مواد أو معلومات غير قانونية. العامة،أو مخالفة لآلداب 

 .االشتراك من خالل املوقع في أنشطة غير مشروعة أو غير قانونية في اململكة العربية السعودية 

 .اإلعالن عن أي منتج أو خدمة تجعل الوزارة في وضع انتهاك ألي قانون أو نظام مطبق في أي مجال 

 أو محاولة اعتراض التشغيل الصحيح لنظام تبليغ الوالدة. أي وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض استخدام 

 .غير معقول أو كبير بصورة غير مناسبة على البنية التحتية للنظام 
ً
 القيام بأي إجراء يفرض حمال

  توقيع املوظف

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شروط االستخدام

 

 : )الشروط الالزمة ملدخل البيانات )املسجل في قسم التقارير الطبية 

  سعودي الجنسية.أن يكون 

 .أن يكون حسن السيرة والسلوك ومصرح له من قبل الجهات األمنية املختصة 

 .على وظيفة رسمية دائمة وليست مؤقتة 
ً
 أن يكون املوظف معينا

  اإللتزام بتحديث مسمى املهنة الخاصة به في السجالت األحوال املدنية بحيث تتضمن املسمى الوظيفي

 ها التي يعمل بها الشخص.الصحيح واملنشأة الصحية نفس

 .عدم وجود مالحظات على املستخدم من األحوال املدنية 

  كافة  استيفاءوالتي تشمل  النظام،يلتزم املستخدم بإستكمال جميع اإلجراءات الالزمة له للدخول على

ل على النظام البيانات والوثائق الالزمة وتعبئة كافة النماذج باملعلومات الصحيحة والتوقيع عليها قبل الدخو 

 ألول مرة.

  ويخضع الدخول واالستخدام لهذا النظام إلى بنود وشروط  الرسمي،إن نظام تبليغ املواليد متاح لالستخدام

ولجميع األنظمة  الفكرية،االستخدام هذه ولسياسة وقيود االستخدام ولسياسة الخصوصية وامللكية 

وكذلك يعد وصول ودخول أي  السعودية،واللوائح والتعليمات ذات العالقة املعمول بها في اململكة العربية 

سواء كان  شرط،شخص إلى النظام موافقة صريحة منه على جميع بنود وشروط االستخدام دون قيد أو 

 أو 
ً
،مستخدما

ً
 من تاريخ مسجال

ً
 أول استخدام لنظام تبليغ املواليد. وتسري هذه املوافقة اعتبارا

  بشروط وأحكام أخرى 
ً
 جديدة،يحق للوزارة القيام بإجراء أي تعديل لهذه البنود والشروط واستبدالها كليا

 فور إعالنها على 
ً
في استخدام النظام عقب  االستمرارويعتبر  ذلك،ما لم ُيبين خالف  املوقع،وتصبح نافذتا

 ل صريح على هذه التعديالتإعالم أي تعديل بمثابة قبو 

 

  توقيع املوظف
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 سياسة استخدام النظام

 يلي:في حالة دخول املستخدم للنظام ألول مرة أن يقر بما 

 التشغيل الصحيح لنظام املواليد. عدم استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العتراض أو محاولة اعتراض 

 .عدم توفير أو تحميل ملفات على النظام تحتوي على فيروسات أو بيانات غير صحيحة 

  االلتزام بجميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة التي تصدرها وزارة الداخلية ووزارة الصحة في هذا

 الشأن.

 على قبول جميع شروط  -دون قيد أو شرط  -ملوافقة الصريحة الدخول على النظام من قبل املستخدم تعني ا

 وقيود استخدام هذا النظام وتحمله املسؤولية الشخصية كاملة عن أي مخالفات أو تجاوزات يقوم بها.

  املوافقة على عدم إفشاء أي معلومان وبيانات واملحافظة على سرية جميع املعلومات والبيانات التي يطلع

 في النظام.عليها املستخدم 

  من املعلومات أو البيانات التي قام املستخدم بإدخالها في 
ً
إذا ثبت لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو أيا

 النظر غير صحيحة فيحق للوزارة إيقاف املستخدم واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية الالزمة وبحقه.

 إذا انكشفت البي 
ً
انات املتعلقة بالدخول إلى النظام ألي شخص أو املوافقة على إعالم وزارة الصحة فورا

 طرف أخر غير املستخدم املصرح له أو الوزارة.

  االلتزام بإشعار مدير النظام في املنشأة الصحية التابع لها عن أي تغيرات في العنوان وأرقام االتصال الخاصة

 به كمستخدم.

  أي شخص أو  -ات الناتجة عن سماحة للغير يتحمل املستخدم وحدة كامل املسئولية عن األخطاء والتجاوز

 بالدخول على النظام بإستخدام بيانات الدخول الخاصة له. -طرف غير املستخدم املصرح له 

  يقر املستخدم بأن دخوله واستخدام للنظام سيكون لألغراض املشروعة ، ويلتزم بعدم استخدام النظام أو

ت للقيام بأي عمل غير مصرح له به أو ينتج عنخ مخالفة ما يتوفر عليها من معلومات أو خدمات أو أدوا

بموجب أي نظام ساري املفعول في اململكة العربية السعودية ، وذلك بغض النظر عن من وجهت إليه تلك 

 املخالفة.

  توقيع املوظف

 


