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

ال يوجدسعودية.

حذف الفقرة 
األولى بناء 
على االمر 
الملكي

يكون  أن  العيادة  مالك  في  يشترط   .2
طبيبًا متخصصا في طبيعة عمل العيادة 
ومشرفًا عليها ومتفرغا تفرغا كامال لها.

1. يشترط في مالك العيادة أن يكون 
طبيبا سعوديا متخصصا في طبيعة 
عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغا 

تفرغا كامال لها.

تعديل 
النص بناء 
على االمر 
الملكي

1/1/3

1- استيفاء المواصفات الفنية والهندسية 
التي تصدرها وتعتمدها الوزارة أو المركز 
الصحية  المنشأت  العتماد  الــســعــودي 
االســتــشــاريــة  الــمــكــاتــب  أو  )سباهي( 

المعتمدة الهندسية لديهما

وفق  وهندسية  فنية  مواصفات   -2
من  موثقة  السعودي  البناء  كــود 
الهندسية  االســتــشــاريــة  المكاتب 

المعتمدة لدى الوزارة.
تعديل

5/1/3
توافر متطلبات السالمة ومكافحة الحريق 

حذفوتدريب العاملين على طرق المكافحة

9/1/3
احتياجات  بحسب  االتصال  وسائل  توافر 

حذفالمؤسسة الصحية الخاصة

10/1/3

الرجال  النتظار  مناسبة  أماكن  تخصيص 
وأخرى منفصلة النتظار النساء مع توفير 
األثاث المناسب والماء البارد الصالح للشرب 

وكذلك دورات المياه الكافية والمناسبة

تخصيص أماكن النتظار الرجال وأخرى 
النتظار النساء مع توفير األثاث ودورات 

تعديلالمياه
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مؤسسة  بفتح  الترخيص  طلب  ُيــقــّدم 
صحية خاصة إلى مديرية الشؤون الصحية 
ومواعيد  إجــراءات  تحديد  ويتم  المختصة 

مراحل الترخيص وفقًا لما يلي:
الموافقة  اصدار  يتم  االولى:  المرحلة   -1
ــعــد اســتــكــمــال الــبــيــانــات  الــمــبــدئــيــة ب
المرفق  حسب  المطلوبة  والمستندات 

رقم )7(.
2- المرحلة الثانية: عند اكتمال المشروع 
يتقدم المستثمر بطلب إصدار الترخيص 
التابعة  الكشف  لجنة  وتقوم  النهائي 
المبنى  بمعاينة  االستثمار  تنمية  إلدارة 
والتجهيزات والكوادر وتصدر تقرير المعاينة 
تقديم  تاريخ  من  عمل  ايــام  عشرة  خالل 

الطلب.
3- المرحلة الثالثة: يمنح الترخيص النهائي 
بعد  فيها  العاملة  والكوادر  للمؤسسة 
حصولهم على شهادة التصنيف المهني 
من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ُيقّدم طلب الترخيص بفتح مؤسسة 
الشؤون  مديرية  إلى  خاصة  صحية 
تحديد  ويــتــم  المختصة  الصحية 
الترخيص  مراحل  ومواعيد  إجــراءات 

وفقًا لما يلي:
اصـــدار  يــتــم  االولى:  الــمــرحــلــة   -1
استكمال  بعد  المبدئية  الموافقة 
المطلوبة  والمستندات  البيانات 

حسب المرفق رقم )7(.
اكتمال  عند  الثانية:  المرحلة   -2
المشروع يتقدم المستثمر بطلب 
إصدار الترخيص النهائي وتقوم لجنة 
الكشف التابعة إلدارة تنمية االستثمار 
بمعاينة المبنى والتجهيزات والكوادر 
عشرة  خالل  المعاينة  تقرير  وتصدر 

ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
الترخيص  يمنح  الثالثة:  المرحلة   -3
الــنــهــائــي لــلــمــؤســســة والـــكـــوادر 
على  حصولهم  بعد  فيها  العاملة 
شهادة التصنيف المهني من الهيئة 

السعودية للتخصصات الصحية.

تعديل

ال توجد5/4

الخاصة  الصحية  للمؤسسات  يجوز 
الواردة في المرفق رقم )8( الحصول 
ترخيص فوري بشرط توافر الكوادر 

الصحية المرخصة
إضافة فقرة

1/6

المساعدة  الوكالة  برئاسة  لجنة  تشكل 
كل  وعضوية  الصحي  االستثمار  لتنمية 
اإلدارة  لاللتزام،  المساعدة  الوكالة  من 
العامة للجودة وسالمة المرضى، والمركز 
الصحية،  المنشآت  العتماد  السعودي 
المرضى،  لسالمة  السعودي  والمركز 

وتقوم بتصنيف المؤسسات الصحية
الخاصة وفقا للمعايير التي تضعها اللجنة، 
على أن تأخذ اللجنة مرئيات المؤسسات 

الصحية الخاصة قبل اعتماد المعايير.

لتنمية  المســـاعدة  الوكالة  ُتصنف 
االســـتثمار الصحي المستشـــفيات 
وفقـــًا للخدمـــات الطبيـــة المقدمة 
والممارســـين الصحييـــن العاملين 
والطـــوارئ  العـــزل  أقســـام  فـــي 
والعناية المركـــزة للكبار وحديثي 
الوالدة والعناية القلبية والتخصصات 

الدقيقـــة االخرى.

تعديل
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2/6

وآلية  التصنيف  ــراءات  إجـ اللجنة  تتولى 
تطبيق المعايير المعتمدة.

لتنمية  المساعدة  الوكالة  ُتصنف 
االستثمار الصحي باقي المؤسسات 
ــرى حسب  ــ ــخــاصــة األخـ الــصــحــيــة ال
الخدمات الطبية االساسية المقدمة 
والممارسين الصحيين العاملين في 

هذه المؤسسات.

تعديل

1/7

المساعدة  الوكالة  برئاسة  لجنة  تشكل 
وعضوية  الــصــحــي  االســتــثــمــار  لتنمية 
اإلدارة العامة لشراء الخدمة لوضع اآلليات 
والمعايير المناسبة العتماد متوسط أسعار 
الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسات 

الصحية الخاصة.

حذف

1/3/8
تحمالن  المؤسستين  ــال  ك تــكــون  أن 

ترخيصين ساري المفعول
أن تكون كال المؤسستين تحمالن 

إعادة صياغةترخيصًا ساري المفعول

1/5/8

السعودي  االســتــشــاري  للطبيب  يــجــوز 
الــحــاصــل عــلــى تــصــنــيــف مـــن الــهــيــئــة 
السعودية للتخصصات الصحية العمل في 
يتين خاصتين كحد أقصى،  مؤسستين صحِّ
االستشاري  الطبيب  ذلك  من  ويستثنى 
المرخص له في مركز جراحة اليوم الواحد.

يجوز للطبيب االستشاري السعودي 
الهيئة  من  تصنيف  على  الحاصل 
الصحية  للتخصصات  الــســعــوديــة 
يتين  صحِّ مؤسستين  في  العمل 
يحق  وال  أقــصــى،  كــحــد  خــاصــتــيــن 
لالستشاري المرخص له في مركز 
في  العمل  ــواحــد  ال الــيــوم  جــراحــة 
ذات  ــي  ف أخـــرى  صحية  مــؤســســة 
النشاط ويجوز له العمل في العيادات 
الخارجية لمستشفى أو مجمع طبي 

آخر.

تعديل

2/5/8

يشترط على الطبيب االستشاري السعودي 
يتين خاصتين  للعمل في مؤسستين صحِّ
المهنة  لمزاولة  ترخيصين  على  الحصول 

في كلتا المؤسستين.

االستشاري  الطبيب  على  يشترط 
مؤسستين  في  للعمل  السعودي 
على  الحصول  خاصتين  يتين  صحِّ
ترخيصين لمزاولة المهنة في كلتا 
المؤسستين دون االخالل بالحد األدنى 

المطلوب في كل مؤسسة.

تعديل
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6/8

أي  إضــافــة  على  للموافقة  يشترط   -1
الصحية  المؤسسة  في  صحي  تخصص 
حصول الكادر على تسجيل إضافي لهذا 
التخصص من الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية وترخيص إضافي من وزارة الصحة 

وتشمل هذه التخصصات:
 أ- المعالجة بالليزر.

 ب- عالج االلم.
 ج- جراحة المناظير.

الهضمي  والجهاز  الباطنية  مناظير   د- 
لغير استشاري أمراض الجهاز الهضمي.

 هـ- زراعة الشعر.
 و- زراعة األسنان.

الصوتية  فوق  بالموجات  التشخيص   ز- 
)لغير أطباء األشعة(.

الصوتية  فوق  بالموجات  التشخيص   ح- 
ألطباء النساء والوالدة )فيما يخص النساء 

والوالدة(.
الكهربائي  والتحليل  التشخيص   ط- 

الفيزيائي للقلب.
توصي  أخــرى  إضافية  تخصصات  أي   ي- 
الصحية  للتخصصات  السعودية  الهيئة 

بإضافتها ويوافق عليها وزير الصحة.

الصحية  الــمــنــشــأة  تــلــتــزم   -6/8
يتعلق  فيما  الــتــالــيــة  بالمعايير 
بالصالحيات واالمتيازات االكلينيكية 
في  الصحي  للممارس  الممنوحة 

المستشفيات وفقا لما يلي:
في  داخلية  لجنة  إنشاء  يتعين   .1
لجنة  تــســمــى  الــمــســتــشــفــيــات 

االعتمادات واالمتيازات اإلكلينيكية
مؤهالت  بمراجعة  اللجنة  ُتعنى   .2
لدى  الصحيين  الممارسين  وخبرات 
للتأكد  الخاصة  الصحية  المؤسسة 
من حصولهم على التعليم والتدريب 

والخبرة والمهارة الالزمة.
3. تصدر اللجنة قرار بمنح الممارسين 
ــــي الــمــســتــشــفــى  ــن ف ــي ــي ــح ــص ال
االكلينيكية  واالمتيازات  الصالحيات 
الطبية  الــرعــايــة  خــدمــات  لتقديم 
للمرضى داخل المستشفى )حسب 

المرفق رقم 9(.
4. تراعي اللجنة عند إصدار قرار منح 
الصالحيات التجهيزات والكوادر الطبية 

المتوفرة في المستشفى.
سياسات  اللجنة  لـــدى  يــكــون   .5
فيها  ــدد  ــح ت مــكــتــوبــة  واجـــــــراءات 
المسؤوليات في منح أو رفض أو إلغاء 

أو تعليق أي امتيازات إكلينيكية.
المدير  برئاسة  اللجنة  تــكــون   .6
األقسام  ــاء  رؤسـ وعضوية  الطبي 
ــة كــالــجــراحــة والــبــاطــنــة  ــي ــاس األس
المركزة ومدير  والعناية  والطوارئ 
عن  وممثل  البشرية  الموارد  ادارة 
إدارة المستشفى وتقوم بالموافقة 
واعتماد جميع الصالحيات واالمتيازات 
ــل  لــلــمــمــارســيــن الــصــحــيــيــن داخـ
مع  تتوافق  ان  على  المستشفى 
تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات 
الصحية، على أن ال يقل تصنيف األطباء 

أعضاء اللجنة عن استشاري.

تعديل
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7\8

ــيــن  ــاء االســتــشــاري ــ ــب ــ ــد حـــصـــول األط ــع ي
السعوديين من األعضاء من أعضاء هيئة 
التدريس في الجامعات على المسوغات 
التالية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في 

القطاع الخاص

الخاصة  الصحية  المؤسسات  تلتزم 
والممارسين الصحيين لديها بالتقيد 
جدول  وإجـــراءات  سياسات  بوثيقة 
االكلينيكية  واالمتيازات  الصالحيات 
االسنان  أطباء  فئات  من  فئة  لكل 

حسب )المرفق رقم 10(.

تعديل

8/8

الصحية  المؤسسات  على  يتعين 
الخاصة األخرى االلتزام بإعداد سياسات 
واجراءات مكتوبة لجداول الصالحيات 
لكافة  اإلكلينيكية  ــازات  ــي واالمــت

األقسام والتخصصات.

اضافة

9/8

ــتــم مـــراعـــاة الئـــحـــة الــصــالحــيــات  ي
واالمتيازات االكلينيكية االسترشادية 
للتخصصات الطبية األكثر ممارسة 
حسب  الصحية  الــمــؤســســات  فــي 

)المرفق رقم 11(.

اضافة

2/9

المستشفى  مبنى  في  يتوفر  أن  يجب 
إضافة إلى ما ورد في المادة 1/3 الشروط 
الهندسية والفنية الالزمة حسب متطلبات 
العتماد  الــســعــودي  الــمــركــز  أو  الــــوزارة 
رقم  مرفق  )سباهي(  الصحية  المنشأت 

)8( مع ضرورة مراعاة اآلتي :

مــبــنــى  فــــي  ــر  ــوفـ ــتـ يـ أن  ــب  ــجـ يـ
المستشفى ما ورد في المادة )1/3(، 

تعديلباإلضافة إلى المتطلبات التالية:

1/1/10

يجب أن يكون للمستشفى مدير مع خبرة 
وتدريب مالئم إلدارة المستشفى ويكون 
المستشفى  على  االشــراف  عن  مسئوال 
ووضع الخطط المناسبة لتطويرها والتأكد 

من حسن أدائها.

1. يجب أن يكون للمستشفى مدير 
اإلشراف  عن  مسؤوالً  ويكون  إداري 
الخطط  ووضــع  المستشفى  على 

المناسبة لتطويره.
تعديل

4/1/10

يلتزم المستشفى بتعيين عدد من األطباء 
حسب  والمقيمين  والنواب  االستشاريين 
التخصص بحيث ال يشرف االستشاري على 
أكثر من ثالثين سرير ًا والنائب على أكثر 
واحد  مقيم  وطبيب  سريرًا  عشرين  من 
سريرًا  وعشرين  خمسة  لكل  األقل  على 

في كل فترة.

عدد  بتعيين  المستشفى  يلتزم 
والنواب  االستشاريين  األطــبــاء  من 
والمقيمين في كل تخصص حسب 

تعديل)المرفق رقم 13(.
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

5/1/10

األطباء  مــن  األدنــى  الحــد  توفيــر  يجــب 
واألخصائيين والفنييــن بمــا يكفــل تغطيــة 
الخدمــات الطبيــة المســاعدة كالمختبـــر 

واألشعة بشـــكل مســـتمر.

االستشاري  الطبيب  يشرف  أال  يجب 
على أكثر من ثالثين سريرًا، والطبيب 
النائب على أكثر من عشرين سريرًا، 
وطبيب مقيم واحد على األقل لكل 
كل  فــي  ســريــرًا  وعشرين  خمسة 

فترة.

تعديل

6/1/10

مـــن  كافيـــة  أعـــداد  توفيـــر  يجـــب 
تغطيـــة  يكفـــل  بمـــا  الممرضيـــن 
الخدمـــات الداخليـــة والعيـــادات الخارجيـــة 

واالسعاف والعناية المركزة والعمليات

األطباء  من  األدنى  الحد  توفير  يجب 
والطاقم  والفنيين  واألخصائيين 
تغطية  يــكــفــل  بــمــا  الــتــمــريــضــي 
ــمــســاعــدة  ــطــبــيــة ال الـــخـــدمـــات ال
كالمختبر واألشعة بشكل مستمر 
وال  علميا  التغطية  حسبة  وتكون 
المرضى)مرفق  سالمة  على  تؤثر 

رقم 13(

تعديل

7/1/10

ــيــة من  ــيــر أعـــــداد كــاف ــوف ــجــب ت ي
تغطية  يــكــفــل  بــمــا  الــمــمــرضــيــن 
ــة والــعــيــادات  ــي ــل ــداخ الــخــدمــات ال
الخارجية واإلسعاف والعناية المركزة 
االستعانة  ويــمــكــن  والــعــمــلــيــات، 
ــن االكــلــيــنــيــكــيــيــن  ــمــســاعــدي ــال ب
والمساعدين الصحيين للعمل في 
العيادات الخارجية فقط حسب المرفق 

رقم)13(.

اضافة

8\1\10
يجب توفير قائمة األطباء المناوبين 
ــة فـــي جميع  ــاع ــس عــلــى مــــدار ال

تخصصات المستشفى
اضافة
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3\1\11

يلزم توفير طبيـب نائب وممرضتين 
لكل عشرة أسرة في قسم الطوارئ 
يكون  أن  على  الساعة  مــدار  على 
الطبيب متخصصا في طب الطوارئ 
المستشفى  تــخــصــصــات  فــي  أو 
الخدمات  تتوافق  بحيث  الرئيسية 
تخصصات  مع  المقدمة  اإلسعافية 
عزل  غــرفــة  وتــوفــيــر  المستشفى 
مكتملة التجهيزات وسيارة إسعاف 
مع  اإلسعافية  الحاالت  لنقل  مجهزة 

االلتزام بالضوابط التالية:
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب 
تخصص  في  أول  نائب  أو  استشاري 

طب الطوارئ.
ب- وجود سياسات نقل المرضى من 

الطوارئ ألقسام المستشفى.

إضافة

6/1/11
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب 
تخصص  في  أول  نائب  أو  استشاري 

طب الجراحة
إضافة

7/1/11

التي  المستشفيات  في  يشترط  أ- 
تشتمل  أن  توليد  أقسام  بها  يوجد 
مجهزة  االقــل  على  غرفتين  على 
خصوصية،  ذات  الطبيعية  لــلــوالدة 
للعمليات  مجهزة  عمليات  وغرفة 
باألطفال  خاصة  وغرفة  القيصرية، 
حديثي الوالدة، وغرفة خاصة لألطفال 
عن %20  يقل  ال  بما  النمو  ناقصي 
من اجمالي اسرة قسم الوالدة، وأن 
يتم السماح لجميع األمهات بمرافق 
خالل الوالدة مع توفير الدعم المعنوي 

والبدني المستمر.

إضافة

ب- اإللتزام بتوفير طبيب استشاري 
عناية مركزة حديثي الوالدة كرئيس 
قسم مع توفير طاقم تمريضي لديه 
ولديهم  الكافي  والتدريب  الخبرة 
اإلنعاش  برنامج  في  سارية  شهادة 

)NRP( لحديثي الوالدة

إضافة
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

7/1/11

ج- تلتزم المستشفيات التي لديها 
اقسام نساء ووالدة بما ورد بالمادة 
من  الــوقــايــة  نــظــام  مــن  التاسعة 
متالزمة العوز المناعي المكتسب 
)اإليدز( وحقوق المصابين وواجباتهم 
رقم  الملكي  بالمرسوم  الــصــادر 

)م41( وتاريخ 1439/04/16هـ.

إضافة

ب- تلتزم المستشفيات التي لديها 
الفحص  بإجراء  ووالدة  نساء  اقسام 
االستكشافي لإلصابة بفيروس الكبد 
)ج( لجميع الحاالت التي يتم تنويمها 
من أجل الوالدة وذلك لتطبيق البرنامج 
الوطني إلزالة الفيروس الكبدي )ج( 
على أن يتم إحالة جميع الحاالت التي 
تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى 
تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء 

في العالج.

إضافة

10/1/11

ث- يجب أن يكون الطاقم التمريضي 
والتدريب  الخبرة  لديه  القسم  في 
خدمة  تقديم  ألساسيات  الكافي 
شهادات  ولديهم  المركزة  العناية 
 PALS  - للكبار   ACLS( في  سارية 

لألطفال(

إضافة

11/1/11

ز- بنك الدم بالمستشفيات الخاصة:
دم  بنك  بفتح  للترخيص  التقدم  عند   -2
عن  المستشفى  أسرة  عدد  يقل  أال  يجب 

)100 سرير(.

ز- بنك الدم بالمستشفيات الخاصة
حذف الفقرة 

2

11/1/11

في  الــدم  بنوك  فــي  يتوفر  أن  يجب   .5
أول  نائب  طبيب  الخاصة  المستشفيات 
على األقل( بنك الدم /باثولوجيا إكلينيكية 
ث  ثال  عن  تقل  ال  خبرة  )مع  دم  أمــراض   /
توفر  مع  الــدم  بنوك  مجال  في  سنوات 
الكوادر الثالثة ) أخصائي مختبرات - عدد 2 
فني مختبرات - عدد 2 فني تمريض / أو 

مساعد صحي سحب دم(.

الدم  بنوك  في  يتوفر  أن  يجب   -11
طبيب  الخاصة  المستشفيات  في 
نائب أول على األقل( بنك الدم / علم 
دم  أمــراض  االكلينيكي/  ــراض  األم
)مع خبرة ال تقل عن ثالث سنوات في 
الكوادر  توفر  مع  الدم  بنوك  مجال 
 2 عدد   - مختبرات  أخصائي  الثالثة( 
فني مختبرات - عدد 2 فني تمريض 

/ أو مساعد صحي
سحب دم ).

تعديل
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

11/1/11

ث. الشروط العامة لبنوك الدم في 
المستشفيات الخاصة:

بإجراء  الــدم  بنوك  جميع  التزام   -6
لفيروس  االستكشافي  الفحص 
البرنامج  لتطبيق  وذلــك  )ج(  الكبد 
الوطني إلزالة الفيروس الكبدي )ج( 
على أن يتم إحالة جميع الحاالت التي 
تظهر أنها إيجابية لوزارة الصحة حتى 
تقوم الوزارة بتسجيل المريضة للبدء 

في العالج.

اضافة

12/1/11

ز. يتم فتح الملف الطبي للمريض 
مجانًا وتزويده بنسخة منه في حال 

طلبه ويشمل ما يلي:
1. بيانات التعريف بالمريض.

2. رقم خاص للسجالت الصحية.
3. نظام لتنبيه الموظفين للمرضى 

الذين يحملون نفس االسم.

إضافة

إضافة11. اإلجازة المرضية.12/1/11

4/11

بتطبيق  الــمــســتــشــفــى  ــتــزم  ــل ي
 )ESR(المتطلبات األساسية للسالمة
المركز  معايير  ــي  ف ذكـــر  الــتــي 
السعودي العتماد المنشأة الصحية 

)سباهي(

اضافة

2/12

يجب على كل مؤسسة صحية خاصة 
اإلبالغ عن االحداث الصحية الجسيمة 
آلية  خــالل  مــن  داخلها  تحدث  التي 

التبليغ المعتمدة من الوزارة.

اضافة

3/1/14

2- توفر ثالثة عيادات على األقل مخصصة 
ممرض  عيادة  لكل  يكون  وأن  للكشف 
أو ممرضة مرخص لهما ويجوز االستعانة 
بالفنيين المؤهلين حسب تخصص العيادة.

كحد  عيادات  ثالثة  توفر  يشترط   -3
وأن  لــلــكــشــف  مــخــصــصــة  أدنـــــى 
وممرض  طبيب  عيادة  لكل  يكون 
االســتــعــانــة  ــوز  ــج وي لهما  مــرخــص 
والمساعدين  المؤهلين  بالفنيين 
االكلينيكيين والمساعدين الصحيين 
عن  بدال  فقط  العيادات  في  للعمل 

الممرض.

تعديل
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

7/1/14

التي - الطبية  المجمعات  تلتزم   -7
بما  ووالدة  نــســاء  ــام  ــس اق لــديــهــا 
نظام  مــن  التاسعة  بــالــمــادة  ورد 
المناعي  العوز  متالزمة  من  الوقاية 
المكتسب )اإليدز( وحقوق المصابين 
وواجــبــاتــهــم الـــصـــادر بــالــمــرســوم 
ــاريـــخ  وتـ )م41(  رقــــم  ــمــلــكــي  ال

1439/04/16هـ.

اضافة

2/2/14

سيارة  وتأمين  للطوارئ  قسم  توفير 
طرازها  يقل  وأال  الــطــراز  حديثة  إســعــاف 
التقدم  لتاريخ  سابقة  سنوات  خمس  عن 
للحصول على الترخيص النهائي أو عشر 
سنوات للتجديد ومجهزة حسب القائمة 
المرفقة( مرفق رقم 16 )، أو توقيع اتفاقية 
مع مركز خدمة نقل اسعافي حكومي 

أو خاص.

2- توفير قسم للطوارئ في الدور 
األرضي أو في األدوار العلوية بشرط 
توفر مصعد مستقل للمجمع يتسع 
لسرير طبي وتأمين سيارة إسعاف 
عن  طرازها  يقل  وأال  الطراز  حديثة 
خمس سنوات سابقة لتاريخ التقدم 
للحصول على الترخيص النهائي أو 
10 سنوات للتجديد أو توقيع اتفاقية 
اسعافي  نــقــل  خــدمــة  مــركــز  مــع 

حكومي أو خاص )مرفق رقم 21(.

تعديل
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3/14

يشترط في المجمع الطبي المتخصص 
تخصص  كل  في  أول  نائب  طبيب  توفير 
على أن يكون هناك ثالثة عيادات على األقل 
نائب  بطبيب  ويكتفى  تخصص  كل  في 

كحد أدنى لكل عيادة.

الطبي  المجمع  لترخيص  يشترط 
المتخصص ما يلي:

1. يجب توفر طبيب نائب أول وطبيب 
تخصص  ــكــل  ل مــتــفــرغــيــن  نــائــب 
مكة  )الرياض،  التالية  المدن  في 
جدة،  المنورة،  المدينة  المكرمة، 
الدمام، الخبر(، أما في المدن األخرى 
فيجب توفر طبيبين نائبين متفرغين 
الحد  ويستكمل  تخصص،  لكل 
االدنى من االطباء  من خالل االستعانة 
باألطباء المتفرغين أو غير المتفرغين 
لهم  ُيسمح  لمن  التخصص  فــي 

بمزاولة المهنة في القطاع الخاص.
2- في المجمع الطبي المتخصص 
في طب االسنان يجب توفير طبيب 
األسنان  طب  في  متفرغ  أول  نائب 
مكة  )الرياض،  التالية  المدن  في 
جدة،  المنورة،  المدينة  المكرمة، 
الدمام، الخبر( اما في المدن األخرى 
فيجب توفير طبيب نائب متفرغ في 
طب األسنان، ويستكمل الحد االدنى 
من االطباء من خالل االستعانة باألطباء 
في  المتفرغين  غير  أو  المتفرغين 
التخصص لمن ُيسمح لهم بمزاولة 

المهنة في القطاع الخاص.

تعديل

2/1/15

في  المختبر  عــن  المسؤول  يكون  ب. 
المجمعات الطبية طبيب نائب أو أخصائي 
له  ومــرخــص  أدنــى  كحد  مختبرات  أول 
بمزاولة المهنة مع توفير أخصائي مختبر 

وعدد 2 فني مختبر.

المختبر  عــن  المسؤول  يكون   ج. 
في المجمعات الطبية طبيب نائب 
مختبر أو أخصائي أول مختبرات كحد 
أدنى ومرخص لهما بمزاولة المهنة 
 2 وعدد  مختبر  أخصائي  توفير  مع 
فني مختبر ويجوز االكتفاء بأخصائي 
مختبر  مع  التعاقد  حال  في  مختبر 
طبيب  توفر  عدم  حال  في  مختص 
نائب مختبر أو أخصائي أول مختبرات.

تعديل
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3/1/15

ج. يشترط في المختبرات المستقلة توفر 
استشاري غير طبيب في تخصص المختبر 
أو طبيب نائب أول مختبر في المدن التالية 
)الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، 
جدة، الدمام الخبر(، ويجوز االكتفاء بطبيب 

نائب مختبر في المدن األخرى.

ج. يشترط في المختبرات المستقلة 
في  طبيب  غير  اســتــشــاري  تــوفــر 
تخصص المختبر أو طبيب نائب أول 
مختبر  أخصائي  توفير  مع  مختبر 
وعدد 2 فني مختبر في المدن التالية 
المدينة  المكرمة،  مكة  )الرياض، 
المنورة، جدة، الدمام الخبر(، ويجوز 
في  مختبر  نائب  بطبيب  االكتفاء 

المدن األخرى.

تعديل

5/2/15

أ. يشترط توفر طبيب نائب أول أشعة في 
نائب  وطبيب  المستقلة،  األشعة  مراكز 
أشعة بالمجمعات الطبية إذا كانت األجهزة 
الموجودة تحتوي على أجهزة أشعة عامة 

وموجات فوق صوتية فقط.

أول  نــائــب  طبيب  تــوفــر  يشترط  أ- 
أشعة في مراكز األشعة المستقلة، 
بالمجمعات  أشعة  نائب  وطبيب 
الموجودة  األجهزة  كانت  إذا  الطبية 
عامة  أشــعــة  أجــهــزة  على  تحتوي 
وفي  فقط،  صوتية  فــوق  ومــوجــات 
أشعة  نائب  طبيب  توفر  عــدم  حــال 
لتلك  يجوز  الطبية  المجمعات  في 
طب  مركز  مع  التعاقد  المجمعات 

اشعة اتصالي.

تعديل

8/2/15

ت. يجب تطبيق برنامج الحماية من االشعاع 
والرنين  األشعة  أجهزة  سالمة  ومعايير 
الصحية  المؤسسات  في  المغناطيسي 
الخاصة بما يتوافق مع اشتراطات المركز 
الصحية  المؤسسات  العتماد  السعودي 

والهيئة العامة للغذاء والدواء.

الحماية  بــرنــامــج  تطبيق  يجب  ت. 
أجهزة  سالمة  ومعايير  االشعاع  من 
في  المغناطيسي  والرنين  االشعة 
بما  الخاصة  الصحية  المؤسسات 
الرقابة  هيئة  اشتراطات  مع  يتوافق 

النووية واالشعاعية.

تعديل
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3/15

ج. يمنح الترخيص للطبيب لممارسة هذا 
نهايته  في  ويتقدم  عــام  لمدة  النشاط 
لوكالة الوزارة المساعدة لتنمية االستثمار 
الصحي بتقرير شامل عن العمليات التي 
ورد  ما  حسب  نظامي  يجدد  ثم  أجريت. 
بالمادة رقم )3/ 2ل( من الالئحة التنفيذية 
الصادر  الصحية  المهن  مــزاولــة  لنظام 
وتاريخ  )م/ 59(  رقم  الملكي  بالمرسوم 

1426/11/4هـ.

ب- يمنح الترخيص للطبيب لممارسة 
هذا النشاط لمدة عام ويتقدم في 
الصحية  الــشــؤون  لمديرية  نهايته 

بطلب التجديد.
المساعدة  الوكالة  موافقة  بعد  ج- 
لتنمية االستثمار الصحي يتم تجديد 
ثاٍن  عــام  لمدة  للطبيب  الترخيص 
على أن يرفق بالطلب تقرير شامل 
عن العمليات التي أجريت. ثم يجدد 
رقم  بالمادة  ورد  ما  حسب  نظاميًا 
لنظام  التنفيذية  الالئحة  من   )2/3(
ــصــادر  مـــزاولـــة الــمــهــن الــصــحــيــة ال
)م/59(  رقــم  الملكي  بالمرسوم 

وتاريخ 1426/11/4هـ.

تعديل

4/15

ز. مراكز التأهيل الطبي )مرفق رقم 28(
)مرفق  الطبية  اليرقات  إنتاج  مراكز  ص. 

رقم30(

هي  الطبي:  التأهيل  مــراكــز   -2
المراكز التي تحتوي على تخصصين 
أو أكثر من التخصصات التالية )عالج 
طبيعي - عالج وظيفي - عالج أمراض 
النطق والتخاطب والبلع - عالج أمراض 
السمع - العالج والتأهيل النفسي - 
التغذية   - والكاحل  بالقدم  العناية 
ــزة  ــه ــراف االصــطــنــاعــيــة واألج ــ - األطـ

التقويمية( حسب المرفق رقم 46

حذف

إضافةر. مراكز الرعاية الحرجة

إضافةق. مراكز تجميع البالزما

2/16

العالج اإلسعافي
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم 
الطارئة  الحاالت  لكافة  اإلسعافي  العالج 
مطالبة  دون  وذلك  إليها  الــواردة  الخطرة 

مالية مسبقة أخذًا في االعتبار ما يلي:

العالج اإلسعافي
الخاصة  الصحية  المؤسسة  تلتزم 
لكافة  اإلســعــافــي  الــعــالج  بتقديم 
والجلطات  الخطرة  الطارئة  الحاالت 
دون  وذلـــك  إليها  ــواردة  ــ ال القلبية 
في  أخـــذًا  مسبقة  مالية  مطالبة 

االعتبار ما يلي:

إضافة
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نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

1/17

الصحية  الشؤون  مدير  من  بقرار  تشكل 
للشؤون  مــديــريــة  بكل  أكــثــر  أو  لجنة 
منها  كــل  أعــضــاء  عــدد  يقل  ال  الصحية 
المؤسسات  على  للتفتيش  اثنين  عن 
الصحية الخاصة، وتلتزم كل لجنة بالزي 
والــبــطــاقــات والــمــحــاضــر عــلــى الــنــمــاذج 
الرسمية المعتمدة من الوزارة، ويشترط 
والكفاءة  الخبرة  ذوي  من  األعضاء  اختيار 
طبيعة  مع  المتناسب  التأهيل  وأصحاب 
من  اللجان  أعضاء  اختيار  ويجوز  المهمة، 

خارج الوزارة.

يتولى موظفون – يصدر بتسميتهم 
المساعد  الـــوزارة  وكيل  مــن  قــرار 
أعمال   – ُيــفــوضــه  مــن  أو  لــاللــتــزام 
الرقابة والتفتيش على المؤسسات 
الصحية الخاصة للتأكد من تطبيقها 
أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية 
ــوزارة  ــ ــرارات الــتــي تــصــدرهــا ال ــقـ والـ
بموجبه ومراقبة مستويات الجودة 

والنوعية.

تعديل

2/17

الشؤون  بمديرية  التفتيش  لجنة  تتولى 
الصحية المهام التالية:

الصحية  المؤسسة  التزام  من  التأكد   -1
المؤسسات  نظام  في  ورد  بما  الخاصة 
الصحية الخاصة والئحته التنفيذية والقرارات 

والتعليمات التي تصدرها الوزارة.
2- مراقبة مستوى الجودة النوعية في كل 

مؤسسة صحية خاصة.

يجوز االستعانة بالمختصين من خارج 
ــوزارة  الـــوزارة وفــق ما يــراه وكيل ال

المساعد لاللتزام أو من يفوضه.

إضافة



15
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3/17

الصالحيات  التفتيش  لجنة  ألعضاء  يكون 
التالية:

الخاصة  الصحية  المؤسسات  زيـــارة   -1
الواقعة في نطاق مديرية الشؤون الصحية 

التي تمثلها.
2- االّطالع على السجالت واألجهزة والمعدات 
وأقسامها  المؤسسة  مــرافــق  وتفقد 

ونظامية عمل الكوادر العاملة فيها.
الصحية  المؤسسة  التزام  من  التأكد   -3
والخاصة  العامة  الشروط  بجميع  الخاصة 
وأنظمة  ــة،  ــ واإلداري الفنية  والمواصفات 
الجودة وسالمة المرضى، ومراقبة العدوى.

4- تعد اللجنة محضرًا تثبت فيه المالحظات 
عند التفتيش وترفق به الوثائق التي تحصل 
عليها ويلتزم أعضاء اللجنة بإثبات الزيارة 
بالمؤسسة  لذلك  المعد  السجل  فــي 
مخالفات  لجنة  الى  احالتها  قبل  الصحية 
بعد  وذلــك  الخاصة  الصحية  المؤسسات 

استكمال المحاضر المعتمدة.
التفتيش  لجان  من  لجنة  كل  تقوم   -5
كل  وترفع  أنشطتها  عن  تقرير  بــإعــداد 
مديرية شؤون صحية بتقرير شهري بعمل 

اللجان للوكالة المساعدة لاللتزام.

للمفتش الصالحيات التالية:
1- زيارة المؤسسات الصحية الخاصة 
وأقسام،  مرافق  من  تحتويه  ومــا 
بأحكام  الــتــزامــهــا  ــن  م ــأكــد  ــت وال
التنفيذية  والئــحــتــه  الــنــظــام  هـــذا 
والقرارات والتعليمات التي تصدرها 
والخاصة  العامة  كالشروط  الــوزارة، 
والمواصفات الفنية واإلدارية، وأنظمة 
ومراقبة  المرضى،  وسالمة  الجودة 
النوعية  الجودة  ومستوى  العدوى، 

وغيرها.
2- االطالع على السجالت والتأكد من 
ونظامية  والمعدات،  األجهزة  سالمة 

عمل الكوادر العاملة فيها.
عن  ــمــســؤول  ال أقــــوال  ســمــاع   -3

المخالفة وكل من له عالقة بها.
وجمع  المخالفات  وإثبات  ضبط   -4
األدلة والقرائن وإعداد المحاضر الالزمة 

لذلك.

تعديل
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

4/17

التقييم الذاتي:
الخاصة  الصحية  المؤسسات  تخضع   -1
لبرنامج التقييم الذاتي، والتي من خالله 
تقوم المؤسسة الصحية الخاصة بتقييم 
واللوائح  باألنظمة  التزامها  لمدى  ذاتــي 

المعمول بها بوزارة الصحة.
2- تعتبر نتائج التقييم الذاتي بعد موافقة 
المشرف على المؤسسة الصحية الخاصة 
واعتمادها من قبل لجنة التفتيش بمثابة 
محضر التفتيش الوارد ذكره في الفقرة 

رقم )4( من الالئحة رقم )17/ 3( أعاله.
الصحية  المؤسسات  قيام  حــال  في   -3
الخاصة باإلخطار طواعية عن أي مخالفات 
الذاتي  التقييم  برنامج  خــالل  من  لديها 
فتعطى بموجبه مهلة تصحيحية حسب 
ما هو منصوص عليه في برنامج التقييم 

الذاتي.
5- في حال عدم التزام المؤسسة الصحية 
الخاصة بالمهلة التصحيحية وبدون الحصول 
المهلة  لتمديد  ــوزارة  ــ ال مــوافــقــة  على 
ألسباب مبررة، يتم إحالة المخالفات للجنة 

المختصة التخاذ اإلجراءات النظامية.

الخاصة  الصحية  المؤسسات  على 
وتسهيل  المفتشين  مع  التعاون 

مهامهم

تعديل

5/17

الصحية  المؤسسة  مالك  يلتزم 
إدارة  بتزويد  وكيله  أو  المخالفة 
المعنية  اإلدارة  او  بالمديرية  االلتزام 
لتلك  المعتمدة  التواصل  ببيانات 

المؤسسة.

اضافة

6/17
طريق  عن  البالغ  أو  الشكوى  يعتبر 
مركز البالغات )٩٣٧( بمثابة إقرار من 

الُمبلغ بالشكوى أو البالغ.
اضافة
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

7/17

التقييم الذاتي:-
1- تخضع جميع المؤسسات الصحية 
الخاصة لبرنامج التقييم الذاتي والذي 
باألنظمة  التزامها  مــدى  فيه  تقم 
واللوائح المعمول بها بوزارة الصحة 

ذاتيا.
التقييم  هــذا  المفتش  يعتمد   -2
بعد وقوفه ميدانيًا على المؤسسة 
ــد مـــن ســـالمـــة إجــــــراءات  ــأكـ ــتـ والـ
المؤسسة وعدم مخالفتها ألحكام 
هذا النظام والئحته التنفيذية ويعتد 

به كمحضر تفتيش.
بالوزارة  المختصة  للجهة  يجوز   -3
للمؤسسة  تصحيحية  مهلة  منح 
التي تفصح عما لديها من مخالفات 
الذاتي  التقييم  برنامج  خــالل  مــن 
وعلى المؤسسة االلتزام بهذه المدة 
من  لديها  ما  وتصحيح  التصحيحية 

مخالفات.
4- تلتزم المؤسسة الخاصة بإيقاف 
النشاط محل المخالفة والتي تمثل 

خطرًا على سالمة المرضى.
المؤسسة  ــتــزام  ال عــدم  حــال  فــي 
بالمهلة التصحيحية وبدون الحصول 
على موافقة الجهة المختصة بالوزارة 
يتم  مبررة،  ألسباب  المهلة  لتمديد 
ضبط المخالفة ألحكام هذا النظام 
والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة واســتــكــمــال 

اإلجراءات النظامية

اضافة
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

1/19

تجديد الترخيص: 
1- يجب على المؤسسة الصحية الخاصة 
التقدم بطلب مكتمل لتجديد الترخيص 
الممنوح لها قبل انتهاء مدته بثالثة أشهر 

على األقل.
الطلب  استالم  عند  المديرية  تقوم    -2
بتجديد الترخيص بعد اكتمال المسوغات 
تتحمل  وال  ــومــًا  ي  30 خـــالل  الــنــظــامــيــة 
جراء  مسؤولية  أي  الصحية  المؤسسة 

التأخر في تجديد الترخيص. 
حصول  عند  تلقائيًا  الترخيص  يجدد   -3
اعتماد  شهادة  على  الصحية  المؤسسة 
العتماد  السعودي  المركز  مــن  صـــادرة 
المنشآت الصحية باإلضافة إلى أي اعتماد 
دولي أخر معترف به في المملكة شريطة 
على  أشهر  ستة  من  أكثر  يمض  لم  أنه 

حصولها على شهادة االعتماد.

ال يجوز االستمرار بتشغيل المؤسسة 
مدة  انتهاء  بعد  الخاصة  الصحية 
إجـــراءات  فــي  الــبــدء  دون  الترخيص 

التجديد الواردة في المادة )2/19(.

تعديل 

2/19

تجديد الترخيص: 
الصحية  المؤسسة  على  يجب   -4
مكتمل  بطلب  الــتــقــدم  الــخــاصــة 
لتجديد الترخيص الممنوح لها قبل 

انتهاء مدته بثالثة أشهر على األقل.
استالم  عند  الــمــديــريــة  تــقــوم    -5
الطلب بتجديد الترخيص بعد اكتمال 
المسوغات النظامية خالل 30 يومًا 
أي  الصحية  المؤسسة  تتحمل  وال 
تجديد  في  التأخر  جــراء  مسؤولية 

الترخيص. 
6- يجدد الترخيص تلقائيًا عند حصول 
شهادة  على  الصحية  المؤسسة 
اعتماد صادرة من المركز السعودي 
باإلضافة  الصحية  المنشآت  العتماد 
إلى أي اعتماد دولي أخر معترف به 
في المملكة شريطة أنه لم يمض 
أكثر من ستة أشهر على حصولها 

على شهادة االعتماد.

إعادة ترقيم
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

1/23

في  بالنظر  المختصة  للجنة  اتــضــح  إذا 
المؤسسات  نــظــام  أحــكــام  مخالفات 
الصحية الخاصة بناًء على محاضر التفتيش 
الذي تم اجراؤه والمستندات المقدمة من 
قبل لجنة التفتيش وجود قرائن أو أدلة قوية 
تقتضي إيقاف النشاط فعليها إصدار قرار 
إغالق المؤسسة الصحية أو جزء منها على 
الفور وابالغ ادارة االلتزام التخاذ ما يلزم حيال 

ذلك

بالنظر  المختصة  للجنة  اتضح  إذا 
فـــي مــخــالــفــات أحـــكـــام نــظــام 
بناًء  الخاصة  الصحية  المؤسسات 
تم  الــذي  التفتيش  محاضر  على 
من  المقدمة  والمستندات  اجــراؤه 
أو  قرائن  وجود  على  المفتش  قبل 
اغالق  أو  الترخيص  سحب  قوية  أدلة 
قرار  اصدار  فلها  الصحية  المؤسسة 
باغالق المؤسسة الصحية أو جزء منها 
على الفور وابالغ ادارة االلتزام التخاذ 

ما يلزم حيال ذلك

تعديل

2/25

تكون مدة العضوية في لجان المخالفات 
المؤسسات  نظام  تطبيق  عن  الناشئة 
الصحية الخاصة سنة واحدة اعتبارًا من تاريخ 

صدور قرار تشكيلها قابلة للتجديد.

بمديرية  جلساتها  اللجنة  تعقد 
الشؤون الصحية، أو المقر الذي تراه 
اللجنة  انعقاد  يكون  وال  مناسبًا، 
على  أعضاء  ثالثة  بحضور  إال  صحيحًا 
أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه 
ومراعاة التخصصات الواردة في نص 
وتصدر   ،  )1-25( النظامية  الــمــادة 
تساوي  حال  وفي  باألغلبية  قراراتها 
له  يصوت  الذي  القرار  ُيرجح  األصــوات 

رئيس اللجنة.

تعديل
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

3/25

تتولى اللجنة أعمالها وفق اإلجراءات التالية:
1- تعقد اللجنة جلساتها بمديرية الشؤون 
الصحية مرتين أسبوعيا أو أكثر إذا ما دعت 
الحاجة لذلك، ويكون انعقاد اللجنة صحيحًا 
بحضور الرئيس أو نائبه والعضو القانوني 
العالقة  ذات  الطبية  بالمهنة  واستشاري 
بالمخالفة، على أال يكون أحد أعضاءها من 
إدارة االلتزام في المنطقة أو المحافظة وأال 
يقل عدد أعضاء اللجنة الحاضرين عن ثالثة 

وتصدر قراراتها باألغلبية المطلقة.
بمواجهة  أعمالها  في  اللجنة  تلتزم   -2
المخالف بما أقر به في محاضر التحقيق 
شرعي  وكيل  أو  المخالف  أقوال  وسماع 
تدون  أن  على  دفاعه  أوجــه  وتحقيق  عنه 

اعمالها في محاضر مكتوبة.
بالمثول  كتابة  المعنيين  إبــالغ  يتم   -3
اللذين  والمكان  الزمان  في  اللجنة  أمام 
تحديد  عند  ــراعــى  وي اللجنة  تحددهما 
الموعد اعطاء مدة مناسبة إذا كان الحضور 

يتطلب االنتقال من مدينة أخرى.
يحضر  لم  إذا  للحضور  آخر  موعد  حدد   -4
المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد إبالغه 
على أال تقل الفترة بين تاريخ اإلبالغ والموعد 
الجديد عن خمسة عشرة يومًا وفي حالة 
عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي 
اللجنة  فعلى  الثاني  بالموعد  إبالغه  بعد 
والفصل  المخالفة  في  النظر  استكمال 

فيها.
5- يتم إبالغ األطراف بقرار اللجنة فور صدوره 

في جلسة إبالغ بالقرار.
القطعية  صفة  الــقــرار  اكتساب  عند   -6
بانتهاء مدد التظلم أو صدور حكم نهائي 
يفوضه  من  أو  للوزير  الــقــرار  الرفع  يتم 

لالعتماد.
7- ِلّلجنة الحق في استشارة المختصين 

فيما يتعلق بأعمالها.

ــي لجان  تــكــون مـــدة الــعــضــويــة ف
المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام 
ثالث  الخاصة  الصحية  المؤسسات 
قرار  صدور  تاريخ  من  اعتبارًا  سنوات 

تشكيلها قابلة للتجديد.

تعديل
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الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
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نوع النص بعد التعديلالنص قبل التعديلالمادة
التعديل

4/25

لقرارات  يفوضه  من  أو  الوزير  اعتماد  عند 
اللجان يتم إنفاذ مضمونها مع مراعاة أنه 
ال يجوز تنفيذ القرارات جبرًا ما دام االعتراض 

عليها جائزًا

يجوز للجنة استدعاء المخالف وكل 
ما  متى  بالمخالفة  ارتباط  له  من 
ذلك،  عدا  وفيما  لذلك،  الحاجة  رأت 
تقوم اللجنة من تلقاء نفسها بنظر 

المخالفة وإصدار قرارها.

تعديل

5/25
المساعدة  بالوكالة  التنفيذ  إدارة  تقوم 
القرارات  هذه  تنفيذ  من  بالتأكد  لاللتزام 

بعد اعتمادها.

بالخبراء  االســتــعــانــة  للجنة  يــجــوز 
المختصين، ولها في ذلك االستعانة 

بالخبراء من داخل أو خارج الوزارة.
تعديل

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

ُتصدر اللجنة قرارتها مستندة على 
مخالفة  على  الدالة  والقرائن  األدلــة 
أحكام هذا النظام والئحته التنفيذية.

تعديل

قرارات 7/25 يفوضه  من  أو  الوزير  يعتمد 
اعادة ترقيمهذه اللجان.

8/25
لذوي  الصادرة  قراراتها  اللجان  ُتبِلغ 
المعتبرة  والطرق  بالوسائل  الشأن 
في المملكة والتي تحقق الغاية منه

اعادة ترقيم

تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات 9/25
اعادة ترقيماللجان.

1/31

اإلعالن  الخاصة  الصحية  للمؤسسة  يجوز 
وفق الضوابط والمعايير المحددة من قبل 

الوزارة )مرفق رقم 49(.

الخاصة  الصحية  المؤسسة  تلتزم 
التي  بالضوابط  ممارسيها  وتلزم 

تضعها الوزارة ومنها:
1. أال يكون مخالف لآلداب الشرعية 
ــيـــات الـــمـــمـــارس الــصــحــي  وألخـــالقـ
المنصوص عليهما في دليل أخالقيات 

الممارس الصحي.
الممارسين  عن  اإلعالن  يكون  ان   -2
الصحيين وفقًا للفقرة )ا( من المادة 
المهن  مزاولة  نظام  من  العاشرة 

الصحية الصادر بالمرسوم
بــتــاريــخ  )م/59(  ــم  ــ رق الــمــلــكــي 

1426/11/4هـ.

تعديل

المادة األولى: 
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تـــدل الكلمـــات والعبـــارات اآلتيـــة، حيثمـــا وردت فـــي هـــذا النظـــام، علـــى المعانـــي المدونـــة أمامهـــا مـــا لـــم 
يقتـــض الســـياق خـــالف ذلـــك:

- المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة: كل مؤسســـة صحيـــة يملكهـــا القطـــاع الخـــاص ُمعـــدة للعـــالج أو التشـــخيص 
أو التمريـــض أو إجـــراء التحاليـــل الطبيـــة أو التأهيـــل أو إلقامـــة الناقهيـــن مـــن المرضـــى وتشـــمل مـــا يأتـــي:

المستشفى: كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم وتنويمهم.  .1
المجمـــع الطبـــي العـــام: كل مـــكان معـــد الســـتقبال المرضـــى والكشـــف عليهـــم وعالجهـــم وتوجـــد فيـــه   .2
ثالثـــة تخصصـــات طبيـــة مختلفـــة علـــى األقـــل، أحدهـــا مـــن التخصصـــات األساســـية )الجراحـــة ـــــ األمـــراض 

الباطنيـــة ـــــ النســـاء والـــوالدة ـــــ األطفـــال ـــــ طـــب األســـرة(.
المجمع الطبي المتخصص: مجمع لعيادات في تخصص طبي واحد أو أكثر وفروعه الدقيقة.  .3

العيادة: كل مكان معد الستقبال المرضى والكشف عليهم وعالجهم.  .4
مركز األشعة: المكان المعد إلجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العالج باألشعة.  .5

المختبر الطبي: المكان المعد إلجراء الفحوصات المخبرية.  .6
مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد: مؤسســـة صحيـــة مرخـــص لهـــا بإدخـــال المرضـــى لعمـــل إجـــراء طبـــي مثـــل:   .7
بعـــض العمليـــات الصغيـــرة والمتوســـطة علـــى أن يخـــرج المريـــض منهـــا فـــي اليـــوم نفســـه وفقـــًا لمـــا 

ـــة. ـــة التنفيذي ـــدده الالئح تح
مراكـــز الخدمـــة الصحيـــة المســـاندة: األماكـــن التـــي تقـــدم الخدمـــات الصحيـــة أو الفنيـــة المتممـــة للعـــالج   .8

والتأهيـــل وتشـــمل مـــا يأتـــي: 
a. مراكز العالج الطبيعي.
b. محالت النظارات الطبية.

c. محالت األجهزة واألطراف الصناعية.
d. المراكز المساندة: التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية.

مركـــز خدمـــات النقـــل اإلســـعافي: الوحـــدة التـــي تقـــوم بالنقـــل اإلســـعافي وتقديـــم الخدمـــات اإلســـعافية   .9
ــا  ــًا للمواصفـــات والضوابـــط التـــي تحددهـ للمريـــض أو المصـــاب قبـــل وصولـــه إلـــى المستشـــفى، وفقـ

جمعيـــة الهـــالل األحمـــر الســـعودي1. 
- الوزارة: وزارة الصحة.
- الوزير: وزير الصحة.

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 الثانية2:
1. يشـــترط فـــي مالـــك العيـــادة أن يكـــون طبيبـــًا ســـعوديًا متخصصـــا فـــي طبيعـــة عمـــل العيـــادة ومشـــرفًا 

ـــا كامـــال لهـــا. ـــا تفرغ عليهـــا ومتفرغ
2. يجـــب أن يكـــون فـــي كل مجمـــع طبـــي أو مختبـــر طبـــي أو مركـــز أشـــعة أو مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد 
مشـــرف متفـــرغ تفرغـــًا كامـــاًل لهـــذا الغـــرض، ويشـــترط أن يكـــون هـــذا المشـــرف طبيبـــًا أو مهنيـــًا ســـعوديًا 
ـــه أو أحـــد الشـــركاء فيـــه  ـــكًا ل ـــر أو المركـــز، ســـواء كان مال متخصصـــًا فـــي طبيعـــة عمـــل المجمـــع أو المختب
أو غيرهمـــا، ويجـــوز -وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة - االســـتثناء مـــن هـــذا الشـــرط إذا لـــم يتوافـــر 

ســـعودي.  مهنـــي  أو  طبيـــب 
3.  يشـــترط أن يكـــون لـــكل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة فـــي كل األحـــوال مشـــرف فنـــي متخصـــص فـــي طبيعـــة 

عمـــل المؤسســـة ومتفـــرغ تفرغـــًا كامـــاًل لهـــا.
4.  يشـــترط أن يكـــون المديـــر الطبـــي فـــي المستشـــفيات طبيبـــًا ســـعوديًا مؤهـــاًل، وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة 

التنفيذية. 
5. تقصر إدارة المؤسســات الصحيــــة الخاصــة على ذوي التـــأهيل المنــاسب من السعـــوديين وفقـــًا للضوابط 

والشـــروط التي تحددهـــا الالئحـــة التنفيذية.

الالئحة: 
1/2 يطبـــق هـــذا النظـــام والئحتـــه التنفيذيـــة علـــى الجمعيـــات الخيريـــة والمؤسســـات األهليـــة القائمـــة أو التـــي 

خاصـــة. صحيـــة  مؤسســـات  افتتـــاح  فـــي  ترغـــب 
2/2 االشتراطات الواجب توفرها في المشرف الفني في المؤسسات الصحية الخاصة:

1- حاصـــل علـــى شـــهادة البكالوريـــوس أو مـــا يعادلهـــا فـــي أحـــد التخصصـــات الطبيـــة المرتبطـــة بطبيعـــة 
العمـــل فـــي المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة.

2- مصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- أال تقل خبرته في طبيعة عمل المؤسسة الصحية الخاصة عن مدة سنتين.

3/2 تشمل مهام المشرف الفني على سبيل المثال ال الحصر:
1- مراجعـــة وتحديـــث سياســـات وإجـــراءات البروتوكـــول الطبـــي في المؤسســـة وتطبيـــق أفضـــل المعايير 

الطبيـــة في المؤسســـة.
2- التواصل مع الهيئات العلمية ومؤسسات االعتماد المحلية والعالمية.

3- مكافحة العدوى واإلبالغ عن الحاالت وفقا لمعايير الوزارة.
4- تزويد الوزارة بالمعلومات الالزمة عند الحاجة.

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

ـــالمة  ـــة وس ـــة الصحي ـــع أداء المؤسس ـــارض م ـــا ال يتع ـــن بم ـــن الصحيي ـــداب المهنيي ـــى انت ـــة عل 7- الموافق
المرضى. 

2  تم تعديل المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة بناء على األمر الملكي رقم 8072 وتاريخ 1440/2/13 هـ والذي نص على حذف الفقرة )1( » 
فيما عدا المستشفى، يشترط أن تكون ملكية المؤسسة الصحية الخاصة ملكية سعودية«، وتعديل الفقرة )2( من المادة ذاتها لتكون بالنص اآلتي »يشترط 

في مالك العيادة أن يكون طبيبًا سعوديًا متخصصا في طبيعة عمل العيادة ومشرفًا عليها ومتفرغا تفرغا كامال لها.«
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 4/2 ُيشترط فيمن يشغل منصب المدير الطبي في المستشفى، ما يلي:
1- حاصل على شهادة بكالوريوس طب وجراحة.

2- حاصل على تصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ـــة أو أن  ـــة طبي ـــي مؤسس ـــة ف ـــب اإلداري ـــد المناص ـــي أح ـــل ف ـــى األق ـــنوات عل ـــالث س ـــدة ث ـــرة لم ـــه خب 3- لدي

يكـــون حاصـــال علـــى شـــهادة معتمـــدة فـــي أحـــد التخصصـــات اإلداريـــة.
4- يعتبر المدير الطبي بمثابة المشرف الفني للمستشفيات.

5- يجوز أن يشغل طبيب األسنان وظيفة المدير الطبي في مستشفيات األسنان المتخصصة.
6- يعتبـــر التفـــرغ الكامـــل بمعـــدل ثمانـــي ســـاعات فـــي اليـــوم الواحـــد، إذا اعتمـــد صاحـــب العمـــل المعيـــار 
اليومـــي، أو ثمـــان وأربعيـــن ســـاعة فـــي األســـبوع، إذا اعتمـــد المعيـــار االســـبوعي. وتخفـــض ســـاعات العمل 
الفعليـــة خـــالل شـــهر رمضـــان للمســـلمين بحيـــث ال تزيـــد عـــن ســـت ســـاعات فـــي اليـــوم أو ســـت 

وثالثيـــن ســـاعة فـــي األســـبوع.
5/2 يشـــترط أن يكـــون المديـــر اإلداري فـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة ســـعوديًا وحاصـــاًل علـــى درجـــة 

أدنـــى. كحـــد  البكالوريـــوس 
6/2 يشترط لترخيص العيادة الخاصة ما يلي: 

ــًا مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة  ــًا ســـعوديًا مصنفـ ــادة طبيبـ 1- أن يكـــون مالـــك العيـ
ــا. كطبيـــب ممـــارس فـــي نفـــس نشـــاط العيـــادة المطلـــوب الترخيـــص لهـ

2- أن يكون لديه تسجيل مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3- أن يكـــون بالعيـــادة ممـــرض أو ممرضـــة مرخـــص لهمـــا )فيمـــا عـــدا العيـــادة النســـائية فيشـــترط أن 

تكـــون ممرضـــة( ويجـــوز االســـتعانة بالفنييـــن المؤهليـــن حســـب تخصـــص العيـــادة.
ـــوزارة  ـــاث والتجهيـــزات الالزمـــة وفقـــًا للقوائـــم التـــي تحددهـــا ال ـــادة المرافـــق واألث 4- يجـــب أن تتوفـــر بالعي

ـــق رقـــم1(. )مرف
ـــودي متفـــرغ ومتخصـــص فـــي طبيعـــة عمـــل المجمـــع  ـــيب أو مهنـــي سعــ ـــرف طبــ 7/2 يشـــترط تعييـــن مشــ
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 أخـــرى إذا دعـــت الحاجـــة لذلـــك، 

ـــوز  ـــعودي. ويج ـــرف س ـــر مش ـــدم توف ـــال ع ـــي ح ـــية ف ـــرط الجنس ـــن ش ـــدن م ـــي الم ـــتثنى باق وتس
للطبيـــب أو المهنـــي المالـــك أو الشـــريك فـــي ملكيـــة المؤسســـة الصحيـــة أن يكـــون هـــو المشـــرف بشـــرط 

أن يكـــون متخصصـــًا فـــي طبيعـــة عمـــل هـــذه المؤسســـة.

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 تتوفر في مبنى المؤسسة الصحية الخاصة المعايير والشروط العامة التالية: 

1-  مواصفـــات فنية وهندســـية وفـــق كود البناء الســـعودي موثقـــة من المكاتب االستشـــارية الهندســـية 
المعتمـــدة لدى الـــوزارة.
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2- استيفاء األجهزة الطبية للمواصفات المعتدة لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3- يجـــب أن تقـــدم جميـــع الرســـومات الفنيـــة والهندســـية الخاصـــة بإنشـــاء أو تعديـــل مبانـــي المؤسســـة 
ـــارية  ـــية االستش ـــب الهندس ـــد المكات ـــن أح ـــوزارة أو م ـــل ال ـــن قب ـــاد م ـــة واالعتم ـــة للمراجع ـــة الخاص الصحي
المعتمـــدة مـــن قبـــل الـــوزارة علـــى أن تقـــوم بمتابعـــة مراحـــل اإلنشـــاء وإعـــداد التقاريـــر الالزمـــة والموافقـــة 

الفنيـــة النهائيـــة لتقديمهـــا للـــوزارة فـــي إطـــار إصـــدار الرخصـــة النهائيـــة للمؤسســـة.
4- أن يكون الموقع مطابقا لشـــروط األمانات والبلديـــات بالمنطقة أو المحافظة التابعة لها المؤسســـة 

الصحية.
ـــارز داخـــل المؤسســـة، مـــع وضـــع  5- يجـــب أن يوضـــع ترخيـــص المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة فـــي مـــكان ب
لوحـــة عنـــد مدخـــل المؤسســـة يحمـــل اســـمها وتخصصهـــا الطبـــي حســـب الترخيـــص ومواعيـــد العمـــل. 
6- يجـــب على جميـــع المهنييـــن الصحيين والكـــوادر الطبيـــة العامليـــن بالمؤسســـة ارتداء بطاقـــة العمل 
بطريقـــة واضحـــة تبيـــن االســـم والتخصـــص حســـب تصنيـــف هيئـــة التخصصـــات الصحيـــة أثنـــاء فتـــره الـــدوام 
ـــة بأســـماء جميـــع  بالمؤسســـة، كمـــا تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بوضـــع قائمـــة شـــهرية محدث

األطبـــاء العامليـــن.
ـــة  ـــات الورقي ـــتخدام الملف ـــة اس ـــي حال ـــبة ف ـــة مناس ـــى )غرف ـــات المرض ـــب لملف ـــكان مناس ـــر م 7- توفي
وتســـتثنى مـــن ذلـــك المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة التـــي تعمـــل بنظـــام الملـــف اإللكترونـــي( علـــى أن 

ـــا. يكـــون فتـــح الملـــف للمريـــض مجان
8- تخصيص أماكن النتظار الرجال وأخرى النتظار النساء مع توفير األثاث ودورات المياه.

9- أن يحتوي المبنى على مداخل ومخارج مخصصة لذوي االعاقة وتسهيل حركتهم داخل المبنى.
ــادات  ــن العيـ ــات المرضـــى وأماكـ ــوق وواجبـ ــح حقـ ــة توضـ ــل المؤسسـ ــاديه داخـ ــات ارشـ ــع لوحـ 10- وضـ
واألقســـام وغيرها من مرافق المؤسســـة، وضع لوحة تحمـــل الرقـــم )937( الخاص باســـتقبال المالحظات 

والشـــكاوى مـــن المراجعيـــن، وأي متطلبـــات أخـــرى للـــوزارة.
2/3 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بالتطبيق التام لما يلي:

1-  نظـــام مكافحـــة العـــدوى والتعقيم ويشـــمل تطبيـــق برنامـــج التقييم الشـــامل لسياســـات وإجـــراءات 
مكافحـــة العـــدوى مـــن الـــوزارة وبرنامـــج المكونـــات األساســـية ويكـــون مرجـــع التطبيـــق هـــو الدليـــل 
الوطنـــي لمكافحـــة العـــدوى، وااللتـــزام بالتبليـــغ عـــن الحـــاالت وفقـــا لآلليـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة 

)مرفـــق رقـــم2(.
2- نظـــام التخلـــص اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة حســـب الالئحـــة التنفيذيـــة للنظـــام الموحـــد إلدارة نفايـــات 
الرعايـــة الصحيـــة بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة )مرفـــق رقـــم 3( والصـــادرة بالقـــرار 
الـــوزاري رقـــم )22/2/60567( وتاريخ 1427/7/18هــــ والموافق علـــى تطبيقه بالمرســـوم الملكي الكريم 
رقـــم )م/53( وتاريـــخ 1426/9/16هــــ والتعاقـــد مـــع إحـــدى الشـــركات المعتمـــدة مـــن الهيئـــة العامـــة لألرصاد 

وحمايـــة البيئـــة للتخلـــص اآلمـــن مـــن النفايـــات الطبيـــة.
3/3 يجـــب أن يتوفـــر فـــي المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة نظـــام للمعلومـــات )الســـجالت الطبيـــة( يالئـــم طبيعـــة 

ــا لمعاييـــر الـــوزارة )مرفـــق رقـــم4(. ــا وفقـ العمـــل بهـ
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المادة الرابعة:
ـــات  ـــروط والمتطلب ـــع الش ـــتكمال جمي ـــد اس ـــغيلها إال بع ـــة أو تش ـــة خاص ـــة صحي ـــاح أي مؤسس ـــوز افتت 1. ال يج

ــة. ــص الالزمـ ــى التراخيـ ــول علـ ــد الحصـ ــة وبعـ ــه التنفيذيـ ــام والئحتـ ــذا النظـ ــا هـ ــص عليهـ ــي ينـ التـ
2. يمنح الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

الالئحة: 
1/4 يشـــترط للترخيـــص بفتـــح مراكـــز خدمـــات النقـــل اإلســـعافي االلتـــزام بالشـــروط والمواصفـــات المرفقـــة 

)مرفـــق رقـــم5(.
2/4 يمنـــح الترخيـــص بافتتـــاح المستشـــفيات الخاصـــة، ومراكـــز جراحة اليـــوم الواحـــد، ومراكـــز اإلدمـــان، ومراكز 
الرعاية عن بعد والطـــب االتصالي، ومراكز الخدمـــات الطبية المنزلية المســـتقلة بموافقة الوكالة المســـاعدة 
لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي، وتقـــوم مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة بالمناطـــق والمحافظـــات بإصـــدار وتجديـــد 

جميـــع تراخيـــص المؤسســـات الصحيـــة.
3/4 يجـــوز للمؤسســـة الصحيـــة الخاصة بنـــاًء علـــى موافقة الـــوزارة التعاقـــد مع شـــركة أو مؤسســـة متخصصة 
فـــي نشـــاط تشـــغيل المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة شـــريطة أن تكـــون هـــذه الشـــركة أو المؤسســـة معتمـــدة 

مـــن الـــوزارة حســـب اآلليـــة المرفقـــة )مرفـــق رقـــم 6(.
ـــم  ـــة ويت ـــة المختص ـــؤون الصحي ـــة الش ـــة إلـــى مديري ـــة خاص ـــة صحي ـــح مؤسس ـــص بفت ـــب الترخي 4/4 ُيقـــّدم طل

ـــد مراحـــل الترخيـــص وفقـــًا لمـــا يلـــي: ـــد إجـــراءات ومواعي تحدي
1- المرحلـــة االولـــى: يتـــم اصـــدار الموافقـــة المبدئيـــة بعـــد اســـتكمال البيانـــات والمســـتندات المطلوبـــة 

حســـب المرفـــق رقـــم )7(.
2- المرحلـــة الثانيـــة: عنـــد اكتمال المشـــروع يتقدم المســـتثمر بطلـــب إصـــدار الترخيص النهائـــي وتقوم 
ـــر  لجنـــة الكشـــف التابعـــة إلدارة تنميـــة االســـتثمار بمعاينـــة المبنـــى والتجهيـــزات والكـــوادر وتصـــدر تقري

المعاينـــة خـــالل عشـــرة ايـــام عمـــل مـــن تاريـــخ تقديـــم الطلـــب.
3- المرحلـــة الثالثـــة: يمنـــح الترخيـــص النهائـــي للمؤسســـة والكـــوادر العاملـــة فيهـــا بعـــد حصولهـــم على 

شـــهادة التصنيـــف المهنـــي مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحية.
5/4 يجـــوز للمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة الـــواردة فـــي المرفـــق رقـــم)8( الحصـــول علـــى ترخيـــص فـــوري بشـــرط 

توافـــر الكـــوادر الصحيـــة المرخصـــة.
6/4 عنـــد انتهـــاء الترخيـــص وفي حـــال لم تتقـــدم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بطلـــب التجديد حســـب اإلجـــراءات 
المنصـــوص عليهـــا المـــادة )19( مـــن النظـــام والالئحـــة التنفيذيـــة تعـــد المؤسســـة مخالفـــة وتحـــال للجنـــة النظـــر 

في مخالفـــات نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصة.
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المادة الخامسة: 
ـــده أن يدفـــع الرســـم المقـــرر وفقـــًا لمـــا  يجـــب علـــى طالـــب الترخيـــص الفتتـــاح مؤسســـة صحيـــة خاصـــة او تجدي

تـــي: يأ
 

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

المادة السادسة:
ـــة  ـــا لجن ـــروط تضعه ـــر وش ـــًا لمعايي ـــده ـــــ وفق ـــص أو تجدي ـــد الترخي ـــة ـــــ عن ـــة الخاص ـــات الصحي ـــف المؤسس تصن

متخصصـــة وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة هـــذه اللجنـــة وإجـــراءات التصنيـــف وطريقـــه تطبيقـــه.

الالئحة: 
1/6 ُتصنـــف الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي المستشـــفيات وفقـــًا للخدمـــات الطبيـــة المقدمـــة 
والممارســـين الصحييـــن العامليـــن فـــي أقســـام العـــزل والطـــوارئ والعنايـــة المركـــزة للكبـــار وحديثـــي الـــوالدة 

والعنايـــة القلبيـــة والتخصصـــات الدقيقـــة االخرى.
2/6 ُتصنـــف الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي باقـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة األخـــرى 
حســـب الخدمـــات الطبيـــة االساســـية المقدمـــة والممارســـين الصحييـــن العامليـــن فـــي هـــذه المؤسســـات.

3/6 تنشر نتائج التصنيف من قبل الوزارة بشكل دوري.
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المادة السابعة:
ـــوزارة بعـــد  علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة تحديـــد أســـعار الخدمـــات التـــي تقدمهـــا، ومـــن ثـــم تعتمدهـــا ال
مراجعتهـــا والتأكـــد مـــن مناســـبتها وفقـــا للمعاييـــر التـــي تضعهـــا، وال يجـــوز تعديـــل هـــذه االســـعار إال بعـــد 

موافقـــة الـــوزارة، وتلتـــزم المؤسســـة بمـــا يلـــي:
1. أسعار الخدمات الصحية المعتمدة.

2. وضع األسعار في مكان بارز وبخط واضح.
3. تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العالج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له.

4. تقديم بيان تفصيلي نهائي للمراجع عن نوع العالج والخدمات التي قدمت له وتكلفة كل منها. 

الالئحة: 
1/7 تقـــوم المؤسســـة بنشـــر األســـعار المعتمـــدة مـــن إدارات تنميـــة االســـتثمار الصحـــي بالمديريـــات إلكترونيـــا 

مطبوعـــة. بنســـخة  أو 
2/7 يلـــزم أخـــذ موافقـــة المريـــض الخطيـــة علـــى تكلفـــة العـــالج وتضمـــن فـــي الســـجل الطبـــي للمريـــض 

ويســـتثنى مـــن ذلـــك الحـــاالت الطارئـــة والتـــي تحتـــاج لتدخـــل فـــوري.
3/7 تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم المراجعـــة المجانيـــة للمريـــض خـــالل أربعـــة عشـــر يـــوم علـــى 

األقـــل لـــذات الحالـــة التـــي تـــم تشـــخيصها فـــي الكشـــف األولـــي.

المادة الثامنة:
ـــة إال  ـــن والصيادل ـــين الصحيي ـــن الممارس ـــم م ـــاء أو غيره ـــغيل األطب ـــة تش ـــة الخاص ـــة الصحي ـــوز للمؤسس ال يج

بعـــد حصولهـــم علـــى ترخيـــص مـــن الـــوزارة بمزاولـــة المهنـــة.

الالئحة: 
1/8 تمنـــح الـــوزارة الترخيـــص بمزاولـــة المهنـــة بناًء علـــى االشـــتراطات الـــواردة فـــي نظام مزاولـــة المهـــن الصحية 

والئحتـــه التنفيذية.
2/8 يجوز الندب بين المؤسسات الصحية الخاصة وفق الضوابط التالية:
1- أن تكون كال المؤسستين تحمالن ترخيصًا ساري المفعول.

2- أن يكون الممارس الصحي يحمل ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول.
ـــة الشـــؤون الصحيـــة التـــي تقـــع فيهـــا المؤسســـة  3- يجـــوز أن يكـــون النـــدب داخـــل أو خـــارج نطـــاق مديري

الصحيـــة الخاصـــة.
4- يجـــب الحصـــول علـــى موافقـــة مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة بالمناطـــق أو المحافظـــات التـــي تتبـــع 
ـــارس  ـــرة المم ـــل مباش ـــا قب ـــدب بينهم ـــراء الن ـــيتم إج ـــن س ـــن اللتي ـــتين الصحيتي ـــن المؤسس ـــا كالً م له
الصحـــي للعمـــل لـــدى الجهـــة التـــي تطلـــب النـــدب إليهـــا علـــى أال يـــؤدي ذلـــك إلـــى عـــدم توفـــر التخصـــص 

ـــا. ـــدب منه ـــة المنت للمؤسس
ـــريطة أن  ـــدة، ش ـــنة الواح ـــالل الس ـــة( خ ـــة أو متفرق ـــَا )متصل ـــن يوم ـــة وثماني ـــدب مائ ـــدة الن ـــاوز م 5- أال تتج

ــدب.  ــدة النـ ــالل مـ ــول خـ ــاري المفعـ ــدب سـ ــارس الصحـــي المنتـ ــون ترخيـــص الممـ يكـ
6- يســـمح للممارســـين الصحييـــن العامليـــن بالمؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بالعمـــل فـــي المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصـــة األخـــرى التابعـــة لصاحـــب العمـــل وعلـــى المؤسســـة االحتفـــاظ بســـجالت لتوثيـــق حركـــة 

ــوادر. الممارســـين الصحييـــن بيـــن المؤسســـات وأن ال يخـــل ذلـــك بالحـــد األدنـــى المطلـــوب مـــن الكـ
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3/8 يجـــوز الترخيـــص للممارســـين الصحييـــن عـــن طريـــق شـــركات االســـتقدام وخدمـــة أجيـــر بإســـم المؤسســـة 
الصحيـــة الخاصـــة التـــي ســـيعمل لديهـــا بترخيـــص مؤقـــت وذلـــك بعـــد اســـتيفاء مـــا يلـــي: 

1- جميـــع االشـــتراطات المطلوبـــة فـــي نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة ونظـــام المؤسســـات الصحيـــة 
الخاصـــة. 

2- إرفاق صورة من تصريح وزارة العمل لشركة االستقدام التي ستؤجر خدمات الكوادر الصحية. 
3- صـــورة مـــن عقـــد اســـتئجار خدمـــات الممـــارس الصحـــي بيـــن المنشـــأة الصحيـــة الخاصـــة وشـــركة 
االســـتقدام موضحـــًا فيـــه اســـم الممـــارس الصحـــي ورقـــم جـــواز ســـفره ورقـــم اإلقامـــة ورقـــم بطاقـــة 
التصنيف والتســـجيل بالهيئة الســـعودية للتخصصـــات الصحية وتاريخ بـــدء وانتهاء العمل في المؤسســـة 

الصحيـــة الخاصـــة.
4- يجـــب عنـــد الترخيص للمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة الجديـــدة أال تقل مـــدة عقـــد الممارســـين الصحيين 

فـــي أجيـــر عـــن ســـنة واحـــدة ويجـــدد عنـــد الحاجـــة.
ـــة  ـــن الصحي ـــة المه ـــام مزاول ـــن نظ ـــادة )41( م ـــي الم ـــا ورد ف ـــة بم ـــة الخاص ـــة الصحي ـــزم المؤسس 5- تلت
الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/95( وتاريـــخ 1426/11/4هــــ التـــي نصـــت علـــى )يكـــون االشـــتراك 
فـــي التأميـــن التعاونـــي ضـــد األخطـــاء المهنيـــة الطبيـــة إلزاميـــًا علـــى جميـــع األطبـــاء وأطبـــاء األســـنان 
العامليـــن فـــي المؤسســـات الصحيـــة العامـــة والخاصـــة. وتضمـــن هـــذه المؤسســـات والمنشـــآت ســـداد 
التعويضـــات التـــي يصـــدر 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 الممارســـين الصحييـــن وذلـــك بقـــرار مـــن مجلـــس الـــوزراء بنـــاء علـــى 

ـــر الصحـــة(. اقتـــراح وزي
ـــوزارة فـــي حـــال إنهـــاء  6- تتعهـــد المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وكذلـــك شـــركات االســـتقدام بإشـــعار ال
عقـــد الممـــارس الصحـــي تحـــت نظـــام أجيـــر أو شـــركات االســـتقدام قبـــل المـــدة المحـــددة والتـــي حصـــل 

بموجبهـــا علـــى الترخيـــص مـــن قبـــل الـــوزارة.

4/8 يجـــوز للمستشـــفيات الخاصـــة والمجمعـــات الطبيـــة المهيـــأة لتخصـــص وإمكانـــات الطبيـــب الزائـــر طلـــب 
اســـتقدام األطبـــاء الزائريـــن وفـــق القواعـــد التـــي حـــددت فـــي المـــادة الثالثـــة مـــن نظـــام مزاولـــة المهـــن الصحيـــة 

والئحتـــه التنفيذيـــة. 

5/8 يحـــدد عمـــل األطبـــاء االستشـــاريين الســـعوديين فـــي التخصصـــات المختلفـــة بالقطـــاع الصحـــي الخـــاص 
ــة: ــد التاليـ ــا للقواعـ وفقـ

1- يجـــوز للطبيـــب االستشـــاري الســـعودي الحاصـــل علـــى تصنيـــف مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات 
يتيـــن خاصتيـــن كحـــد أقصـــى، وال يحـــق لالستشـــاري المرخـــص  الصحيـــة العمـــل فـــي مؤسســـتين صحِّ
لـــه فـــي مركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد العمـــل فـــي مؤسســـة صحيـــة أخـــرى فـــي ذات النشـــاط ويجـــوز لـــه 

العمـــل فـــي العيـــادات الخارجيـــة لمستشـــفى أو مجمـــع طبـــي آخـــر.
يتيـــن خاصتيـــن الحصول  2- يشـــترط على الطبيـــب االستشـــاري الســـعودي للعمل فـــي مؤسســـتين صحِّ
علـــى ترخيصيـــن لمزاولـــة المهنـــة فـــي كلتـــا المؤسســـتين دون االخـــالل بالحـــد األدنـــى المطلـــوب 

فـــي كل مؤسســـة.
3- يشـــترط تزويـــد الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة بمواعيـــد عمـــل الطبيـــب االستشـــاري 
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فـــي كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة مـــع إبـــالغ الشـــؤون الصحيـــة عنـــد توقفـــه عـــن العمـــل فـــي إحـــدى 
المؤسســـتين المرخـــص فيهمـــا.

6/8 تلتـــزم المنشـــأة الصحيـــة بالمعايير التاليـــة فيمـــا يتعلـــق بالصالحيـــات واالمتيـــازات االكلينيكيـــة الممنوحة 
للممـــارس الصحـــي فـــي المستشـــفيات وفقـــا لمـــا يلـــي:

1- يتعين إنشاء لجنة داخلية في المستشفيات تسمى لجنة االعتمادات واالمتيازات اإلكلينيكية 
2- ُتعنـــى اللجنـــة بمراجعـــة مؤهـــالت وخبـــرات الممارســـين الصحييـــن لـــدى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة 

للتأكـــد مـــن حصولهـــم علـــى التعليـــم والتدريـــب والخبـــرة والمهـــارة الالزمـــة.
3- تصدر اللجنة قـــرار بمنح الممارســـين الصحيين في المستشـــفى الصالحيات واالمتيـــازات االكلينيكية 

ـــة الطبيـــة للمرضـــى داخـــل المستشـــفى )حســـب المرفـــق رقـــم 9(. لتقديـــم خدمـــات الرعاي
4- تراعـــي اللجنـــة عنـــد إصـــدار قـــرار منـــح الصالحيـــات التجهيـــزات والكـــوادر الطبيـــة المتوفـــرة فـــي 

المستشـــفى.
5- يكـــون لـــدى اللجنـــة سياســـات وإجـــراءات مكتوبـــة تحـــدد فيهـــا المســـؤوليات فـــي منـــح أو رفـــض أو 

إلغـــاء أو تعليـــق أي امتيـــازات إكلينيكيـــة. 
6- تكـــون اللجنـــة برئاســـة المديـــر الطبـــي وعضويـــة رؤســـاء األقســـام األساســـية كالجراحـــة والباطنـــة 
والطـــوارئ والعنايـــة المركزة ومديـــر ادارة المـــوارد البشـــرية وممثـــل عـــن إدارة المستشـــفى وتقوم 
ـــى  ـــفى عل ـــل المستش ـــن داخ ـــين الصحيي ـــازات للممارس ـــات واالمتي ـــع الصالحي ـــاد جمي ـــة واعتم بالموافق
ــاء  ــف األطبـ ــل تصنيـ ــى أن ال يقـ ــة، علـ ــات الصحيـ ــعودية للتخصصـ ــة السـ ــف الهيئـ ــع تصنيـ ــق مـ ان تتوافـ

ــاء اللجنـــة عـــن استشـــاري. أعضـ

7/8 تلتـــزم المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والممارســـين الصحييـــن لديهـــا بالتقيـــد بوثيقـــة سياســـات وإجـــراءات 
جـــدول الصالحيـــات واالمتيـــازات االكلينيكيـــة لـــكل فئـــة مـــن فئـــات أطبـــاء االســـنان حســـب )المرفـــق رقـــم 10(.

8/8 يتعيـــن علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة األخـــرى االلتزام بإعـــداد سياســـات واجـــراءات مكتوبـــة لجـــداول 
الصالحيات واالمتيازات اإلكلينيكية لكافة األقسام والتخصصات. 

9/8 يتم مراعـــاة الئحـــة الصالحيـــات واالمتيـــازات االكلينيكيـــة االسترشـــادية للتخصصـــات الطبية األكثر ممارســـة 
فـــي المؤسســـات الصحيـــة حســـب )المرفـــق رقـــم 11(.

المادة التاسعة: 
ة فـــي المستشـــفى العـــام عـــن ثالثيـــن ســـريرًا، وفـــي المستشـــفى ذي التخصصيـــن  يجـــب أال يقـــل عـــدد األســـرَّ

ة. ـــرَّ ـــرة أس ـــن عش ـــد ع ـــص الواح ـــفى ذي التخص ـــي المستش ـــريرًا، وف ـــرين س ـــن عش ع

الالئحة: 
1/9 يمنح الترخيص للمستشفى حسب دليل إجراءات منح تراخيص المستشفيات الخاصة )مرفق رقم 7(.

2/9 يجـــب أن يتوفـــر فـــي مبنـــى المستشـــفى مـــا ورد فـــي المـــادة )1/3(، باإلضافـــة إلـــى الشـــروط الفنيـــة الـــواردة 
فـــي )المرفـــق رقـــم 12( والمتطلبـــات التاليـــة: 

1- ترتيـــب األقســـام بصـــورة عمليـــة تســـهل حركـــة العامليـــن والمراجعيـــن وأن تكـــون الممـــرات واســـعة 
مـــع ضـــرورة وجـــود لوحـــات لمختلـــف األقســـام والخدمـــات.

2- توفـــر مصـــدر كهربـــاء احتياطـــي صالـــح للعمـــل تلقائيـــًا فـــور انقطـــاع التيـــار الكهربائـــي العـــام وبقـــوة 
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كافيـــة لتشـــغيل األقســـام الرئيســـية بالمستشـــفى وخاصـــة غـــرف العمليـــات والـــوالدة وبنـــك الـــدم 
واإلســـعاف والعـــالج المركـــز والممـــرات الرئيســـية بالمستشـــفى مـــع تجربـــة هـــذا المصـــدر باســـتمرار 

للتأكـــد مـــن صالحيتـــه.
3- توفر كافة الشروط الصحية والفنية في التمديدات الصحية بما يمنع حدوث تلوث أو اختالط. 

4- توفـــر العـــدد المناســـب مـــن المصاعـــد ذات ســـعة تكفـــي لنقـــل َأِســـرة المرضـــى إذا كان المستشـــفى 
مكونـــًا مـــن دوريـــن فأكثـــر وبمـــا يتناســـب مـــع ســـعة المستشـــفى.

المادة العاشرة:
يلتـــزم المستشـــفى بتوفيـــر العـــدد الـــالزم مـــن األطبـــاء المقيميـــن، واألخصائييـــن، واالستشـــاريين، والصيادلـــة، 
والفنييـــن، والممرضيـــن والعمالـــة الصحيـــة المســـاندة وغيرهـــا مـــن الخدمـــات الالزمـــة بحســـب ســـعة 

ــة. ــة التنفيذيـ ــا الالئحـ ــر والضوابـــط التـــي تحددهـ ــًا للمعاييـ ــه وذلـــك وفقـ ــة تصنيفـ ــفى ودرجـ المستشـ

الالئحة: 
1/10 العاملون بالمستشفى: 

1- يجـــب أن يكـــون للمستشـــفى مديـــر إداري ويكـــون مســـؤوالً عـــن اإلشـــراف علـــى المستشـــفى ووضـــع 
ـــره.  ـــبة لتطوي ـــط المناس الخط

ـــذه  ـــن ه ـــادة )4/2( م ـــي الم ـــواردة ف ـــروط ال ـــتوٍف الش ـــي مس ـــر طب ـــن مدي ـــفى بتعيي ـــزم المستش 2- يلت
ـــة.  الالئح

3- يلتـــزم المستشـــفى بتعييـــن رئيـــس للتمريـــض مؤهـــل ولديـــه خبـــرة ال تقـــل عـــن خمـــس ســـنوات في 
ـــض. ـــى التمري ـــراف عل ـــال اإلش مج

4- يلتـــزم المستشـــفى بتعييـــن عـــدد مـــن األطبـــاء االستشـــاريين والنـــواب والمقيميـــن فـــي كل تخصص 
حســـب )المرفـــق رقـــم 13(. 

ـــر  ـــى أكث ـــب عل ـــب النائ ـــريرًا، والطبي ـــن س ـــن ثالثي ـــر م ـــى أكث ـــاري عل ـــب االستش ـــرف الطبي ـــب أال يش 5- يج
مـــن عشـــرين ســـريرًا، وطبيـــب مقيـــم واحـــد علـــى األقـــل لـــكل خمســـة وعشـــرين ســـريرًا فـــي كل فتـــرة. 

6- يجـــب توفيـــر الحـــد األدنـــى مـــن األطبـــاء واألخصائييـــن والفنييـــن والطاقـــم التمريضـــي بمـــا يكفـــل 
تغطيـــة الخدمـــات الطبيـــة المســـاعدة كالمختبـــر واألشـــعة بشـــكل مســـتمر وتكـــون حســـبة التغطيـــة 

ـــم )13(.  ـــق رق ـــب المرف ـــى حس ـــالمة المرض ـــى س ـــر عل ـــا وال تؤث علمي
7- يجب توفيـــر أعـــداد كافية مـــن الممرضيـــن بما يكفـــل تغطيـــة الخدمـــات الداخليـــة والعيـــادات الخارجية 
واإلســـعاف والعناية المركـــزة والعمليـــات، ويمكن االســـتعانة بالمســـاعدين االكلينيكيين والمســـاعدين 

الصحييـــن للعمـــل فـــي العيـــادات الخارجية فقـــط حســـب المرفق رقـــم )13(.
8- يجب توفير قائمة األطباء المناوبين على مدار الساعة في جميع تخصصات المستشفى.
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المادة الحادية عشرة:
يجب أن يجهز المستشفى بما يأتي:

1. األجهـــزة والمعـــدات الطبيـــة الالزمـــة، ومختبـــر ووحـــدة لألشـــعة بحســـب تخصصاتـــه، وغـــرف خاصـــة للعـــزل، 
ــة. ــة التنفيذيـ ــدده الالئحـ ــا تحـ ــًا لمـ ــة، وفقـ ــعافية الالزمـ ــات اإلسـ ــع الخدمـ ــزة، وجميـ ــة المركـ ــرر للعنايـ وسـ
2. صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقًا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة والئحته التنفيذية٣. 

الالئحة: 
1/11 أقسام وخدمات المستشفى: 

يجب أن يتم تجهيز المستشـــفى حســـب القوائم اإلرشـــادية التي تعدها الـــوزارة على أن تتوفر بالمستشـــفى 
العـــام كحد أدنـــى األقســـام التالية: 

1. الخدمات الطبية 
2. العيادات الخارجية.

3. يلـــزم توفير طبيـب نائـــب وممرضتيـــن لـــكل عشـــرة أســـرة فـــي قســـم الطـــوارئ علـــى مـــدار الســـاعة 
علـــى أن يكـــون الطبيـــب متخصصـــا فـــي طـــب الطـــوارئ أو فـــي تخصصـــات المستشـــفى الرئيســـية 
بحيـــث تتوافـــق الخدمـــات اإلســـعافية المقدمـــة مـــع تخصصـــات المستشـــفى وتوفيـــر غرفة عـــزل مكتملة 

التجهيـــزات وســـيارة إســـعاف مجهـــزة لنقـــل الحـــاالت اإلســـعافية مـــع االلتـــزام بالضوابـــط التاليـــة: 
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص طب الطوارئ.

ب- وجود سياسات نقل المرضى من الطوارئ ألقسام المستشفى.
4. قسم المختبر )حسب المادة 1/15(
5. قسم األشعة )حسب المادة 2/15(. 

6. جناح العمليات في المستشفى الذي توجد به أقسام جراحة يجب أن يشمل ما يلي:
أ- وجود رئيس قسم بحد أدنى طبيب استشاري أو نائب أول في تخصص الجراحة.

ت- يجب أن يكون الطاقم التمريضي يملك التدريب الكافي والخبرة للعمل في قسم العمليات.
ث- وجود سياسات وإجراءات العمل في القسم.

7. جناح التوليد: 
أ- يشـــترط فـــي المستشـــفيات التـــي يوجـــد بهـــا أقســـام توليـــد أن تشـــتمل علـــى غرفتيـــن علـــى االقل 
ـــة  ـــة، وغرف ـــات القيصري ـــزة للعملي ـــات مجه ـــة عملي ـــة، وغرف ـــة ذات خصوصي ـــوالدة الطبيعي ـــزة لل مجه
ـــة خاصـــة لألطفـــال ناقصـــي النمـــو بمـــا ال يقـــل عـــن 20% مـــن  ـــوالدة، وغرف خاصـــة باألطفـــال حديثـــي ال
ـــر  ـــوالدة مـــع توفي ـــوالدة، وأن يتـــم الســـماح لجميـــع األمهـــات بمرافـــق خـــالل ال اجمالـــي اســـرة قســـم ال

الدعـــم المعنـــوي والبدنـــي المســـتمر.
ب- االلتـــزام بتوفيـــر طبيـــب استشـــاري عنايـــة مركـــزة حديثـــي والدة كرئيـــس قســـم مـــع توفيـــر طاقـــم 
تمريضـــي لديـــه الخبـــرة والتدريـــب الكافـــي ولديهـــم شـــهادة ســـارية فـــي برنامـــج االنعـــاش لحديثـــي 

  .)NRP( ـــوالدة ال
ـــوالدات  ـــدل ال ـــان، ومع ـــص العج ـــة، ق ـــات القيصري ـــة بالعملي ـــوزارة الخاص ـــر ال ـــزام بمعايي ـــم االلت ت- أن يت

ـــم 14( ـــق رق ـــق )مرف ـــب المرف ـــة حس ـــوالدة القيصري ـــد ال ـــة بع المهبلي

3  تم تغيير النظام إلى )نظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية( الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/31 وتاريخ 1425/6/1هـ.
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ـــادة لدعـــم الرضاعـــة  ث- توفـــر المستشـــفيات التـــي لديهـــا أقســـام نســـاء ووالدة أو قســـم أطفـــال عي
الطبيعيـــة بهـــا طبيبـــة أو مثقفـــة صحيـــة حاصلـــة علـــى تدريـــب مخصـــص فـــي مشـــورة الرضاعـــة 
الطبيعية تقوم بدعم األم الحامـــل أو المرضع في الرضاعة الطبيعية. وتلتزم المستشـــفى بنظام 
تـــداول حليـــب األم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/49( وتاريـــخ 1425/09/21هــــ للمستشـــفيات 

التـــي يتوفـــر فيهـــا خدمـــة النســـاء والـــوالدة واألطفـــال.
ـــام  ـــن نظ ـــعة م ـــادة التاس ـــا ورد بالم ـــاء ووالدة بم ـــام نس ـــا اقس ـــي لديه ـــفيات الت ـــزم المستش ج- تلت
الوقايـــة مـــن متالزمـــة العـــوز المناعـــي المكتســـب )اإليـــدز( وحقـــوق المصابيـــن وواجباتهـــم الصـــادر 

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م41( وتاريـــخ 1439/04/16هــــ..
ـــة  ح- تلتـــزم المستشـــفيات التـــي لديهـــا اقســـام نســـاء ووالدة بإجـــراء الفحـــص االستكشـــافي لإلصاب
بفيـــروس الكبـــد )ج( لجميـــع الحـــاالت التـــي يتـــم تنويمهـــا مـــن أجـــل الـــوالدة وذلـــك لتطبيـــق البرنامـــج 
ـــة جميـــع الحـــاالت التـــي تظهـــر أنهـــا إيجابيـــة  ـــة الفيـــروس الكبـــدي )ج( علـــى أن يتـــم إحال الوطنـــي إلزال

لـــوزارة الصحـــة حتـــى تقـــوم الـــوزارة بتســـجيل المريضـــة للبـــدء فـــي العـــالج.
8. أجنحة اإلقامة.

9. توفيـــر غـــرف عـــزل ســـالبة الضغـــط لألمـــراض المنقولـــة عـــن طريـــق الهـــواء مطابقـــة لمواصفـــات الـــوزارة 
ومـــزودة بـــدورة ميـــاه منفصلـــة بمعـــدل غرفـــة لـــكل 25 ســـرير تنويـــم وبحـــد أدنـــى غرفـــة واحـــدة بقســـم 

التنويـــم.
10. قسم العناية المركزة:

أ- يجـــب أن يوفـــر المستشـــفى التـــي بها غـــرف عمليـــات عـــددًا مـــن أســـرة العنايـــة المركزة يتـــالءم مع 
حجـــم ونشـــاط المستشـــفى بنســـبة ســـرير عنايـــة مركـــزة واحـــد لـــكل غرفـــة عمليـــات، وال 

يكـــون أقـــل مـــن ســـرير لـــكل 10 أســـرة عامـــة، بنســـبة 10% مـــن الســـعة الســـريرية للمستشـــفى.
ــة  ــة مطابقـ ــرة عنايـ ــدد 6 أسـ ــكل عـ ــل لـ ــدة علـــى االقـ ــط واحـ ــالبة الضغـ ــزل سـ ــة عـ ــر غرفـ ب- توفيـ

للمواصفـــات المعتمـــدة بالـــوزارة.
ت- ُتنـــاط مســـؤولية اإلشـــراف علـــى القســـم لطبيـــب استشـــاري عنايـــة مركـــزة ويرتبـــط مباشـــرة 

بالمديـــر الطبـــي بالمستشـــفى.
ـــيات  ـــي ألساس ـــب الكاف ـــرة والتدري ـــه الخب ـــم لدي ـــي القس ـــي ف ـــم التمريض ـــون الطاق ـــب أن يك ث- يج
ـــال(.  ـــار - PALS لألطف ـــي )ACLS   للكب ـــارية ف ـــهادات س ـــم ش ـــزة ولديه ـــة المرك ـــة العناي ـــم خدم تقدي
ج- يجـــب توفيـــر ممرضة لـــكل مريضيـــن 1:2 منـــوم فـــي العنايـــة المركـــزة مع مراعـــاة بعـــض الحاالت 

الحرجـــة التي تطلـــب 1:1 ممـــرض لـــكل مريض.
ح- يتـــم تجهيـــز قســـم العنايـــة المركـــزة باألثـــاث والتجهيـــزات الالزمـــة )أجهـــزة تنفـــس صناعـــي، جهـــاز 
تدخـــل فـــي القصبـــة الهوائيـــة، -عربـــة تدخـــل ســـريع مجهـــزة بصاعـــق لتنشـــيط القلـــب، أدويـــة 
ـــة، أجهـــزة  الطـــوارئ والمعـــدات، جهـــاز قيـــاس أوكســـجين الـــدم ونبضـــات القلـــب والمؤشـــرات الحيوي

ومضخـــات لنقـــل الـــدم، جهـــاز تحليـــل وقيـــاس غـــازات الـــدم(.
11. بنك الدم بالمستشفيات الخاصة: 

أ- يتـــم تجهيـــز بنـــك الـــدم بالتجهيـــزات الطبيـــة والمعـــدات الدقيقـــة وأجهـــزة الفحـــص الموثـــوق بدقـــة 
نتائجهـــا والمعتـــرف بها مـــن الهيئـــات المختصـــة لتمكـــن المنشـــأة الصحية مـــن جمع وفصـــل وفحص 
وتخزيـــن الـــدم ومشـــتقاته بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز الســـعودي 
العتمـــاد المنشـــآت الصحيـــة )ســـباهي( والهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء حـــول ممارســـات التصنيـــع 
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.)GMP( الجيـــدة لبنـــوك الـــدم
ب-  يجب أال تقل مساحة بنك الدم عن )120( م2 على أن يشمل ما يلي:

1. غرفة استقبال المتبرعين والكشف الطبي عليهم مع مراعاة الخصوصية.
2. قسم تحضير وفصل المكونات.

3. قســـم حفـــظ المكونـــات غيـــر المفحوصـــة مـــن األمـــراض )ثالجـــة، مبـــرد عميـــق التبريـــد، 
صفائـــح(. حضانـــة 

ــا مـــن األمـــراض )ثالجـــة، مبـــرد عميـــق التبريـــد،  4. قســـم حفـــظ المكونـــات التـــي تـــم فحصهـ
صفائـــح(. حضانـــة 

5. قســـم إجـــراء الفحوصـــات المخبريـــة بمـــا فـــي ذلـــك فحوصـــات األمـــراض المعديـــة التـــي تنتقـــل 
عـــن طريـــق الـــدم.

6. قســـم إلجـــراء الفحوصـــات المختلفـــة لعينـــات الـــدم مـــن المرضـــى والمتبرعيـــن )التوافـــق، 
فصيلـــة الـــدم، األجســـام المضـــادة(.

7. مستودع لتخزين المستلزمات وأدوات الكشف.
8. قسم الستالم طلبات نقل الدم ومكوناته وصرفها.

9. غرفة تسجيل معلومات المتبرعين ونتائج الفحوصات إلكترونيًا.
10. توفـــر وســـائل األمـــن والســـالمة حســـب دليـــل األمـــن والســـالمة فـــي المختبـــرات الطبيـــة 

الصـــادرة مـــن منظمـــة الصحـــة العالميـــة.
11. تلتـــزم بنوك الـــدم القائمـــة بالمستشـــفيات الخاصـــة بجميع مـــا ورد من شـــروط ومواصفات 

اإلنشـــاء التي تضمنتهـــا هـــذه الالئحة. 
12. يجـــب أن يتوفـــر فـــي بنـــوك الـــدم فـــي المستشـــفيات الخاصـــة طبيـــب نائـــب أول علـــى األقـــل 
)بنـــك الـــدم / علـــم األمـــراض االكلينيكـــي / أمـــراض دم( مـــع خبـــرة ال تقـــل عـــن )3( ســـنوات فـــي 
مجـــال بنـــوك الـــدم مـــع توفـــر الكـــوادر الثالثـــة )أخصائـــي مختبـــرات - عـــدد 2 فنـــي مختبـــرات - عدد 

2 فنـــي تمريـــض / أو مســـاعد صحـــي ســـحب دم(.
ت- تؤمـــن المستشـــفيات الخاصـــة التـــي ليس فيهـــا بنـــك دم وحـــدات الـــدم ومكوناته مـــن القطاعات 
الصحيـــة األخـــرى بالمجـــان ويجـــب تجهيـــز قســـم مســـتقل داخـــل المختبـــر إلجـــراء فحـــص فصيلـــة الـــدم 
واختبـــارات التوافـــق وتخزين وحـــدات الـــدم ومكوناتـــه ويتوفر فيـــه )ثالجة بنـــك دم، مبرد عميـــق التبريد 
للبالزمـــا، وحضانـــة صفائـــــــح(. ويلتـــزم المستشـــفى بإجـــراء الفحوصـــات أعـــاله واالشـــراف الطبـــي علـــى 

نقـــل الـــدم وفقـــًا لتســـعيرة الخدمـــات المعتمـــدة مـــن الـــوزارة.
ث- الشروط العامة لبنوك الدم في المستشفيات الخاصة: 

ــدم  ــرع بالـ ــر التبـ ــن قصـ ــي1422/8/13 هــــ المتضمـ ــم )225( فـ ــامي رقـ ــر السـ ــزام باألمـ 1. االلتـ
ــط. ــي فقـ ــي المجانـ ــرع الطوعـ ــى التبـ علـ

ـــل  ـــة نق ـــة لخدم ـــم المنظم ـــدم والتعامي ـــوك ال ـــي بن ـــل ف ـــرق العم ـــل ط ـــزام بدلي ـــرورة االلت 2. ض
ـــوزارة. ـــة بال ـــات المختص ـــن الجه ـــادرة م ـــدم الص ال

3. التـــزام جميع بنـــوك الـــدم بالمستشـــفيات الخاصـــة التي تقوم بســـحب الـــدم مـــن المتبرعين 
بالـــدم لديهـــم بالقيمـــة الماليـــة لســـعر وحـــدة الـــدم أو مكوناتـــه والتـــي تـــم تحديدهـــا مـــن قبـــل 
المختصيـــن بـــاإلدارة العامـــة للمختبـــرات وبنـــوك الـــدم بقيمـــة خمســـمائة ريـــال ســـعودي فقـــط ال 
ـــوك  ـــرات وبن ـــة للمختب ـــن اإلدارة العام ـــأن م ـــذا الش ـــات به ـــن تنظيم ـــتجد م ـــا يس ـــًا أو م ـــر، حالي غي
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الـــدم وذلـــك مقابـــل )كيـــس الـــدم الفـــارغ، الفحوصـــات المصليـــة، فحـــص اإلليـــزا، فحـــص الحمـــض 
النـــووي، تحديـــد الفصيلـــة، اختبـــار التوافـــق، جهـــاز نقـــل الـــدم، اإلشـــراف الطبـــي علـــى نقـــل الـــدم(.

4. يمنـــع لبنوك الـــدم مزاولـــة أي انشـــطة اضافيـــة مثل جمـــع البالزمـــا الطازجـــة المجمـــدة ألغراض 
ــري. ــل السـ ــا او بنـــك دم الحبـ ــتقات البالزمـ ــع مشـ تصنيـ

5.  يتـــم التأكـــد مـــن خلـــو الـــدم مـــن جميـــع االمـــراض المعديـــة المتعـــارف عليهـــا فـــي المعاييـــر 
العالميـــة والمحليـــة باســـتخدام أجهـــزة وتقنيـــات الفحـــص الموثـــوق بحساســـيتها ودقـــة نتائجهـــا 
ومعتـــرف بها وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركز الســـعودي العتمـــاد المنشـــآت الصحية )ســـباهي( 
والهيئـــة العامـــة للغـــذاء والـــدواء حـــول ممارســـات التصنيـــع الجيـــدة لبنـــوك الـــدم )GMP( )مرفـــق 

رقـــم 15(.
6. التـــزام جميـــع بنـــوك الـــدم بإجـــراء الفحـــص االستكشـــافي لفيـــروس الكبـــد )ج( وذلـــك لتطبيـــق 
البرنامـــج الوطنـــي إلزالـــة الفيـــروس الكبـــدي )ج( علـــى أن يتـــم إحالـــة جميـــع الحـــاالت التـــي 
ـــوزارة بتســـجيل المريضـــة للبـــدء فـــي العـــالج. ـــوزارة الصحـــة حتـــى تقـــوم ال تظهـــر أنهـــا إيجابيـــة ل

12. الخدمات اإلدارية:
أ. قسم اإلدارة وتتوفر فيه غرف لمدير المستشفى ومساعديه ولموظفي اإلدارة والمحاسبة.

ب. مكتب االستقبال في مدخل المستشفى يشرف عليه موظف سعودي.
ج. مكتب المواعيد لتحديد مواعيد المراجعة للمرضى.

د. قسم السجالت الطبية مع مراعاة ما ورد في الالئحة )3/3(.
هـ. ملف خاص لكل مريض يشمل جميع مراجعاته لمختلف أقسام المستشفى. 

و. توفيـــر المـــكان المناســـب واآلمـــن والكـــوادر المؤهلـــة لتنظيـــم والتحقق مـــن اســـتكمال الملفات 
ـــة وحفظها.  الطبي

ز. يتم فتح الملف الطبي للمريض مجانًا وتزويده بنسخة منه في حال طلبه ويشمل ما يلي: 
1. بيانات التعريف بالمريض.

2. رقم خاص للسجالت الصحية.
3. نظام لتنبيه الموظفين للمرضى الذين يحملون نفس االسم.

ح. تسجل االجراءات التالية في الملف الطبي بشكل مجاني: 
1. وقت وتاريخ زيارة المريض.

2. ســـجل المريـــض الكامـــل الـــذي يتضمـــن: )بيانـــات المؤشـــرات الحيويـــة، الشـــكوى األساســـية، 
المـــرض الحالـــي، الحالـــة االجتماعيـــة والنفســـية، الحساســـية مـــن األدويـــة، تاريـــخ األســـرة المرضـــي، 

الشـــكوى الحاليـــة، التاريـــخ الطبـــي المرضـــي(
3. الفحص البدني حسب النظام المتبع.

4. تشخيص قبول الحالة.
5. جميع تقارير األمراض، المختبرات واألشعة. 

6. تشخيص وأوامر األطباء.
7. تقييم حالة األلم.

8. توثيـــق جميـــع مـــا قـــدم مـــن الرعايـــة والعـــالج، الطبـــي والجراحـــي، موقعـــة ومختومـــة مـــن 
قبـــل الطبيـــب المعالـــج.
9. ملخص خروج الحالة.
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10. بطاقة الخروج.
11. االجازات المرضية.

12. نتائـــج تشـــريح الجثـــث، شـــهادة الوفـــاة، ويحتفـــظ بملفـــات الوفيـــات بالمستشـــفى طـــوال مدة 
عمل المستشـــفى. 

13. سجالت تطعيم األطفال.
خ. تسجيل المواليد والوفيات الكترونيا ضمن األنظمة التي تنظمها الوزارة )مرفق رقم 16(

ح. 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.
ط. توفيـــر دفاتر وصفـــات طبية أو وصفـــات طبيـــة إلكترونية قابلـــة للطباعـــة عند طلبها مـــن المريض 

أو لجان التفتيش.
13. الخدمات المساندة داخل المستشفى:

ـــة  ـــهادات صحي ـــم ش ـــة والتعقي ـــلة والنظاف ـــخ والمغس ـــي المطب ـــن ف ـــدى العاملي ـــون ل ـــب أن يك أ. يج
ـــة. ـــراض المعدي ـــن األم ـــم م ـــت خلوه تثب

14. التغذية: 
أ. يجـــب أن تتوفـــر بالمطبـــخ كافـــة الشـــروط الصحيـــة والفنيـــة إلعـــداد الطعـــام وحفظـــه وتقديمـــه 

.)HACCP( ــا لمعاييـــر نظـــام تحليـــل المخاطـــر ونقـــاط التحكـــم الحرجـــة للمرضـــى وفقـ
ب. تلتـــزم إدارة المستشـــفى بتوفيـــر نظـــام للتغذيـــة يتماشـــى مـــع جميـــع اللوائـــح الصـــادرة عـــن 

الـــوزارة فـــي مجـــال التغذيـــة.
ت. يعين مشرف تغذية مؤهل فنيًا.

ث. يجوز للمستشفى التعاقد مع شركة متخصصة في مجال التغذية.
15. المغســـلة: يجـــب أن يتوفـــر في المستشـــفى قســـم خـــاص مـــزود بكافـــة األجهـــزة واآلالت التـــي تؤمن 
تنظيـــف وغســـيل وكـــي المالبـــس واألغطيـــة أو تأميـــن هـــذه الخدمـــات مـــن خـــارج المستشـــفى 

بالتعاقـــد مـــع شـــركة متخصصـــة طبقـــًا للمعاييـــر الفنيـــة والصحيـــة.
16. النظافة:

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

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

17. التعقيم: 
أ. يجـــب أن يتوفـــر فـــي المستشـــفى قســـم خـــاص مـــزود بكافـــة األجهـــزة واآلالت التـــي تؤمـــن عمليـــة 
ـــة.  ـــركة متخصص ـــع ش ـــد م ـــوز التعاق ـــة ويج ـــة والصحي ـــول الفني ـــًا لألص ـــة طبق ـــة آمن ـــم بطريق التعقي
ب. يجـــب أن يكـــون تصميـــم القســـم مطابقـــا لمواصفـــات الـــوزارة والمركـــز الســـعودي العتمـــاد 

المنشـــآت الصحيـــة وكذلـــك تأميـــن اختبـــارات مراقبـــة الجـــودة لعمليـــة التعقيـــم.
18. يجـــب أن يـــزود المستشـــفى بثالجـــة لحفـــظ الجثـــث وفقـــًا للطـــرق الطبيـــة المتعـــارف عليهـــا وبمـــا 

ال يقـــل عـــن أربعـــة عيـــون لـــكل مائـــة ســـرير.
19. يجـــب التعاقـــد مـــع شـــركة مرخصـــة للحراســـات االمنيـــة علـــى مـــدار الســـاعة أو توفيـــر أفـــراد حراســـه 

بعـــدد كافـــي علـــى كفالـــة المستشـــفى. 
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ـــة المهنـــة مـــع مراعـــاة مـــا ورد فـــي  ـــه بمزاول 20. الصيدليـــة الداخليـــة: يتولـــى إدارتهـــا صيدلـــي مرخـــص ل
أحـــكام نظـــام المنشـــآت والمســـتحضرات الصيدالنيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/31( وتاريـــخ 
1425/6/1هــــ والئحتـــه التنفيذيـــة ، يلـــزم تعييـــن صيدلـــي ســـعودي أو فنـــي صيدلـــي ســـعودي يكـــون 
مســـؤوالً عـــن عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة، ويكـــون رئيـــس التمريـــض أو مـــن ينيبـــه 
فـــي »القســـم الداخلـــي« بالمستشـــفى مســـؤوالً عـــن عهـــدة المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة ،على 
أن يخصـــص مـــكان آمـــن محكـــم اإلغـــالق لحفـــظ المـــواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقليـــة وفقـــا لنظـــام 
مكافحـــة المخـــدرات والمؤثـــرات العقليـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/٣٩(  وتاريـــخ 1426/7/8ه 

)مرفـــق رقـــم 17(.
2/11 يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات الرعايـــة الطبيـــة الممتـــدة والنقاهـــة وفقـــًا للشـــروط والضوابـــط المرفقـــة 

)مرفـــق رقـــم 18(.
ـــح بإضافـــة  ـــة لعـــالج المدمنيـــن وتأهيلهـــم أو الحصـــول علـــى تصري 3/11 يجـــوز افتتـــاح مستشـــفيات متخصصــ

ــًا للضوابـــط المرفقـــة )مرفـــق رقـــم 19(. قســـم لعـــالج وتأهيـــل اإلدمـــان فـــي المستشـــفيات القائمـــة وفقـ
ـــر المركـــز  ـــات األساســـية للســـالمة )ESR( التـــي ذكـــر فـــي معايي 4/11 تلتـــزم المستشـــفى بتطبيـــق متطلب

الســـعودي العتمـــاد المنشـــأة الصحيـــة )ســـباهي(.

المادة الثانية عشرة:
يجب علـــى كل مؤسســـة صحية إبـــالغ الجهـــة الصحيـــة المختصـــة عـــن أي حالـــة مرضية معديـــة فور 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: 
ـــة وفقـــًا لآلليـــة المرفقـــة )مرفـــق  ـــوزارة باألمـــراض المعدي ـــالغ ال 1/12 يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة إب
ـــوزارة. كمـــا تلتـــزم المؤسســـة  رقـــم 20( مـــع التزامهـــا بكافـــة التعليمـــات واإلجـــراءات الوقائيـــة التـــي تقرهـــا ال

الصحيـــة الخاصـــة بإبـــالغ الـــوزارة بمـــا تطلبـــه مـــن بيانـــات إحصائيـــة. 
2/12 يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة اإلبـــالغ عـــن االحـــداث الصحيـــة الجســـيمة التـــي تحـــدث داخلهـــا 

مـــن خـــالل آليـــة التبليـــغ المعتمـــدة مـــن الـــوزارة.

المادة الثالثة عشرة:
ـــي  ـــعافية الت ـــائل اإلس ـــة والوس ـــن األدوي ـــة م ـــة كافي ـــة كمي ـــات الطبي ـــادات والمجمع ـــي العي ـــر ف ـــب أن تتواف يج

ــا. ــا بيعهـ ــر عليهـ ــة والتـــي يحظـ ــة التنفيذيـ ــا الالئحـ تحددهـ

الالئحة: 
1/13 يجـــب أن تتوفـــر فـــي المجمـــع الطبـــي العـــام أو المتخصـــص األدويـــة والوســـائل اإلســـعافية الالزمـــة طبقـــًا 

لمـــا ورد بالقوائـــم )مرفـــق رقـــم 21(. 
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المادة الرابعة عشرة:
ـــى  ـــه ـــــ عل ـــر في ـــص أن يتواف ـــي المتخص ـــع الطب ـــام والمجم ـــي الع ـــع الطب ـــن المجم ـــص ألي م ـــترط للترخي يش
ــة  ــا، وأن يخصـــص ممـــرض أو ممرضـ ــية المرخـــص بهـ ــات الرئيسـ ــاري فـــي كل مـــن التخصصـ األقـــل - استشـ
علـــى األقـــل لـــكل عيـــادة واســـتثناء مـــن ذلـــك يجـــوز فـــي المناطـــق النائيـــة التـــي تحددهـــا الـــوزارة تخفيـــض عـــدد 

االستشـــاريين إلـــى واحـــد أو االكتفـــاء باألخصائييـــن.

الالئحة: 
1/14 اشتراطات عامة للمجمعات الطبية: 

1- يشـــترط للترخيـــص للمجمعـــات الطبيـــة أن يتوافـــر فيهـــا علـــى األقـــل طبيـــب استشـــاري أو مـــن يعادلـــه 
فـــي الدرجة العلميـــة من حملـــة الدكتـــوراه ويكـــون بحـــد أدنى طبيـــب نائـــب أول في مـــدن الريـــاض، مكة 

المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر ويكتفـــى بطبيـــب نائـــب في بقيـــة المـــدن األخرى.
2- أن يكـــون المشـــرف الفنـــي علـــى المجمـــع طبيبـــًا ســـعوديًا مؤهـــال فـــي طبيعـــة عمـــل المجمـــع وأن 
يكـــون لديـــه ترخيـــص مهنـــي ســـاري المفعـــول مـــن الهيئـــة الســـعودية للتخصصـــات الصحيـــة وذلـــك 

فـــي المـــدن التاليـــة: الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر.
3- يشـــترط توفـــر ثالثـــة عيـــادات كحـــد أدنـــى مخصصـــة للكشـــف وأن يكون لـــكل عيـــادة طبيـــب وممرض 
ــاعدين  ــن والمسـ ــاعدين االكلينيكييـ ــن والمسـ ــن المؤهليـ ــتعانة بالفنييـ ــوز االسـ ــا ويجـ مرخـــص لهمـ

ـــدال عـــن الممـــرض. الصحييـــن للعمـــل فـــي العيـــادات فقـــط ب
ـــة  ـــم المرفق ـــًا للقوائ ـــا وفق ـــي تحتاجه ـــزات الت ـــاث والتجهي ـــق األث ـــادات المراف ـــي العي ـــر ف ـــب أن يتوف 4- يج

ــم1(.  ــق رقـ ــة )مرفـ ــذه الالئحـ لهـ
5- ال يســـمح للمجمعـــات الطبيـــة العامـــة أو المتخصصـــة بإجـــراء عمليات الـــوالدة إال فـــي الحاالت اإلســـعافية 
فقـــط مـــع تزويـــد الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة بتقريـــر مفصـــل عـــن كل حالـــة علـــى حـــدة 

مـــع مـــا يثبـــت أهليـــة اإلجـــراء واســـتخدام نظـــام تبليـــغ الـــوالدة حســـب المرفـــق )مرفـــق رقـــم 16(.
6- تلتـــزم المجمعـــات الطبيـــة العامـــة والمتخصصـــة التـــي لديهـــا اقســـام نســـاء ووالدة أو قســـم أطفـــال 

ـــخ 1425/09/21هــــ.. ـــداول حليـــب األم الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/49( وتاري بنظـــام ت
7- تلتـــزم المجمعـــات الطبيـــة التـــي لديهـــا اقســـام نســـاء ووالدة بمـــا ورد بالمـــادة التاســـعة مـــن نظـــام 
الوقايـــة مـــن متالزمـــة العـــوز المناعـــي المكتســـب )اإليـــدز( وحقـــوق المصابيـــن وواجباتهـــم الصـــادر 

بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م41( وتاريـــخ 1439/04/16هــــ.
2/14 يشترط للمجمعات الطبية العامة التالي: 

1- أن يكـــون الطبيـــب المرخـــص بحســـب الفقـــرة رقـــم )1( مـــن المـــادة رقـــم )1/1٤( متخصصـــًا فـــي أحـــد 
ـــل  ـــى األق ـــب عل ـــب نائ ـــى وطبي ـــادة األول ـــن الم ـــم )2( م ـــرة رق ـــي الفق ـــة ف ـــية الموضح ـــات األساس التخصص

لـــكل تخصـــص آخـــر.
2- توفيـــر قســـم للطـــوارئ فـــي الـــدور األرضـــي أو فـــي األدوار العلويـــة بشـــرط توفـــر مصعـــد مســـتقل 
للمجمـــع يتســـع لســـرير طبـــي وتأميـــن ســـيارة إســـعاف حديثـــة الطـــراز وأال يقـــل طرازهـــا عـــن خمـــس 
ســـنوات ســـابقة لتاريـــخ التقـــدم للحصـــول علـــى الترخيـــص النهائـــي أو 10 ســـنوات للتجديـــد أو توقيـــع 

اتفاقيـــة مـــع مركـــز خدمـــة نقـــل اســـعافي حكومـــي أو خـــاص )مرفـــق رقـــم 22(.
3/14 يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي:

ـــاض،  ـــة )الري ـــكل تخصـــص فـــي المـــدن التالي ـــر طبيـــب نائـــب أول وطبيـــب نائـــب متفرغيـــن ل 1. يجـــب توف



39

نظام المؤسسات الصحية الخاصة
الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 40 بتاريخ 1423/11/3هـ
الالئحة التنفيذية، اإلصدار الثالث 2019

مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر(، أمـــا فـــي المـــدن األخـــرى فيجـــب توفـــر طبيبيـــن 
ـــاء  ـــاء مـــن خـــالل االســـتعانة باألطب ـــكل تخصـــص، ويســـتكمل الحـــد االدنـــى مـــن االطب نائبيـــن متفرغيـــن ل
المتفرغيـــن أو غيـــر المتفرغيـــن فـــي التخصـــص لمـــن ُيســـمح لهـــم بمزاولـــة المهنـــة فـــي القطـــاع الخـــاص.
2. فـــي المجمـــع الطبـــي المتخصـــص فـــي طـــب االســـنان يجـــب توفيـــر طبيـــب نائـــب أول متفـــرغ فـــي طـــب 
األســـنان فـــي المـــدن التاليـــة )الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر( امـــا 
فـــي المـــدن األخـــرى فيجـــب توفيـــر طبيـــب نائـــب متفـــرغ فـــي طـــب األســـنان، ويســـتكمل الحـــد االدنـــى مـــن 
االطبـــاء مـــن خـــالل االســـتعانة باألطبـــاء المتفرغيـــن أو غيـــر المتفرغيـــن فـــي التخصـــص لمـــن ُيســـمح لهـــم 

بمزاولـــة المهنـــة فـــي القطـــاع الخـــاص.
4/14 يحظـــر علـــى االطبـــاء العاملين فـــي المجمعـــات الطبيـــة أو العيـــادات إجـــراء العمليـــات في المستشـــفيات 

إال بعـــد إشـــعار مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة بذلـــك وفـــق الضوابـــط التاليـــة:
1. يجـــب أن يكـــون إجـــراء العمليـــات مـــن قبـــل أطبـــاء المجمـــع الطبـــي أو العيـــادات فـــي حـــدود التخصـــص 

والصالحيـــات الخاصـــة بأطبـــاء المستشـــفى.
2. يجـــب على األطبـــاء العامليـــن في المجمعـــات الطبيـــة أو العيـــادات الحصول علـــى الصالحيـــة المطلوبة 

إلجـــراء العمليـــة مـــن المستشـــفى. 
3. تكـــون المســـؤولية القانونيـــة مشـــتركة بيـــن الطرفيـــن فـــي حـــال وجـــود مخالفـــة لألنظمـــة الصحيـــة 

المتعلقـــة بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة والعامليـــن فيهـــا.
4. ال يسمح ألطباء المجمع الطبي أو العيادات باستقبال وفحص المرضى داخل المستشفى.

المادة الخامسة عشرة:
يقـــدم خدمـــات المختبـــر ومركـــز األشـــعة ومركـــز جراحـــة اليـــوم الواحـــد والخدمـــات الصحيـــة المســـاندة أيـــًا كان 
ــذه  ــم هـ ــروط تقديـ ــة شـ ــة التنفيذيـ ــدد الالئحـ ــك، وتحـ ــم بذلـ ــة مرخـــص لهـ ــي المهنـ ــون فـ ــا متخصصـ نوعهـ

الخدمـــات ومؤهـــالت المتخصصيـــن العامليـــن فيهـــا وإجـــراءات العمـــل.

الالئحة: 
1/15 شروط وضوابط المختبرات الطبية: 

1- يجـــب أن تكـــون مســـاحة المختبـــر كافيـــة وأن يحـــوي المرافـــق الالزمـــة كـــي ال تتأثـــر جـــودة العمـــل 
وســـالمة الموظفيـــن والـــزوار وفقـــا للمعاييـــر الوطنيـــة والعالميـــة وأن يتـــم تجهيـــزه بالمعـــدات الدقيقـــة 
ـــوق بدقـــة نتائجهـــا والمعتـــرف بهـــا مـــن الهيئـــات المختصـــة لتمكـــن المؤسســـة  وأجهـــزة الفحـــص الموث
الصحيـــة مـــن تقديـــم خدمـــات مخبريـــة بطريقـــة صحيحـــة وآمنـــة وفـــق المعاييـــر الوطنيـــة للمركـــز 

الســـعودي العتمـــاد المنشـــآت الصحيـــة.
المختبر  يكون  أن  ويمكـن  متخصـصة  ومختبـرات  عامـة  مختبـرات  إلـى  الطبية  المختبرات  تصنف   -2

مســـتقل أو ضمن مستشـــفى أو مجمـــع طبـــي وذلـــك كمـــا يلـــي: 
أ. مختبـــرات عامـــة وتقـــوم بالتحاليـــل الطبيـــة الروتينيـــة غيـــر التخصصيـــة وتشـــمل صـــورة الـــدم 
الكاملـــة وفصيلـــة الـــدم، الكيميـــاء الحيويـــة، العناصـــر المصـــورة، التفاعـــالت المصليـــة، األحيـــاء الدقيقـــة 
مختبـــرات متخصصـــة تقـــوم بالتحاليـــل الطبيـــة التخصصيـــة وتشـــمل )علـــم أمـــراض المناعـــة،  ب. 

علـــم األنســـجة والخاليـــا، التوافـــق النســـيجي، تحاليـــل الوراثـــة الخلويـــة(
3- العاملون بالمختبر: 

أ. يكون المســـؤول عـــن المختبـــر في المستشـــفيات طبيـــب استشـــاري مختبـــر أو استشـــاري غير 
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طبيـــب فـــي تخصـــص المختبـــر كحـــد أدنـــى ومرخـــص لـــه بمزاولـــة المهنـــة إضافـــة إلـــى اخصائييـــن 
وفنييـــن فـــي كل تخصـــص مـــن التخصصـــات المخبريـــة المختلفـــة. 

ب. يجـــوز التعاقـــد مـــع مختبـــر مختـــص فـــي حـــال عـــدم توفـــر طبيـــب استشـــاري أو نائـــب أول مختبر 
فـــي المستشـــفيات التـــي ال تتوافـــر فيهـــا تخصصـــات الباطنـــة أو الجراحـــة العامـــة أو النســـاء والـــوالدة 

أو األطفـــال ويكتفـــى بطبيـــب نائـــب مختبـــر كحـــد أدنـــى حســـب عـــدد األســـرة.
ج. يكـــون المســـؤول عـــن المختبـــر فـــي المجمعـــات الطبيـــة طبيـــب نائـــب مختبـــر أو أخصائـــي أول 
مختبـــرات كحـــد أدنـــى ومرخـــص لهمـــا بمزاولـــة المهنـــة مـــع توفيـــر أخصائـــي مختبـــر وعـــدد 2 فنـــي 
مختبـــر ويجـــوز االكتفـــاء بأخصائـــي مختبـــر فـــي حـــال التعاقـــد مـــع مختبـــر مختـــص فـــي حـــال عـــدم 

توفـــر طبيـــب نائـــب مختبـــر أو أخصائـــي أول مختبـــرات.
د. يشـــترط فـــي المختبـــرات المســـتقلة توفـــر استشـــاري غيـــر طبيـــب فـــي تخصـــص المختبـــر أو 
ـــة  ـــر فـــي المـــدن التالي ـــر وعـــدد 2 فنـــي مختب ـــر أخصائـــي مختب ـــر مـــع توفي طبيـــب نائـــب أول مختب
)الريـــاض، مكـــة المكرمـــة، المدينـــة المنـــورة، جـــدة، الدمـــام، الخبـــر(، ويجـــوز االكتفـــاء بطبيـــب نائـــب 

مختبـــر أو أخصائـــي أول مختبـــر وعـــدد 2 فنـــي 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.
ت. يتم تجهيز المختبر العام والمختبر المتخصص حسب )مرفق رقم 23(.

5- الفحوصات المخبرية: 
ـــواع األجهـــزة التشـــخيصية المســـتخدمة،  ـــد، بيـــان بجميـــع أن  يقـــدم كل مختبـــر عنـــد الترخيـــص أو التجدي
وكشـــف بالتحاليـــل المخبريـــة التـــي يقـــوم بهـــا ومتوســـط أســـعارها وأن تكـــون الفحوصات المســـموحة 

للمختبـــرات العامـــة والمتخصصـــة علـــى النحـــو اآلتـــي :  
تجرى بالمختبر العام الفحوصات المبينة في المرفق )مرفق رقم 23( . أ- 

ب- تجـــرى بالمختبـــر المتخصـــص باإلضافـــة إلـــى التحاليـــل المخبريـــة الروتينيـــة، التحاليـــل المخبريـــة 
التخصصيـــة حســـب نشـــاط المختبـــر وذلـــك فـــي حالـــة توفـــر التجهيـــزات الالزمـــة المبينة فـــي المرفق 

)مرفـــق رقـــم 23(. 
6-  بيانات التحليل:  

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

أ- اســـم وعنوان ورقـــم ترخيص المختبر - اســـم القســـم المختص - اســـم وعنـــوان المريـــض - رقم 
الســـجل المدنـــي أو اإلقامـــة - التاريـــخ - اســـم جهـــة اإلحالـــة - رقـــم التسلســـل فـــي الســـجل - نـــوع 
ـــر  ـــر المختب ـــع مدي ـــص وتوقي ـــع الفاح ـــم وتوقي ـــص - اس ـــة الفح ـــوب - نتيج ـــص المطل ـــة والفح العين

وختـــم المختبـــر.
ـــواع الفحوصـــات  ـــر المخبريـــة الحـــدود والمعـــدالت الطبيعيـــة القياســـية لجميـــع أن ب- تطبـــع بالتقاري
طبقـــًا 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 
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ـــاع اإلجـــراءات المنظمـــة لذلـــك  ـــة مـــن مؤسســـات صحيـــة خاصـــة أخـــرى يلـــزم اتب اســـتقبال عينـــات مخبري
حســـب المرفـــق )مرفـــق رقـــم 23(.

2/15 شروط وضوابط أقسام األشعة: 
1- يجب أن يحتوي قســـم األشـــعة في المستشـــفيات ذات السعة الســـريرية 100 ســـرير فأكثر على 

أجهزة األشـــعة العامـــة والموجات الصوتيـــة وأجهزة األشـــعة المقطعية. 
2- يشـــترط في أقســـام األشـــعة في المستشـــفيات توفر العدد الكافي من األطباء كحد أدنى على 

التالي: النحو 
أ. المستشـــفى ذو الســـعة الســـريرية أقـــل مـــن )100 ســـريرًا( يجـــب أن يتوافر فيـــه على األقـــل طبيب 

استشـــاري ونائب أول أشعة.
ـــل  ـــى األق ـــه عل ـــر في ـــب أن يتواف ـــريرًا( يج ـــن )100 - 200 س ـــريرية م ـــعة الس ـــفى ذو الس ب. المستش

طبيـــب استشـــاري أشـــعة وعـــدد )2( طبيـــب نائـــب أول أشـــعة. 
ـــه علـــى  ـــر في ـــر مـــن )200 - 300 ســـريرًا( يجـــب أن يتواف ت. المستشـــفى ذو الســـعة الســـريرية أكث
األقـــل عـــدد )2( طبيـــب استشـــاري أشـــعة وعـــدد )2( طبيـــب نائـــب أول أشـــعة ويتـــم اضافـــة عـــدد 

)1( طبيـــب استشـــاري أشـــعة وعـــدد )1( نائـــب أول أشـــعة لـــكل )100( ســـرير إضافـــي. 
يجـــوز االســـتفادة مـــن خدمـــات مراكـــز طـــب األشـــعة االتصالـــي فـــي حـــال عـــدم توفـــر طبيـــب  ث. 
استشـــاري أو نائـــب أول أشـــعة فـــي المستشـــفيات التـــي ال تتوافـــر فيهـــا تخصصـــات الباطنـــة 
ـــد  ـــخيصية كح ـــعة تش ـــب اش ـــب نائ ـــى بطبي ـــال ويكتف ـــوالدة واألطف ـــاء وال ـــة والنس ـــة العام والجراح

أدنـــى حســـب عـــدد األســـرة.
ـــون  ـــاريون متخصص ـــه استش ـــر ب ـــفى أن يتوف ـــي المستش ـــعة ف ـــالج باألش ـــم للع ـــاح قس ـــترط الفتت 3- يش

فـــي هـــذا النـــوع مـــن العـــالج.
4- يشـــترط في مراكز األشـــعة المســـتقلة أو اقســـام االشـــعة في المجمعـــات الطبيـــة االلتـــزام بالمعايير 

والشـــروط العامـــة والمتطلبـــات الـــواردة فـــي المـــواد )3/1،3/3( مـــن هـــذه الالئحـــة علـــى النحـــو اآلتـــي:
ــتقلة، وطبيـــب نائـــب أشـــعة  أ-  يشـــترط توفـــر طبيـــب نائـــب أشـــعة فـــي مراكـــز األشـــعة المسـ
بالمجمعـــات الطبيـــة إذا كانـــت األجهـــزة الموجـــودة تحتـــوي علـــى أجهـــزة أشـــعة عامـــة وموجـــات 
فـــوق صوتية فقـــط وفـــي حـــال عـــدم توفـــر طبيـــب نائـــب أشـــعة فـــي المجمعـــات الطبيـــة يجـــوز لتلك 

المجمعـــات التعاقـــد مـــع مركـــز طـــب اشـــعة اتصالـــي.
ـــب أول  ـــب نائ ـــتقلة، وطبي ـــعة المس ـــز األش ـــي مراك ـــعة ف ـــاري أش ـــب استش ـــر طبي ـــترط توف ب-  يش
أشـــعة بالمجمعـــات الطبيـــة إذا كانـــت األجهـــزة تحتـــوي علـــى أجهـــزة أشـــعة عامـــة، موجـــات 
ـــب أول  ـــب نائ ـــر طبي ـــدم توف ـــال ع ـــي ح ـــي، وف ـــن مغناطيس ـــة أو رني ـــعة مقطعي ـــة، أش ـــوق صوتي ف
ـــي. ـــعة اتصال ـــب اش ـــز ط ـــع مرك ـــد م ـــات التعاق ـــك المجمع ـــوز لتل ـــة يج ـــات الطبي ـــي المجمع ـــعة ف أش
يشـــترط إلجراء األشـــعة التداخلية توفر طبيب استشـــاري أشـــعة أو نائب أول أشعة متخصص  ت- 

التداخلية.  باألشـــعة 
يجـــوز عمـــل األشـــعة التداخليـــة الخاصـــة باألوعيـــة الدمويـــة فـــي اقســـام األشـــعة بالمجمعـــات  ث- 

.)24 رقـــم  )مرفـــق  المرفقـــة  الشـــروط  حســـب  الطبيـــة 
يجـــوز أن يشـــرف طبيـــب األشـــعة علـــى أكثـــر مـــن مجمـــع طبـــي يتبـــع نفـــس صاحـــب المؤسســـة  ج- 

ـــار األساســـي للمنشـــأة. ـــزام بالمعي ـــة مـــع االلت الصحي
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5- يشترط لترخيص مركز طب األشعة االتصالي ما يأتي:
أ- التقـــدم بطلـــب الترخيص إلـــى مديريات الشـــؤون الصحية ويتـــم احالتها إلـــى الوكالة المســـاعدة 

لتنمية االســـتثمار الصحـــي بالوزارة.
ب-  توافر الحد األدنى من التجهيز )مرفق رقم 25(.

ــدة  ــعة لمـ ــور األشـ ــاظ بصـ ــنتين، ويتـــم االحتفـ ــعة االتصالـــي كل سـ ــز طـــب األشـ تقييـــم مركـ ت- 
ســـنتين علـــى األقـــل.

6- 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 أشـــعة.
ب-   يشـــترط أن يعـــد تقاريـــر أشـــعة الثـــدي طبيـــب نائـــب أول أشـــعة كحد أدنـــى وحاصـــل علـــى تأهيل 

متخصـــص بأشـــعة الثدي.
ج-  أن يوجد بالقسم أو بالمركز دليل سياسات وإجراءات العمل.

7- أحكام عامة ألقسام األشعة في المؤسسات الصحية الخاصة:
أ- يجـــب تطبيـــق برنامـــج الجـــودة النوعيـــة ألجهزة األشـــعة فـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصة بشـــكل 
ــات  ــعة فـــي المناطـــق أو المحافظـ ــام إدارات األشـ ــا إلـــى أقسـ ــة بهـ ــر الخاصـ ــال التقاريـ دوري وإرسـ

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

ت- يجـــب تطبيـــق برنامـــج الحمايـــة مـــن االشـــعاع ومعاييـــر ســـالمة أجهـــزة األشـــعة والرنيـــن 
المغناطيســـي فـــي المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة بمـــا يتوافـــق مـــع اشـــتراطات هيئـــة الرقابـــة 

النوويـــة واالشـــعاعية.
ـــعة  ـــام أش ـــا أقس ـــي لديه ـــة الت ـــة الخاص ـــات الصحي ـــص المؤسس ـــد تراخي ـــح أو تجدي ـــترط لمن ث-  يش
ـــات قيـــاس الجرعـــات اإلشـــعاعية الشـــخصية للعامليـــن فـــي مجـــال اإلشـــعاع، وإرســـال  تأميـــن بطاق
ـــج إلـــى أقســـام الحمايـــة مـــن اإلشـــعاع فـــي المناطـــق أو المحافظـــات التـــي تتبعهـــا، وتطبيـــق  النتائ
برنامـــج توكيـــد الجـــودة النوعيـــة علـــى أجهـــزة األشـــعة وإرســـالها إلـــى إدارات األشـــعة فـــي المناطـــق 

أو المحافظـــات التـــي تتبعهـــا.
15/ 3 شروط وضوابط مراكز جراحة اليوم الواحد: 

1- يجوز افتتاح مركز جراحة اليوم الواحد إما مستقالً أو ضمن مجمع عيادات وفق الضوابط التالية: 
أ- يمنـــح تصريـــح جراحـــة اليـــوم الواحـــد لطبيـــب استشـــاري فـــي مجـــال تخصصـــه ممـــن تنطبـــق عليـــه 
الشـــروط علـــى أن يقـــدم الطلـــب مرفقـــًا بـــه قوائـــم العمليـــات التـــي ســـوف يقـــوم بإجرائهـــا حســـب 

)المرفـــق رقـــم 26(.
ب- يجب أن يوفر المركز العدد الكافي من األطباء واألخصائيين والفنيين.

2- شروط منح الترخيص لممارسة عمليات اليوم الواحد:
حصـــول الطبيـــب علـــى موافقـــة الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي بعـــد اســـتيفاء  أ- 

ـــات اليـــوم الواحـــد. ـــط الخاصـــة بعملي ـــة الشـــروط والضواب كاف
مطابقة مركز جراحة اليوم الواحد للشروط والمواصفات والتجهيزات )مرفق رقم 26(. ب- 

اتفاقيـــة ســـارية المفعـــول مـــع إحـــدى المستشـــفيات الخاصـــة أو الحكوميـــة بقبـــول الحـــاالت  ت- 
الطارئـــة والتـــي يســـتلزم نقلهـــا إلـــى المستشـــفيات فـــي أي وقـــت.
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إقـــرار بعـــدم الســـماح ببقـــاء المريـــض بالمركـــز للمبيـــت مهمـــا كانـــت الظـــروف ويتـــم نقـــل  ث- 
الحـــاالت الطارئـــة إلـــى المستشـــفى.

ـــب  ـــز حس ـــل المرك ـــتخدامها داخ ـــرات الس ـــدرة والمؤث ـــواد المخ ـــدة الم ـــن عه ـــؤوال ع ـــن مس تعيي ج- 
ــة  ــه المرفقـ ــة ودليـــل إجراءاتـ ــه التنفيذيـ ــة والئحتـ ــرات العقليـ ــدرات والمؤثـ ــة المخـ ــام مكافحـ نظـ

)مرفـــق رقـــم 17(.
3- أحكام عامة:

ـــع عليهـــا  ـــه قبـــل إجرائهـــا بشـــكل مكتـــوب موق ـــالغ المريـــض ب ـــة وإب ـــد أجـــر العملي أ- ضـــرورة تحدي
مـــن المريـــض وتحفـــظ فـــي ســـجله الطبـــي.

يعتبر ترخيـــص الطبيب المرخـــص له بممارســـة عمليـــات جراحة اليـــوم الواحد ترخيصًا شـــخصيًا  ب- 
وال يســـمح بممارســـة النشـــاط ألي طبيـــب آخـــر غيـــر مرخـــص لـــه بممارســـة هذا النشـــاط.

ـــة  يمنـــح الترخيـــص للطبيـــب لممارســـة هـــذا النشـــاط لمـــدة عـــام ويتقـــدم فـــي نهايتـــه لمديري ج- 
ـــد. ـــب التجدي ـــة بطل ـــؤون الصحي الش

د- بعـــد موافقـــة الوكالـــة المســـاعدة لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي يتـــم تجديـــد الترخيـــص للطبيـــب 
لمـــدة عـــام آخـــر علـــى أن يرفـــق بالطلـــب تقريـــر شـــامل عـــن العمليـــات التـــي أجريـــت. ثـــم يجـــدد 
ــن  ــة المهـ ــام مزاولـ ــة لنظـ ــة التنفيذيـ ــن الالئحـ ــم )2/3ل( مـ ــادة رقـ ــا ورد بالمـ ــب مـ ــًا حسـ نظاميـ

الصحيـــة الصـــادر 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 27(

مراكز الرعاية الحرجة )مرفق رقم 28( ب- 
العيادات الطبية المتنقلة )مرفق رقم 29( ج- 

مراكز الرعاية عن بعد والطب االتصالي )مرفق رقم 30( د- 
هـ- مراكز الرعاية الطبية المنزلية )مرفق رقم 31(

مراكز تلطيف األلم )مرفق رقم 32( و- 
مراكز متخصصة لتأهيل المدمنين )مرفق رقم 33( ز- 

مراكز العالج الطبيعي )مرفق رقم 34( ح- 
مراكز العالج الوظيفي )مرفق رقم 35( ط- 

مراكز األطراف االصطناعية واألجهزة التقويمية )مرفق رقم 36( ي- 
مراكز عالج النطق والتخاطب والبلع )مرفق رقم 37( ك- 

مراكز عالج أمراض السمع )مرفق رقم 38( ل- 
مراكز العالج والتأهيل النفسي )مرفق رقم 39( م- 

محالت النظارات الطبية )مرفق رقم 40( ن- 
س- معامل األسنان والتركيبات الصناعية )مرفق رقم 41(

ع- مراكز العناية بالقدم والكاحل )مرفق رقم 42(
مراكز التغذية )مرفق رقم 43( ف- 

ص- مراكز الغسيل الكلوي )مرفق رقم 44(
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مراكز تجميع البالزما )مرفق رقم 45( ق- 
أي خدمات ومراكز أخرى يصدر بها قرار من الوزير. ر- 

2- مراكـــز التأهيـــل الطبـــي: هـــي المراكـــز التـــي تحتـــوي علـــى تخصصيـــن كحـــد أدنـــى مـــن التخصصـــات 
التاليـــة )عـــالج طبيعـــي – عـــالج وظيفـــي – عـــالج أمـــراض النطـــق والتخاطـــب والبلـــع – عـــالج أمـــراض 
ــراف االصطناعيـــة  الســـمع – العـــالج والتأهيـــل النفســـي – العنايـــة بالقـــدم والكاحـــل – التغذيـــة – األطـ

واألجهـــزة التقويميـــة( وذلـــك حســـب )المرفـــق رقـــم 46(.
3- شروط ومواصفات مراكز الخدمات الصحية المساندة:

ـــة فـــي  يجـــب أن يتوفـــر فـــي مراكـــز الخدمـــات الصحيـــة المســـاندة المعاييـــر والشـــروط العامـــة المطلوب
ـــر  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
كحـــد أدنـــى الشـــروط والمواصفـــات الخاصـــة بـــكل مركـــز )وفـــق الضوابـــط والقوائـــم االسترشـــادية التـــي 
ــة  ــة المهنـ ــا بمزاولـ ــوادر مرخـــص لهـ ــز كـ ــترط أن يعمـــل بالمركـ ــة(، ويشـ ــذه الالئحـ ــوزارة بهـ ــا الـ تضعهـ

بإشـــراف مختـــص فـــي طبيعـــة عمـــل المركـــز.
5/15 يلـــزم الحصـــول على موافقـــة الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة إلضافة أي مـــن األنشـــطة التالية 

ـــة الملحقـــة بالالئحـــة:  ـــات الفني وفقـــا للشـــروط والمتطلب
أ- فحص العمالة الوافدة وعمال األغذية في المستشفيات والمجمعات الطبية )مرفق رقم 47(.

ب- العقم وأطفـــال األنابيب )IVF( وفـــق أحـــكام نظـــام وحـــدات اإلخصـــاب واألجنـــة وعـــالج العقـــم الصـــادر 
بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/76( وتاريـــخ 1424/11/21هــــ والئحتـــه التنفيذيـــة )مرفـــق رقـــم 48(.

ج- الختان في المستشفيات والمجمعات الطبية )مرفق رقم 49(.
د- وحدة جراحة البدانة في المستشفيات )مرفق رقم 50(.

ه- وحدة مناظير الجهاز الهضمي في المجمعات الطبية )مرفق رقم 51(.
و- العالج الكيميائي لعالج األورام في المستشفيات والمجمعات الطبية )مرفق رقم 52(.

ز- الجراحات المكتبية في العيادات الخاصة والمجمعات الطبية )مرفق رقم 53(.
ح- القسطرة القلبية في المستشفيات )مرفق رقم 54(

ط- أي أنشطة إضافية أخرى يوافق عليها الوزير.

المادة السادسة عشرة:
تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــالج اإلســـعافي لجميـــع الحـــاالت الطارئـــة الخطـــرة الـــواردة 

إليهـــا وذلـــك دون مطالبـــة ماليـــة قبـــل تقديـــم العـــالج، وفقـــًا لمـــا تحـــدده الالئحـــة التنفيذيـــة. 

الالئحة: 
1/16 يجـــب أن تتوفـــر فـــي أقســـام الطـــوارئ بالمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة األدويـــة اإلســـعافية الـــواردة فـــي 

القائمـــة الملحقـــة )مرفـــق رقـــم 20(.
2/16 العـــالج اإلســـعافي: تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتقديـــم العـــالج اإلســـعافي لكافـــة الحـــاالت الطارئـــة 

الخطـــرة والجلطـــات القلبيـــة الـــواردة إليهـــا وذلـــك دون مطالبـــة ماليـــة مســـبقة أخـــذًا فـــي االعتبـــار مـــا يلـــي:
ـــة أو مـــرض يمكـــن أن يهـــدد حيـــاة المريـــض أو أحـــد  ـــة الناتجـــة عـــن إصاب ـــة اإلســـعافية وهـــي الحال 1- الحال

ـــة. ـــة أو الخارجي ـــه الداخلي ـــه أو أعضائ أطراف
ــا حالـــة المريـــض وتـــؤدي إلـــى  ــراءات الطبيـــة العاجلـــة التـــي تتطلبهـ ــعافات األوليـــة وهـــي اإلجـ 2- اإلسـ

اســـتقرار حالتـــه بشـــكل يســـمح بنقلـــه.
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3- الفحوصـــات الضروريـــة فـــي الحـــاالت اإلســـعافية وهـــي الفحوصـــات التـــي ال غنـــى عنهـــا لتشـــخيص حالـــة 
ــالج. ــة العـ ــر طريقـ المريـــض أو تقريـ

3/16 قواعد عالج الحاالت اإلسعافية )مرفق رقم 55(.

المادة السابعة عشرة:
تكـــون فـــي كل مديريـــة للشـــؤون الصحيـــة لجـــان للتفتيـــش علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة للتأكـــد 
ـــة  ـــه ومراقب ـــوزارة بموجب ـــا ال ـــي تصدره ـــرارات الت ـــة والق ـــه التنفيذي ـــام والئحت ـــذا النظ ـــكام ه ـــا أح ـــن تطبيقه م

مســـتويات الجـــودة النوعيـــة وتحـــدد الالئحـــة التنفيذيـــة كيفيـــة تكويـــن هـــذه اللجـــان وأســـلوب عملهـــا.

الالئحة: 
1/17 يتولـــى موظفـــون - يصـــدر بتســـميتهم قـــرار مـــن وكيـــل الـــوزارة المســـاعد لاللتـــزام أو مـــن ُيفوضـــه - 
ـــة والتفتيـــش علـــى المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة للتأكـــد مـــن تطبيقهـــا أحـــكام هـــذا النظـــام  أعمـــال الرقاب

ـــة. ـــودة والنوعي ـــتويات الج ـــة مس ـــه ومراقب ـــوزارة بموجب ـــا ال ـــي تصدره ـــرارات الت ـــة والق ـــه التنفيذي والئحت
ـــوزارة المســـاعد لاللتـــزام أو مـــن  ـــراه وكيـــل ال ـــوزارة وفـــق مـــا ي 2/17 يجـــوز االســـتعانة بالمختصيـــن مـــن خـــارج ال

ضـــه. يفو
3/17 للمفتش الصالحيات التالية:

1- زيـــارة المؤسســـات الصحيـــة الخاصة ومـــا تحتويه مـــن مرافـــق وأقســـام، والتأكد مـــن التزامهـــا بأحكام 
هذا النظام والئحتـــه التنفيذية والقـــرارات والتعليمات التـــي تصدرها الوزارة، كالشـــروط العامـــة والخاصة 
والمواصفـــات الفنيـــة واإلداريـــة، وأنظمـــة الجـــودة وســـالمة المرضـــى، ومراقبـــة العـــدوى، ومســـتوى الجودة 

النوعيـــة وغيرها.
ـــة  ـــة عمـــل الكـــوادر العامل 2. االطـــالع علـــى الســـجالت والتأكـــد مـــن ســـالمة األجهـــزة والمعـــدات، ونظامي

فيهـــا.
3. سماع أقوال المسؤول عن المخالفة وكل من له عالقة بها.

4. ضبط وإثبات المخالفات وجمع األدلة والقرائن وإعداد المحاضر الالزمة لذلك.
4/17 على المؤسسات الصحية الخاصة التعاون مع المفتشين وتسهيل مهامهم.

5/17 يلتـــزم مالـــك المؤسســـة الصحيـــة المخالفـــة أو وكيلـــه بتزويـــد إدارة االلتـــزام بالمديريـــة او اإلدارة المعنيـــة 
ببيانـــات التواصـــل المعتمـــدة لتلـــك المؤسســـة.

ــرار مـــن الُمبلـــغ بالشـــكوى  ــز البالغـــات )٩٣٧( بمثابـــة إقـ ــالغ عـــن طريـــق مركـ ــر الشـــكوى أو البـ 6/17 يعتبـ
ـــالغ. أو الب

7/17 التقييم الذاتي:
1- تخضـــع جميـــع المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة لبرنامـــج التقييـــم الذاتـــي والـــذي فيـــه ُتقيـــم مـــدى 

التزامهـــا باألنظمـــة واللوائـــح المعمـــول بهـــا بـــوزارة الصحـــة ذاتيـــًا.
2- يعتمـــد المفتـــش هـــذا التقييـــم بعـــد وقوفـــه ميدانًيـــا علـــى المؤسســـة والتأكـــد مـــن ســـالمة إجـــراءات 
ـــش. ـــر تفتي ـــه كمحض ـــد ب ـــة، ويعت ـــه التنفيذي ـــام والئحت ـــذا النظ ـــكام ه ـــا ألح ـــدم مخالفته ـــة وع المؤسس
ـــن  ـــا م ـــا لديه ـــح عم ـــي تفص ـــة الت ـــة للمؤسس ـــة تصحيحي ـــح مهل ـــوزارة من ـــة بال ـــة المختص ـــوز للجه 3- يج
مخالفـــات مـــن خـــالل برنامـــج التقييـــم الذاتـــي، وعلـــى المؤسســـة االلتـــزام بهـــذه المـــدة التصحيحيـــة 

وتصحيـــح مـــا لديهـــا مـــن مخالفـــات.
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4- تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بإيقـــاف النشـــاط محـــل المخالفـــة والتـــي تمثـــل خطـــرًا علـــى 
ســـالمة المرضـــى.

5- فـــي حـــال عـــدم التـــزام المؤسســـة بالمهلـــة التصحيحيـــة، وبـــدون الحصـــول علـــى موافقـــة مـــن الجهـــة 
المختصـــة بالـــوزارة لتمديـــد المهلـــة ألســـباب مبـــررة، يتـــم ضبـــط المخالفـــة ألحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه 

ـــة. ـــراءات النظامي ـــتكمال اإلج ـــة، واس التنفيذي

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 مالك المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة على موافقـــة الـــوزارة على نقـــل ملكية المؤسســـة 
إلـــى مالـــك آخـــر أو تغييـــر نشـــاطها أو تغييـــر مـــكان ممارســـتها للنشـــاط. ويعتبـــر الترخيـــص الغيـــًا ودون الحاجة 
ــراء  ــاذ إجـ ــوزارة اتخـ ــة. ويحـــق للـ ــول المالـــك علـــى الموافقـ ــال عـــدم حصـ ــوزارة فـــي حـ ــراء مـــن الـ إلـــى أي إجـ

اإلغـــالق الفـــوري علـــى المؤسســـة المعنيـــة وتوقيـــع الجـــزاءات التـــي يقرهـــا هـــذا النظام.

المادة التاسعة عشرة:
ينتهي الترخيص في الحاالت اآلتية:

1. انتهـــاء مدتـــه دون طلـــب المرخـــص لـــه تجديـــده وال يحـــول ذلـــك دون التقـــدم بطلـــب الحصـــول علـــى 
ترخيـــص جديـــد بعـــد اســـتكمال الشـــروط النظاميـــة.

2. مضـــي ســـتة أشـــهر مـــن وفـــاة صاحـــب المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة ويجـــوز إبقـــاء الرخصـــة لمصلحـــة 
الورثـــة طـــوال المـــدة التـــي تحددهـــا الـــوزارة وفقـــًا لظـــروف كل حالـــة علـــى أن يتقـــدم الورثـــة بطلـــب خـــالل 

ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ الوفـــاة.

الالئحة: 
1/19 ال يجـــوز االســـتمرار بتشـــغيل المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بعـــد انتهـــاء مـــدة الترخيـــص دون البـــدء فـــي 

إجـــراءات التجديـــد الـــواردة فـــي المـــادة )2/19(. 
2/19 تجديد الترخيص: 

1- يجـــب علـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة التقـــدم بطلـــب مكتمـــل لتجديـــد الترخيـــص الممنـــوح لهـــا 
قبـــل انتهـــاء مدتـــه بثالثـــة أشـــهر علـــى األقـــل.

ـــد الترخيـــص بعـــد اكتمـــال المســـوغات النظاميـــة خـــالل  ـــة عنـــد اســـتالم الطلـــب بتجدي 2- تقـــوم المديري
ـــص.  ـــد الترخي ـــي تجدي ـــر ف ـــراء التأخ ـــؤولية ج ـــة أي مس ـــة الصحي ـــل المؤسس ـــًا وال تتحم 30 يوم

3- يجـــدد الترخيـــص تلقائيـــًا عنـــد حصـــول المؤسســـة الصحيـــة علـــى شـــهادة اعتمـــاد صـــادرة مـــن المركـــز 
الســـعودي 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 االعتماد.
3/19 يجـــوز لمديريـــة الشـــؤون الصحيـــة اإلبقـــاء علـــى الرخصـــة وعـــدم إنهائهـــا بنـــاًء علـــى طلـــب الورثـــة خـــالل 

ســـتة أشـــهر مـــن تاريـــخ وفـــاة صاحـــب المؤسســـة الصحيـــة. 
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المادة العشرون: 
مـــع عـــدم اإلخـــالل بـــأي عقوبـــة أشـــد ينـــص عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن قـــام بفتـــح مؤسســـة 

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

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

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

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

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

حالـــة المستشـــفيات بجميـــع فئاتهـــا.

المادة الحادية والعشرون:
ـــة أشـــد ينـــص  ـــأي عقوب فيمـــا عـــدا المخالفـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي المـــادة )العشـــرين( ومـــع عـــدم اإلخـــالل ب
عليهـــا نظـــام آخـــر يعاقـــب كل مـــن يخالـــف أي حكـــم مـــن أحـــكام هـــذا النظـــام بعقوبـــة أو أكثـــر 

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

2. إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة لمـــدة ال تزيـــد عـــن ســـتين يومـــًا وعلـــى المؤسســـة اتخـــاذ الترتيبـــات 
الالزمـــة لنقـــل المرضـــى المنوميـــن للعالج فيهـــا إلى مؤسســـات أخـــرى قبـــل اإلغالق.

ــنتين  ــد مضـــي سـ ــد إال بعـ ــدم بطلـــب ترخيـــص جديـ ــوز لصاحـــب الترخيـــص التقـ 3. ســـحب الترخيـــص وال يجـ
ــرار الســـحب.  ــذ قـ ــخ تنفيـ علـــى األقـــل مـــن تاريـ

المادة الثانية والعشرون:
تختـــص اللجنـــة الطبيـــة الشـــرعية المنصـــوص عليهـــا فـــي نظـــام مزاولـــة مهنـــة الطـــب البشـــري وطـــب األســـنان٤ 
بالنظـــر فـــي مســـؤولية المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة عـــن األخطـــاء الطبيـــة المهنيـــة التـــي 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 
ـــق  ـــا التحقي ـــات دل عليه ـــوع مخالف ـــى وق ـــة عل ـــن قوي ـــة وقرائ ـــة إذا وجـــدت أدل ـــل المخالف ـــاط مح ـــة النش ممارس

ـــة. ـــة الصحي ـــالق المؤسس ـــص أو إغ ـــحب الترخي ـــا – س ـــة ثبوته ـــي حال ـــا – ف ـــون عقوبته ـــي تك األول

4 ألغي هذا النظام بصدور نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم)م/59( بتاريخ 1426/11/4هـ.
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الالئحة: 
1/23 إذا اتضـــح للجنـــة المختصـــة بالنظـــر فـــي مخالفـــات أحـــكام نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة بنـــاًء 
علـــى محاضـــر التفتيـــش الـــذي تـــم إجراؤهـــا والمســـتندات المقدمـــة مـــن قبـــل المفتـــش علـــى وجـــود قرائـــن أو 
أدلـــة قويـــة تقتضـــي ســـحب الترخيـــص أو إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة، فلهـــا اصـــدار قـــرار إغـــالق المؤسســـة 

ـــك. ـــال ذل ـــزم حي ـــا يل ـــاذ م ـــزام التخ ـــالغ ادارة االلت ـــور، واب ـــى الف ـــا عل ـــزء منه ـــة أو ج ـــة الخاص الصحي
 

المادة الرابعة والعشرون:
ـــبة  ـــا مناس ـــي تراه ـــة الت ـــالج بالطريق ـــن ع ـــه م ـــا يحتاجون ـــى م ـــي المرض ـــتمرار تلق ـــزم الس ـــا يل ـــوزارة م ـــذ ال تتخ
إذا كان ســـيترتب علـــى إغـــالق المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة إلحـــاق ضـــرر بالمرضـــى المســـتفيدين مـــن 

خدماتهـــا.

الالئحة:
1/24 فيمـــا عـــدا المستشـــفيات الخاصـــة فـــإن علـــى مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة وضـــع اعـــالن للجميـــع علـــى 
مدخـــل المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة يوضـــح أن المؤسســـة مغلقـــة، أمـــا بالنســـبة للمستشـــفيات الخاصـــة 
تقـــوم المديريـــة بتشـــكيل لجنـــة مـــن ذوي االختصـــاص للنظـــر فـــي شـــأن مرضـــى المستشـــفى المنوميـــن بـــه 
ـــر  ـــة عش ـــادة السادس ـــي الم ـــا ورد ف ـــًا لم ـــرة وفق ـــاالت الخط ـــل الح ـــاة أن تعام ـــع مراع ـــه م ـــن لعيادات أو المراجعي

مـــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن العـــالج اإلســـعافي. 

المادة الخامسة والعشرون:
1. تكـــون بقـــرار مـــن الوزيـــر لجـــان فـــي مديريـــات الشـــؤون الصحيـــة وتتكـــون كل منهـــا مـــن ثالثـــة أعضـــاء علـــى 
األقـــل علـــى أن يكـــون أحدهـــم استشـــاريًا فـــي المهـــن الطبيـــة ويكـــون الثانـــي مستشـــارًا نظاميـــًا للنظـــر 
ــذه  ــرارات هـ ــذ قـ ــه، وال تنفـ ــا فيـ ــوص عليهـ ــات المنصـ ــع العقوبـ ــام وتوقيـ ــذا النظـ ــكام هـ ــات أحـ ــي مخالفـ فـ

ـــر أو مـــن يفوضـــه. اللجـــان إال بعـــد اعتمادهـــا مـــن الوزي
2. يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خالل ستين يومًا من تاريخ اإلبالغ.

3. ينشـــر حكـــم القـــرار النهائـــي الصـــادر بالعقوبـــة علـــى نفقـــة المخالـــف فـــي ثـــالث صحـــف محليـــة، تصـــدر 
إحداهـــا علـــى األقـــل فـــي مقـــر إقامتـــه فـــإن لـــم تكـــن هنـــاك صحيفـــة فـــي المنطقـــة ففـــي الصحيفـــة 

ـــرب منطقـــة لهـــا. الصـــادرة فـــي أق
4. تبيـــن الالئحـــة التنفيذيـــة مـــدة العضويـــة فـــي هـــذه اللجـــان واإلجـــراءات التـــي تتبعهـــا فـــي ســـير أعمالهـــا 

وتبليـــغ قراراتهـــا.

الالئحة:
1/25 تنظـــر اللجنة فـــي المخالفات الناشـــئة عن تطبيق نظام المؤسســـات الصحيـــة الخاصة والئحتـــه التنفيذية 
وتوقيع العقوبة المناســـبة في حـــدود اختصاصهـــا، ويراعى في تطبيـــق العقوبة جســـامة المخالفـــة، ونوعيتها، 

وأثرهـــا على ســـالمة المرضى.
2/25 تعقـــد اللجنـــة جلســـاتها بمديريـــة الشـــؤون الصحيـــة، أو المقـــر الـــذي تـــراه مناســـبًا، وال يكـــون انعقـــاد 
ـــات  ـــاة التخصص ـــه ومراع ـــس أو نائب ـــم الرئي ـــن بينه ـــون م ـــى أن يك ـــاء عل ـــة أعض ـــور ثالث ـــًا إال بحض ـــة صحيح اللجن
الـــواردة فـــي نـــص المـــادة النظاميـــة )25-1(، وتصـــدر قراراتهـــا باألغلبيـــة وفـــي حـــال تســـاوي األصـــوات ُيرجـــح القـــرار 

ــة. ــه رئيـــس اللجنـ ــوت لـ ــذي يصـ الـ
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3/25 تكـــون مـــدة العضويـــة فـــي لجـــان المخالفـــات الناشـــئة عـــن تطبيـــق نظـــام المؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة 
ثـــالث ســـنوات اعتبـــارًا مـــن تاريـــخ صـــدور قـــرار تشـــكيلها قابلـــة للتجديـــد.

ـــا  ـــك، وفيم ـــة لذل ـــا رأت الحاج ـــى م ـــة مت ـــاط بالمخالف ـــه ارتب ـــن ل ـــف وكل م ـــتدعاء المخال ـــة اس ـــوز للجن 4/25 يج
ـــا. ـــدار قراره ـــة وإص ـــر المخالف ـــها بنظ ـــاء نفس ـــن تلق ـــة م ـــوم اللجن ـــك، تق ـــدا ذل ع

5/25 يجـــوز للجنـــة االســـتعانة بالخبـــراء المختصيـــن، ولهـــا فـــي ذلـــك االســـتعانة بالخبـــراء مـــن داخـــل أو خـــارج 
الـــوزارة.

6/25 ُتصـــدر اللجنـــة قرارتهـــا مســـتندة علـــى األدلـــة والقرائـــن الدالـــة علـــى مخالفـــة أحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه 
التنفيذية.

7/25 يعتمد الوزير أو من يفوضه قرارات هذه اللجان.
8/25 ُتبِلـــغ اللجـــان قراراتهـــا الصـــادرة لـــذوي الشـــأن بالوســـائل والطـــرق المعتبـــرة فـــي المملكـــة والتـــي تحقـــق 

الغايـــة منـــه.
9/25 تتولى الجهة المختصة تنفيذ قرارات اللجان.

المادة السادسة والعشرون:
يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أن توضـــح أحـــكام نظـــام العمـــل والعمـــال5 لمـــن تريـــد التعاقـــد معـــه 
وكذلـــك دليـــل اإلجـــراءات والوصـــف الوظيفـــي واألنظمـــة ذات العالقـــة المعمـــول بهـــا فـــي المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية قبـــل التعاقـــد معـــه.

الالئحة:
ـــة المهـــن الصحيـــة  1/26 يجـــب علـــى كل مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أن توضـــح للممـــارس الصحـــي نظـــام مزاول

والئحتـــه التنفيذيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/59( وتاريـــخ 1426/04/11هــــ.

المادة السابعة والعشرون:
تلتـــزم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة بتمكيـــن الممارســـين الصحييـــن مـــن حضـــور برامـــج التعليـــم الطبـــي 
المســـتمر فـــي مجـــال تخصصهـــم ســـواء داخـــل المملكـــة أو خارجهـــا وفقـــًا لمـــا تحـــدده الهيئـــة الســـعودية 

للتخصصـــات الصحيـــة.

المادة الثامنة والعشرون:
تلتـــزم جميـــع المستشـــفيات بإيجـــاد مكتبـــة طبيـــة داخلهـــا، كمـــا تلتـــزم باالشـــتراك فـــي الدوريـــات العلميـــة 
المناســـبة فـــي مجـــال تخصصهـــا أمـــا المؤسســـات الصحيـــة األخـــرى فعليهـــا توفيـــر الدوريـــات العلمية األساســـية 

ــا.  ذات العالقـــة بتخصصهـ

الالئحة:
1/28 يجوز االكتفاء بالمكتبة االلكترونية.

5  تم تعديل مسمى النظام إلى نظام العمل بناء على المرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/8/23هـ.
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المادة التاسعة والعشرون:
يجـــوز للوزيـــر فـــي األحـــوال الطارئـــة التـــي تســـتلزم تجنيـــد كل اإلمكانـــات الصحيـــة أن يأمـــر باســـتعمال أي 
مؤسســـة صحيـــة خاصـــة أو جـــزء منهـــا فـــي األغـــراض التـــي يراهـــا علـــى أن تقـــوم الـــوزارة بتســـديد 

التكاليـــف العادلـــة عـــن مـــدة اســـتعمالها. 

الالئحة:
1/29 عنـــد زوال الحالـــة الطارئـــة تقـــوم المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة برفـــع مطالبتهـــا بتســـديد التكاليـــف إلـــى 
مديريـــة الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقـــة أو المحافظـــة المختصـــة التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة وفقـــًا لمـــا ورد فـــي 

المـــادة السادســـة عشـــر مـــن هـــذه الالئحـــة بشـــأن العـــالج اإلســـعافي.

المادة الثالثون:
يجـــب علـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة أن تبلـــغ فـــورًا أقـــرب ســـلطة أمـــن مختصـــة ومديريـــة الشـــؤون 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 االســـعاف أو المعالجـــة فيهـــا، كمـــا 

أن عليهـــا أن تحتفـــظ بســـجل كامـــل عـــن الحـــوادث المروريـــة واإلصابـــات. 

الالئحة: 
ـــد أو  ـــى أو الموالي ـــاز المرض ـــة أو احتج ـــل األوراق الثبوتي ـــاظ بأص ـــة االحتف ـــة خاص ـــة صحي ـــق ألي مؤسس 1/30 ال يح
جثـــث المتوفيـــن لديهـــم مقابـــل مســـتحقات ماليـــة عليهـــم، وللمؤسســـة الصحيـــة اتخـــاذ االجـــراءات النظاميـــة 

لتحصيـــل مســـتحقاتها عبـــر القنـــوات الرســـمية.

المادة الحادية والثالثون:
يحظـــر علـــى المؤسســـة الصحيـــة الخاصـــة أن تقـــوم بالدعايـــة عـــن نفســـها إال فـــي الحـــدود التـــي ال تتعـــارض 

ــة. ــة التنفيذيـ ــا الالئحـ ــي تحددهـ ــر التـ ــًا للمعاييـ ــة وفقـ ــالق المهنـ ــع أخـ مـ

الالئحة: 
1/31 تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة وتلزم ممارسيها بالضوابط التي تضعها الوزارة ومنها:

ـــل  ـــي دلي ـــا ف ـــوص عليهم ـــي المنص ـــارس الصح ـــات المم ـــرعية وألخالقي ـــآلداب الش ـــف ل ـــالن مخال ـــون اإلع 1. أال يك
أخالقيـــات الممـــارس الصحـــي.

2. ان يكـــون اإلعـــالن عـــن الممارســـين الصحييـــن وفقـــًا للفقـــرة )ا( مـــن المـــادة العاشـــرة مـــن نظـــام مزاولـــة 
المهـــن الصحيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/59( بتاريـــخ 1426/11/4هــــ.

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( 

الصادر بتاريـــخ 1407/11/3هـ. 
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المادة الرابعة والثالثون:
تســـتمر التراخيـــص الصـــادرة للمؤسســـات الصحيـــة الخاصـــة وفقـــًا لألنظمـــة والتعليمـــات المعمـــول بهـــا وقـــت 
صـــدور هـــذا النظـــام وعلـــى هـــذه المؤسســـات تكييـــف أوضاعهـــا وفقـــًا ألحـــكام هـــذا النظـــام والئحتـــه 
ــة رئيـــس  ــا بموافقـ ــة ويمكـــن تمديدهـ ــة التنفيذيـ ــاذ الالئحـ ــخ نفـ ــنوات مـــن تاريـ ــالل خمـــس سـ ــة خـ التنفيذيـ

مجلـــس الـــوزراء بنـــاًء علـــى اقتـــراح مـــن وزيـــر الصحـــة. 

الالئحة: 
ـــة  ـــذه الالئح ـــدور ه ـــل ص ـــة قب ـــتقلة والمرخص ـــة المس ـــال التغذي ـــة وعم ـــص العمال ـــز فح ـــى مراك ـــب عل 1/34 يج

ـــة. ـــن ذات الالئح ـــادة )15( م ـــي الم ـــا ورد ف ـــع م ـــق م ـــا يتواف ـــم بم ـــف أوضاعه تكيي
ـــي  ـــرف ف ـــاالت التص ـــن ح ـــة م ـــى أي حال ـــة عل ـــه التنفيذي ـــام والئحت ـــذا النظ ـــي ه ـــواردة ف ـــروط ال ـــق الش 2/34 تطب

الملكيـــة. 
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 النشر.




