
 

 

 4 رقم اإلصدار 4/2 رقم املادة  7 رقم املرفق

 التشغيل الطبي عنوان املرفق

 

 التعريفات: 

 :أقسامها مثل قسم األشعة أو املختبر  أحد مؤسسة صحية بأكملها أو أو تشغيل إدارة هو التشغيل

 وغيرها بواسطة مشغل الرعاية الصحية.

 :شركة تشغيل طبي أو مؤسسة صحية خاصة. هو املشغل 

 :املوافقة التي تصدرها وزارة الصحة للسماح للمشغل بتشغيل مؤسسة صحية خاصة وإدارتها  هو التصريح

 سنوات قابلة للتجديد. ثالثوتقديم خدمات الرعاية الصحية فيها، وتكون مدة التصريح 

  واملؤسسات الصحية الخاصة املحلية أ املحلية شركات التشغيل الطبيلتمنح  هي شهادة التأهيل:شهادة

 متطلبات التشغيل الطبي وتكون مدة الشهادة ثالث سنوات قابلة للتجديد. استكمال تثبت ةوثيقوتعتبر 

 

  التصريحاشتراطات الحصول على: 

 

:
ً
 مقدمي خدمات تشغيل املؤسسات الصحية الخاصة: اوال

 

 السعودية:في اململكة العربية  خاصة مرخصةمؤسسة صحية  .1

 تعمل باستمرار منذ ثالث سنوات ماضية. .أ

في مجال  JCIمعتمدة محلًيا من املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية )سباهي( أو هيئة معترف بها دوليا مثل  .ب

 على شهادة تأهيل من الوزارة. ةتخصصها أو حاصل

 

 مشغل رعاية صحية محلي: .2

 حاصل على شهادة تأهيل معتمده من الوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي. .أ

 للتشغيل،يجب أن يلتزم املشغل بكافة متطلبات وزارة الصحة للتشغيل من حيث اعداد الكوادر املؤهلين  .ب

 املنشأة.باإلضافة إلى متخصصين في نوع نشاط 

أن يتحمل مشغل الرعاية الصحية مسؤولية ضمان في حال التشغيل الكلي للمؤسسة الصحية الخاصة  .ج

ه تحصل على اعتماد من املركز السعودي العتماد املنشآت تحت إدارت الخاصة التيالصحية  املؤسسة

سنوات من بدء التعاقد ويجب توضيح اإلخفاق  3، خالل JCIالصحية )سباهي( أو من جهة دولية أخرى مثل 

في تقرير كتابي يتم تسليمه إلى وزارة الصحة شامال إجراءات العمل ويجوز لوزارة الصحة حسب تقديرها عدم 

 ثالث سنوات. التصريح ومقدارهاشغل إذا لم يتم تحقيق االعتماد في نهاية فترة صالحية تجديد تصريح امل

 



 

 

 منشأها:منشأة رعاية صحية دولية مرخصة في بلد  .3

 سنوات ماضية. 5تعمل باستمرار منذ  .أ

 .JCI، ISOمعتمدة من هيئة معترف بها دولًيا مثل  .ب

 في دول أخرى.صحية دى املشغل خبرة في تشغيل منشآت رعاية أن يكون ل .ج

 

 مستقل:مشغل رعاية صحية دولي  .4

 سنوات ماضية. 5يعمل باستمرار منذ  .أ

هيئة معترف بها  ومعتمدة من تحت إدارته املباشرة وقيد التشغيلصحية منشآت  3أن يكون لديه على األقل  .ب

 .JCI، ISOدولًيا مثل 

 مع شريك سعودي في مشاريع  .ج
ً
 التشغيل.يجوز ملقدم الطلب الدخول تضامنا

 للتشغيل، املؤهليناد الكوادر عدأاملشغل بكافة متطلبات وزارة الصحة للتشغيل من حيث  يلتزميجب أن  .د

 املنشأة.باإلضافة إلى متخصصين في نوع نشاط 

أن يتحمل مشغل الرعاية الصحية مسؤولية ضمان في حال التشغيل الكلي للمؤسسة الصحية الخاصة  .ه

تحت إدارته تحصل على اعتماد من املركز السعودي العتماد املنشآت  الخاصة التيالصحية  املؤسسة

سنوات من بدء التعاقد ويجب توضيح اإلخفاق  3، خالل JCIالصحية )سباهي( أو من جهة دولية أخرى مثل 

في تقرير كتابي يتم تسليمه إلى وزارة الصحة شامال إجراءات العمل ويجوز لوزارة الصحة حسب تقديرها عدم 

 ثالث سنوات. التصريح ومقدارهاتصريح املشغل إذا لم يتم تحقيق االعتماد في نهاية فترة صالحية  تجديد

 

 

 :
ً
 املسؤوليات:ثانيا

 

 يجب أن يلتزم املشغل بأنظمة ولوائح وزارة الصحة وأن يتحمل كافة املسؤليات املتعلقة بالتشغيل  .1

تصدرها لجان أي إجراءات عقابية أو تأديبية أو املؤسسة الصحية الخاصة أو كليهما بالتضامن  املشغل تحملي .2

 املباشرة.الذي يخضع تحت ادارته على املؤسسة الصحية املؤسسات الصحية الخاصة مخالفات 

 يفةالخاصة املستضواملؤسسة الصحية موثق للعمليات واإلدارة بين مشغل الرعاية الصحية جب توقيع عقد ي .3

يجب تقديم هذا العقد إلى وزارة الصحة كجزء و الطرفين وار واملسؤوليات بين كال بحيث يحدد نطاق الخدمات واألد

وعات والتعويض بين الطرفين يجوز أن يستثني عقد اإلدارة التفاصيل املالية املتعلقة باملدف ،التقديممن عملية 

 .سنوات هي أدنى مدة لقبول التعاقد( 3وتعتبر مدة )ويمكن تضمينها في عقد تجاري منفصل 

 

 

 

 



 

 

 :
ً
 احكام عامة:ثالثا

لإلدارة العامة يجب أن يتقدم املشغل بطلب تشغيل املؤسسة الصحية الخاصة أو قسم داخل املؤسسة الصحية  -1

بنطاق مماثل للمؤسسة الصحية التي يمتلكها أو حسب ما هو موضح في شهادة  لتراخيص املنشآت الصحية

 التأهيل.

 .الخاصة املؤسسة الصحيةيضمن اسم املشغل في ترخيص  -2

والئحته التنفيذية ويكون الخاصة نظام املؤسسات الصحية ل املؤسسة الصحية بتطبيق ما ورد في يتعهد مشغ -3

 املخالفة. ؤولية كاملة امام الوزارة في حالمس مسئوال

بشرط تحقيق الشروط الواردة في بشكل كامل او جزء منها  الصحية الخاصةؤسسة امليجوز للمشغل تشغيل  -4

 الفقرة أوال.

 الصحية الكافية. بشرط توفر الكوادر خاصة يجوز للمشغل ان يقوم بتشغيل أكثر من مؤسسة صحية -5

 ستثمار.وزارة اال سعودي الشتراطات الغير  يخضع املشغل -6

 .اإلدارة العامة لتراخيص املنشآت الصحيةالتشغيل من قبل  موافقةيكون الحصول على  -7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املحلية واملؤسسات الصحية الخاصة التشغيل الطبية شركاتلتأهيل اشتراطات الحصول على شهادة ال

 املحلية



 

 

 

  التأهيل:على شهادة  التقديمشروط 

 للوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي.التقدم بطلب الحصول على شهادة التأهيل  -1

ارفاق ما يثبت عملهم في الشركة أو املؤسسة مع  (1رقم )توفير الكوادر االدارية والطبية الواردة في امللحق  -2

 صورة من االقامة لغير السعوديين( –)صورة من عقود العمل للسعوديين 

  .والطبية للكوادر اإلداريةوالشهادات العلمية ارفاق السيرة الذاتية  -3

 2ملحق رقم  على شهادة التأهيلطلب الحصول تعبئة نموذج  -4

 .بهايتم العمل سالتي  وإجراءات التشغيل الطبيدليل السياسات قائمة بارفاق  -5

 يتضمن نوع النشاط )تشغيل طبي( صورة من السجل التجاري )ساري املفعول( مع عقد التأسيسارفاق  -6

الصحية إذا كان مقدم الطلب مؤسسة الكوادر تراخيص خيص املؤسسة الصحية الخاصة املشغلة و صورة من تر ارفاق  -7

 صحية خاصة

( إن وجدارفاق  -8
ً
 أو دوليا

ً
 .تصورة من شهادات االعتماد الطبي للمشغل )محليا

 

  التأهيل:إجراءات منح شهادة 

اإلدارة العامة لتراخيص لواردة أعاله يتم تشكيل لجنة مختصة من قبل ابعد استيفاء جميع املتطلبات  -1

 .املشغلةالصحية  أو املؤسسة الشركة وتقييمزيارة ل املنشآت الصحية

 الشهادة محدد يتم منحبعد موافقة اللجنة املختصة  -2
ً
 ا نوع التشغيل الطبي املسموح له.فيه ا

 املشغلةالشركة أو املؤسسة الصحية حاجة طبية بحسب اللكوادر ا تأييد يتم منح -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االدارية والطبية املطلوبة لكوادر ا( 1ملحق )



 

 الوظيفة 
 200مستشفى أكثر من 

 سرير
 مركز جراحة اليوم الواحد سرير 200مستشفى أقل من 

 أشعة مركز

 طبي مختبر

 خدمات مساندة

 )عام أو متخصص(مجمع طبي

 

 

1 

 

 

 املدير التنفيذي

(CEO) 

 اجستير إدارة صحية أو م

 ما يعادلها

  في سنوات  5خبرة

 مناصب قيادية

  بكالوريوس إدارة صحية أو

 يعادلهاما 

  سنوات في اإلدارة  5خبرة

 الصحية

  بكالوريوس إدارة صحية

 أو ما يعادلها

  سنوات في  3*خبرة

 اإلدارة الصحية

  بكالوريوس إدارة صحية أو

 ما يعادلها.

  خبرة سنتين في اإلدارة

 الطبية .

  بكالوريوس إدارة صحية أو

 ما يعادلها

  خبرة سنتين في اإلدارة

 الصحية

2 

 

 كبير األطباء

(Medical 

Officer) 

  طبيب استشاري 

  شهادة معتمدة في اإلدارة

 الصحية أو ما يعادلها.

 .تصنيف الهيئة 

  5خبرة ال تقل عن 

 سنوات في اإلدارة الطبية

  طبيب استشاري 

  شهادة معتمدة في اإلدارة

 الصحية أو ما يعادلها.

 .تصنيف الهيئة 

  سنوات في اإلدارة  5خبرة

 الطبية.

  استشاري طبيب 

  الهيئة.تصنيف 

  سنوات في  3خبرة

 اإلدارة الطبية

 أول أو طبيب نائب  أخصائي

 بحسب تخصص املنشأة

 .تصنيف الهيئة 

  سنوات في اإلدارة  3خبرة

 الطبية.

 أول  نائب طبيب 

 .تصنيف الهيئة 

  سنوات في اإلدارة  3خبرة

 الطبية.

3 

 

 

نائب كبير 

 األطباء

(Deputy 

Medical 

Officer) 

 .طبيب نائب 

  الهيئة.تصنيف 

  سنوات في اإلدارة  5خبرة

 الصحية

 .طبيب نائب 

 .تصنيف الهيئة 

  سنوات في اإلدارة  3خبرة

 الصحية

- - - - - - 

4 

 

 

 كبير تمريض

(Nursing 

Officer) 

 .ماجستير تمريض 

 .تصنيف الهيئة 

  سنوات. 5خبرة 

  شهادة معتمدة في إدارة

 التمريض أو ما يعادلها.

 .بكالوريوس تمريض 

 الهيئة.صنيف ت 

 سنوات. 5 خبره 

  شهادة معتمدة في إدارة

 التمريض أو ما يعادلها.

 .بكالوريوس تمريض 

 تصنيف الهيئة 

  سنوات. 3خبرة 

 

 .بكالوريوس تمريض 

 تصنيف الهيئة 

  سنوات. 3خبرة 

5 

 

 مدير جودة

(Quality 

Director) 

  ماجستير في إدارة الجودة

 أو ما يعادلها.

  شهادة معتمدة أو ما

 .CPHQيعادلها 

  سنوات في إدارة  5خبرة

 الجودة.

  في إدارة الجودة بكالوريوس

 أو ما يعادلها.

  شهادة معتمدة أو ما

 .CPHQيعادلها 

  سنوات في إدارة  5خبرة

 الجودة.

 - في إدارة بكالوريوس

 الجودة أو ما يعادلها.

 - شهادة معتمدة أو ما

 .CPHQيعادلها 

  سنوات في إدارة  3خبرة

 الجودة.

  في إدارة الجودة بكالوريوس

 أو ما يعادلها.

  شهادة معتمدة أو ما

 .CPHQيعادلها 

  سنوات في إدارة  3خبرة

 الجودة.

  في إدارة الجودة بكالوريوس

 أو ما يعادلها.

  شهادة معتمدة أو ما يعادلها

CPHQ. 

  سنوات في إدارة  3خبرة

 الجودة.

6 

 

 مسؤول سالمة

(Safety 

Officer) 

  بكالوريوس هندسة، أو

 يعادلها في السالمة.ما 

  سنوات في سالمة  5خبرة

 املنشآت الصحية

  بكالوريوس هندسة، أو ما

 يعادلها في السالمة.

  سنوات في سالمة  5خبرة

 املنشآت الصحية

  دورات وشهادات

معتمدة في إجراءات 

 3السالمة مع خبرة 

 سنوات

  دورات وشهادات معتمدة في

إجراءات السالمة مع خبرة 

 سنوات 3

  شهادات معتمدة في دورات و

 3إجراءات السالمة مع خبرة 

 سنوات

 



 

 

 

 

 لشركة تشغيل طبي نموذج طلب تأهيل( 2ملحق )

 اسم الشركة 

 العنوان الرئيس ي 

 اسم الحي:  املدينة 

 صندوق البريد:  الرمز البريدي 

 الهاتف: 

 اإللكتروني:البريد  

 جزئي:

o مستشفى  مساندة داخلأو خدمة  قسم 

o  داخل مجمع طبي )عام أو أو خدمة مساندة  قسم

 متخصص(

 كامل:

o  مستشفى 

o )مجمع طبي )عام أو متخصص 

o مركز اشعة 

o مختبر طبي 

o مركز جراحة يوم واحد 

o مركز خدمات مساندة 

نوع نشاط التشغيل 

 :املطلوب

 رقم السجل التجاري  

 رأس مال  

 بلد املنشأ  عدد الفروع داخلي 

 خارجي 

 الشركة تصنيف  

 الشركةأهم العمالء لدى   

خالل الثالث سنوات 

 السابقة

ت أهم املشاريع الذي قام  

خالل السنوات بها الشركة 

 السابقة

هـ والئحته التنفيذية ونظام مزاولة املهن 03/11/1423وتاريخ  40نتعهد بااللتزام بما ورد بنظام املؤسسات الصحية الخاصة الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 اتخاذ اإلجراءات الالزمة . في حالة عدم التطبيق لوزارة الصحةهـ والئحته التنفيذية ويحق 04/11/1426وتاريخ  59الصحية الصادر باملرسوم امللكي رقم م/

 بيانات الشخص الذي يمثل الشركة  ختم الشركة

 االسم  

 الوظيفة 

 التوقيع  


