
 

 

 4 رقم اإلصدار 4/4 رقم املادة 8 رقم املرفق

 خيص مؤسسة صحية خاصةإجراءات منح تر  عنوان املرفق

 

 افتتاح مستشفى خاص:

 الخطوة االولى: 

تخصص املستشفى وعدد  مع اختيار من خالل التسجيل في منصة صحة طلب افتتاح مستشفى خاصب يتقدم املستثمر

 ما االسرة واملوقع 
ً
 يلي:مرفقا

 سنة. 15العقار أو صورة عقد إيجار العقار ملدة ال تقل عن  ملكية صورة صك 

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

  من االدارة العامة للخدمات الهندسية  هندس ي معتمدمكتب  املعتمدة مناملخططات الهندسية االبتدائية

املخططات  على أن ترسلاملنشآت الصحية متخصص في تصميم هندس ي أخر  أي مكتبأو  بوزارة الصحة

 .لالعتمادالعامة للخدمات الهندسية بوزارة الصحة  لإلدارة

  على املوقع. واالسكان الشؤون البلدية والقرويةموافقة وزارة 

 

افقات  ذات العالقة ن الجهات الحكوميةم الخطوة الثانية: إصدار التراخيص واملو

 من وزارة الصحةعلى التأييدات للكوادر الصحية  التقديم 

 الهندسية النهائية لوزارة الصحة لالعتماد النهائي قبل البناء. تقديم املخططات 

 

 الثالثة: املتطلبات الالزمة إلصدار الترخيص النهائي للمستشفىالخطوة 

 :مايلي ارفاقطلب افتتاح وتشغيل مع بعند اكتمال مشروع بناء املستشفى يتقدم املستثمر 

 واإلسكان. رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

  الصحية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والتصنيف للكوادررقم التسجيل 

 حراسات امنية. صورة من عقد 

 

 

 



 

 

افقة الوكالة املساعدة لتنمية االستثمار الصحي زيادة السعة السريرية للمستشفيات  بمو

 

 الخطوة االولى: 

تخصص املستشفى  اختيارمن خالل منصة صحة مع طلب زيادة السعة السريرة ملستشفى خاص بيتقدم املستثمر 

 :يلي وارفاق ماوعدد االسرة واملوقع 

  زيادة السعة السريرية.موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على 

 وتكون معتمدة من مكتب هندس ي متخصص في تصميم املنشآت  للتوسعة املخططات الهندسية االبتدائية

 الصحية.

 

افقاتالخطوة الثانية:   من الجهات الحكومية ذات العالقة إصدار التراخيص واملو

 .تقديم املخططات الهندسية النهائية لوزارة الصحة 

 

 مستشفىلتوسعة  الخطوة الثالثة: املتطلبات الالزمة إلصدار الترخيص النهائي

ارفاق طلب تشغيل التوسعة الجديدة للمستشفى مع باملستشفى يتقدم املستثمر  توسعةعند اكتمال مشروع 

 التالية:املستندات 

 .صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

  الصحية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والتصنيف للكوادررقم التسجيل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترخيص املجمع الطبي العام

 

 الخطوة االولى: 

املؤسسة وتخصص نوع من خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار مجمع طبي عام افتتاح  املستثمر بطلبيتقدم 

 :يوارفاق ما يلوموقعها  الصحية

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةالخطوة الثانية:   إصدار التراخيص واملو

 على التأييدات للكوادر الصحية  التقديم 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي ملجمع طبي عام

كحد أدنى أحدها من التخصصات  طبية تلثالثة تخصصاعيادات بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية وتوفير 

أمراض الباطنية، نساء ووالدة، طب أطفال، طب األسرة( باإلضافة الى توفير قسم للطوارئ باملجمع  الجراحة،االساسية )

 :مرفقا مايليللحصول على الترخيص النهائي  بطلبيتقدم املستثمر 

 واالسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

  الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الصادر من الكوادر الصحية جميع وتصنيفرقم تسجيل 

 أو توقيع اتفاقية مع مركز  من سنة الصنع صورة من استمارة سيارة اإلسعاف على أال يقل طرازها عن خمسة سنوات

 خدمة نقل اسعافي حكومي أو خاص.

 

 

 

 

 



 

 ترخيص املجمع الطبي املتخصص

 الخطوة االولى: 

من خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار نوع وتخصص مجمع طبي متخصص يتقدم املستثمر بطلب افتتاح 

 : املؤسسة الصحية وموقعها و ارفاق مايلي

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

  على املوقع. واالسكان البلدية والقرويةموافقة وزارة الشؤون 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةالخطوة الثانية:   إصدار التراخيص واملو

 على التأييدات للكوادر الصحية  التقديم. 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي ملجمع طبي متخصص

لحصول على بطلب ايتقدم املستثمر  كحد أدنى باملجمع عيادتينبعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية وتوفير 

 :ما يلي الترخيص النهائي مرفقا

 واإلسكان. وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

 من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الصادر تصنيف جميع الكوادر الصحية رقم تسجيل و 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترخيص مركز أشعة

 الخطوة االولى: 

من خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار نوع املؤسسة الصحية مركز أشعة يتقدم املستثمر بطلب افتتاح 

  وموقعها و ارفاق مايلي

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

  سعودي.في حال كان املستثمر غير  االستثمارصورة من رخصة وزارة 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةالخطوة الثانية:   إصدار التراخيص واملو

 . التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 

  . 

 

 الترخيص النهائي ملركز االشعةالخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على 

ما لحصول على الترخيص النهائي مرفقا بطلب ايتقدم املستثمر بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية ملركز االشعة 

 :يلي

 واإلسكان. وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

  للتخصصات الصحية.رقم تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترخيص مختبر طبي

 الخطوة االولى: 

من خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار نوع مختبر طبي عام أو متخصص يتقدم املستثمر بطلب افتتاح 

  وتخصص املؤسسة الصحية وموقعها و ارفاق مايلي

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

  سعودي.في حال كان املستثمر غير  االستثمارصورة من رخصة وزارة 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقة  الخطوة الثانية: إصدار التراخيص واملو

 . التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 

 

 متخصصملختبر طبي العام أو الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي 

لحصول على الترخيص بطلب ايتقدم املستثمر متخصص ملختبر طبي عام أو بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية 

 مرفقا ما يلي:النهائي 

 واالسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

  تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.رقم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد

 

 الخطوة االولى: 

من خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار نوع وتخصص مركز جراحة اليوم الواحد يتقدم املستثمر بطلب افتتاح 

  ارفاق مايلياملؤسسة الصحية وموقعها و 

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقة  الخطوة الثانية: إصدار التراخيص واملو

  على التأييدات للكوادر الصحية .التقديم 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي ملركز جراحة اليوم الواحد

 :ما يليلحصول على الترخيص النهائي مرفقا بطلب ايتقدم املستثمر بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية للمركز 

 .رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 .رقم تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 والتي تستلزم نقلها  أو الحكومية بقبول الحاالت الطارئة اتفاقية سارية املفعول مع إحدى املستشفيات الخاصة

 .الى املستشفى في أي وقت

 إقرار بعدم السماح ببقاء املريض باملركز للمبيت. 

  ار من الطبيب املراد الترخيص له بتحمل املسؤولية الكاملة عن أي إهمال يحدث للمريض.إقر 

 ببقاء املريض باملركز للمبيتإ 
ً
 .قرار من املشرف على املركز بعدم السماح نهائيا

 

 

 



 

 ترخيص العيادة

 

 الخطوة االولى: 

اختيار نوع وتخصص املؤسسة الصحية من خالل التسجيل في منصة صحة مع عيادة يتقدم املستثمر بطلب افتتاح 

  وموقعها و ارفاق مايلي

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةإصدار التراخيص الخطوة الثانية:   واملو

 . التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للعيادة

 مرفقا ما يلي:لحصول على الترخيص النهائي بطلب ايتقدم املستثمر بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية للعيادة 

 .رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 رقم تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترخيص مراكز الخدمات الصحية املساندة 



 

 الخطوة االولى: 

مع اختيار نوع  من خالل التسجيل في منصة صحةيتقدم املستثمر بخطاب طلب افتتاح مركز خدمات مساندة 

  مايلي وارفاق وتخصص املؤسسة الصحية وموقعها 

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةإصدار التراخيص الخطوة الثانية:   واملو

 . التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي 

 لحصول على الترخيص النهائيبطلب ااملستثمر  ركز خدمات مساندة يتقدمملبعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية 

 مرفقا ما يلي:

 واالسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

 رقم تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ترخيص مراكز خدمات النقل اإلسعافي 

 الخطوة االولى: 

خالل التسجيل في منصة صحة مع اختيار نوع من يتقدم املستثمر بخطاب طلب افتتاح مركز خدمات نقل إسعافي 

  وتخصص املؤسسة الصحية وموقعها و ارفاق مايلي

 التجاري الصادر من وزارة التجارة. رقم السجل 

 سعودي.في حال كان املستثمر غير  صورة من رخصة وزارة االستثمار 

 على املوقع. واالسكان موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 

افقات من الجهات الحكومية ذات العالقةالخطوة   الثانية: إصدار التراخيص واملو

 . التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 

 

 الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي 

لحصول على الترخيص بطلب ااملستثمر  يتقدمخدمات نقل إسعافي بعد استكمال جميع التجهيزات الطبية واإلدارية ملركز 

 ما يلي:النهائي مرفقا 

 واالسكان وزارة الشؤون البلدية والقروية رخصة 

 .رقم تسجيل و تصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    رخصة مؤسسة صحية خاصةتجديد 

 :التاليارفاق مع  من خالل منصة صحة طلب تجديد املؤسسة

 للمستشفيات فقط( منيةاال حراسات ال صورة من عقد( 

  األشعة ( . )ألقسامصورة من شهادة قياس نسبة اإلشعاع و وسائل األمان 

  بدون 
ً
  مالحظات.محضر الزيارة كامال

 و مركز النقل االسعافي املجمع الطبي العاماملستشفيات و صورة من استمارة سيارة اإلسعاف مجددة ) خاص ب 

 (  الرعاية الحرجة مركز و 

 

 

 

  نقل ملكية مؤسسة صحية خاصة

 

 ارفاق املستندات التالية:مع من خالل منصة صحة  ملكية املؤسسةطلب نقل 

 .صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية 

 من وزارة التجارةالصادر  السجل التجاري  رقم. 

 في حال كان املستثمر غير سعودي  وزارة االستثمار رخصة. 

 لمستشفيات فقط()ل شركة حراسات امنية دصورة من عق 

 قسام األشعة ( .نسبة اإلشعاع و وسائل األمان ) أل صورة من شهادة قياس 

 . بدون مالحظات 
ً
  محضر الزيارة كامال

  خاص باملستشفيات واملجمع الطبي العام و مركز النقل االسعافي صورة من استمارة سيارة اإلسعاف مجددة (

 والرعاية الحرجة  ( 

 .عقد البيع / التنازل للمنشأة من الطرفين مصدق من الغرفة التجارية 

  الشركاء.جميع  وصور هوياتصورة من عقد تأسيس الشركة 

 

 

 

 إضافة نشاط



 

 

  فيه نوع النشاط املراد إضافة نشاط من خالل منصة صحة طلب بيتقدم املستثمر 
ً
 اضافته.موضحا

 

 إضافة تخصص

 

  فيه نوع التخصص املراد  اضافة تخصص من خالل منصة صحة طلببيتقدم املستثمر 
ً
 اضافته.موضحا

 


