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المستهدفين
األطباء االستشاريين في وزارة الصحة وجميع القطاعات الصحية الحكومية.  	
الجهات الصحية الحكومية. 	
القطاع الصحي الخاص. 	

الوصف
يقــدم هــذا الدليــل إرشــادات لعمــل الممارس الصحــي الحكومي فــي القطاع الصحي 
الخــاص وهــو قابــل للتطبيــق علــى جميــع الممارســين الصحييــن في القطــاع الصحي 

الحكومــي »مــن االستشــاريين« والقيــادات ذات العالقــة والقطــاع الصحي الخاص.

اإلجراء 
المطلوب

اطــالع جميــع الممارســين الصحييــن » االستشــاريين« الحكومييــن الراغبيــن فــي 
العمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص، و القيــادات ذات العالقــة فــي المنشــأة الصحيــة 
الحكوميــة المســؤولة عــن عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي فــي القطــاع الخــص، 
و جهــات القطــاع الصحــي الخــاص التــي ترغــب فــي توظيــف ممــارس صحــي حكومــي 
ــه كل  ــن تحديث ــالن ع ــد اإلع ــادي وعن ــل االسترش ــذا الدلي ــى ه ــا عل ــاري«  لديه »استش

مــره مــن خــالل نشــره بالطــرق المناســبة، والتقيــد بمــا ورد فيــه.

مواعيد 
المراجعة

ــد  ــكل دوري أو عن ــة بش ــة ذات الصل ــة الحالي ــات التنظيمي ــث السياس ــة وتحدي مراجع
ــل أو إضافــة.  الحاجــة لتعدي

معلومات 
regulations523@moh.gov.saالتواصل

حالة المستند
هــذا الدليــل يعــد وثيقــة رســمية يمكــن االطــالع عليــه وطباعتــه. وغيــر مســموح 
ــتنًدا  ــه مس ــتند بصفت ــذا المس ــن ه ــة م ــخة مطبوع ــوى أي نس ــي محت ــم ف بالتحك
خاضًعــا للرقابــة، يمكــن الوصــول إليــه دائًمــا مــن خــالل البوابــة الرســمية لــوزارة الصحــة.
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في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

المقدمة
تشــهد المملكــة العربيــة الســعودية ازدهــاًرا وتطــوًرا فــي جميــع المجــاالت وكافــة القطاعــات والخدمــات، 
فحققــت تحســًنا وتميــًزا ملموًســا علــى المســتوى العربــي واإلقليمــي والعالمــي، وعلــى وجــه الخصــوص 
فــي القطــاع الصحــي، ويشــهد بذلــك العالــم أجمــع ليثبــت النظــام الصحــي الســعودي يوًمــا بعــد يــوم أنــه 
نظامــًا صحيــًا شــامالً وفعــاالً ومتكامــالً، صحــة الفــرد والمجتمــع هــي أهــم أولوياتــه )بمــن فيهــم المواطــن 
الجهــات  و  بالمملكــة  الصحــي  القطــاع  جهــات  جميــع  بيــن  والتنســيق  فالمواءمــة  والزائــر(،  والمقيــم 

ــه.  ــرز نقــاط قوت الحكوميــة ذات الصلــة مــن أهــم ســماته، والربــط باألهــداف الوطنيــة االســتراتيجية مــن أب

وبغــرض التطويــر المســتمر وتقديــم أفضــل الخدمــات الصحيــة بأعلــى جــودة، ولتحقيــق االتــزان المرجــو فــي 
عمــل الممارســين الصحييــن، جــاء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523( وتاريــخ 11/ 09/ 1443هـــ بشــأن الموافقــة 
ــن بالعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص خــارج  ــن الحكوميي ــط الســماح للممارســين الصحيي علــى ضواب

أوقــات العمــل الرســمي. 

ولتنفيــذ هــذا تمــت دراســة كافــة الجوانــب ذات العالقــة والتنســيق بيــن جميــع جهــات القطــاع الصحــي، 
للمواءمــة والربــط بطريقــة تســهم فــي تحقيــق األهــداف الوطنيــة االســتراتيجية للقطــاع الصحــي بمــا 
يضمــن تســهيل حصــول المســتفيد علــى الخدمــات الصحيــة وتحســين جــودة وكفــاءة الخدمــات الصحيــة 
ــذت  ــي اتخ ــرارات الت ــم الق ــن أه ــًدا م ــيما أن واح ــة. والس ــر الصحي ــد المخاط ــة ض ــز الوقاي ــه وتعزي ــة ل المقدم
علــى مســتوى القطــاع الصحــي الوطنــي مؤخــًرا هــو الســماح للممــارس الصحــي الحكومــي بالعمــل فــي 
القطــاع الصحــي الخــاص، وهــذا لتحقيــق أكبــر قــدر من التعــاون بيــن قطاعات الصحــة بالمملكــة وحوكمتها 
بالطريقــة التــي تعــود بالمنفعــة أولًا علــى المســتفيد مــن الخدمــات الصحيــة ومــن ثــم للممــارس الصحــي 

الحكومــي والقطــاع الصحــي. 

لــذا فقــد تــم بنــاء النظــام االلكترونــي الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن 
الموظفيــن فــي الجهــات الصحيــة الحكوميــة »خبيــر الصحــة«، يربــط القطــاع الصحــي الحكومــي بالقطــاع 
ــن مــن العمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص  ــن الحكوميي الصحــي الخــاص لُيَمكــن الممارســين الصحيي

ــاله. ــه أع ــار إلي ــوزراء المش ــس ال ــرار مجل ــا ق ــتراطات حدده ــط واش ــق ضواب وف
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التعاريف

يقصد بالعبارات التالية - أينما وردت في هذا الدليل - المعاني الموضحة أمامها

وزارة الصحةالوزارة

ــاص نظام خبير الصحة ــي الخ ــاع الصح ــي القط ــن ف ــص العاملي ــد لرخ ــام الموح النظ
ــة. ــة الحكومي ــات الصحي ــي الجه ــن ف ــن الموظفي م

الجهة  الصحية الحكومية

المنشــآت الصحيــة الحكوميــة التــي يعمــل بها ممارســين صحيين 
لــوزارة  تابعــة  إداريــة«  صحيــة  منشــآت  أو  مستشــفيات  »ســواء 
الصحــة، وزارة التعليــم، وزارة الحــرس الوطنــي، وزارة الداخليــة، وزارة 
الدفــاع، مستشــفى الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، 
ــي  ــرى الت ــة األخ ــات الحكومي ــع القطاع ــر وجمي ــالل األحم ــة اله هيئ

يعمــل بهــا ممارســين صحييــن.

الهيئة السعودية للتخصصات الصحيةالهيئة

كل منشأة أو مؤسسة صحية تابعة للقطاع الصحي الخاص.المنشأة الصحية الخاصة

الممارس الصحي الحكومي

طبيــب استشــاري، ســعودي، حاصــل علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة 
مــن الهيئــة وتســجيله فيهــا ســاري كممــارس صحــي، أمضــى 
أداء  ســنتين بوصفــه استشــاري ممــارس، حاصــل علــى تقييــم 

وظيفــي عــاٍل، لديــه اشــتراك ســاري فــي التأميــن الصحــي. 

التعاقد الجزئي )العمل لبعض 
الوقت(

العمــل الــذي يؤديــه الممــارس الصحــي بتعاقــد، بصفته غيــر متفرغ، 
لمــدة زمنيــة محــددة خــارج الجهــة الصحيــة الحكوميــة التــي يعمــل 

. بها

هــو عمــل داخــل أو خــارج الجهــة الصحيــة الحكوميــة التــي يتبــع لهــا تعاقد اللوكم )العمل المؤقت(
الممــارس الصحــي، تقتضــي طبيعــة تعاقــده فتــرة زمنيــة محــددة. 

لجنة الحوكمة

ــوزراء  ــس ال ــرار مجل ــي ق ــا ورد ف ــق م ــة تطبي ــة بمتابع ــة معني لجن
رقــم )523( وتاريــخ 11 / 09 / 1443هـــ بشــأن الموافقــة علــى ضوابــط 
الســماح للممارســين الصحييــن الحكومييــن بالعمــل فــي القطاع 
الصحــي الخــاص خــارج أوقــات العمــل الرســمي. نطــاق عملهــا وزارة 

الصحــة والجهــات التابعــة لهــا.

اللجنة التنفيذية
تطبيــق  بمتابعــة  معنيــة  الحوكمــة  لجنــة  عــن  منبثقــة  لجنــة 
ــوزراء و تصــدر  ــواردة فــي قــرار مجلــس ال ــط و التنظيمــات ال الضواب

عــن لجنــة الحومــة علــى مســتوى المناطــق والمحافظــات

اللجنة الفرعية بالجهة الصحية 
الحكومية

اللجنــة المختصــة بمتابعــة تنفيــذ تنظيمــات و متطلبــات عمــل 
الممارســين الصحييــن الحكومييــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص 
خــارج أوقــات الــدوام الرســمي بالمناطــق والمحافظــات و التجمعات 
الصحيــة وفًقــا للمهــام التفصيليــة الــواردة فــي قــرار تشــكيلها 
الطلبــات الــواردة مــن نفــس المنطقــة أو المحافظــة أو التجمــع 

ــي(. الصح
تقييم )تقويم( األداء الوظيفي 

العالي
ال يقــل عــن ممتــاز آلخــر عاميــن مــن عمــل الممــارس الصحــي »وفًقــا 

لتقييــم األداء الوظيفي«.
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في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

الهدف من الدليل 
 اإلجابــة علــى أهــم االستفســارات التــي تــدور حــول اســتخدام النظــام الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع 

الصحــي الخــاص مــن الموظفيــن فــي الجهــات الصحيــة الحكوميــة )نظــام خبيــر الصحــة(.

وتقديــم القواعــد واإلجــراءات المتســقة لجميــع الجهــات ذات العالقــة حــول مــا يجــب القيــام بــه لعمــل 
الممــارس الصحــي الحكومــي فــي القطــاع الصحــي الخــاص. وهــذا الدليــل فــي حالــة تطويــر مســتمر، وكل 

ــوزارة الصحــة. ــة الرئيســية ل ــه ســيكون علــى البواب إصــدار محــدث ل

الهدف من نظام خبير الصحة 
تفعيــل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523( بتاريــخ 11/ 09 / 1443هـــ بشــأن الموافقــة علــى ضوابط الســماح . 1

العمــل  أوقــات  خــارج  الخــاص  الصحــي  القطــاع  فــي  بالعمــل  الحكومييــن  الصحييــن  للممارســين 
الرسمي 

حوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الصحي الخاص. . 2

تحقيق االتزان في الممارسة الصحية بين القطاعين الصحيين الحكومي والخاص.  . 3
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أهم االستفسارات التي قد ترد من المستفيدين من النظام 
الموحد لرخص العاملين في القطاع الصحي الخاص من 

الموظفين في الجهات الصحية الحكومية
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين

في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

أوالً:

االستفسارات العامة
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين
في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س 1: ما هي أهم القرارات الصادرة المنِظمة لعمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع 
الصحي الخاص؟

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523( بتاريــخ 11 / 09 / 1443هـــ بشــأن الموافقــة علــى ضوابــط الســماح . 1
للممارســين الصحييــن الحكومييــن بالعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص خــارج أوقــات العمــل الرســمي.

ــه . 2 ــخ 04/ 11 / 1426هـــ والئحت ــة الصــادر باألمــر الملكــي رقــم )م/59( وتاري ــة المهــن الصحي نظــام مزاول
ــة  التنفيذي

ــي المعتمــدة . 3 ــي ووثيقــة الضمــان الصحــي التعاون ــة لنظــام الضمــان الصحــي التعاون الالئحــة التنفيذي
ــخ 13/4/1435هـــ. ــوزاري رقــم )9/35/1/ض( وتاري بموجــب القــرار ال

النظام الصحي الصادر باألمر الملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 03 / 1423هـ. . 4

نظــام المؤسســات الصحيــة الخاصــة الصــادر باألمــر الملكــي رقــم م/40 وتاريــخ 03/ 11 / 1423هـــ والئحته . 5
التنفيذية.

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )123( وتاريــخ 1412/09/12هـــ المتضمــن القواعــد المنظمــة لتقديــم خبــرات . 6
أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين العلميــة إلــى القطــاع الخــاص الصــادرة.

التعميم الوزاري رقم )1370176( وتاريخ 1438/07/27هـ.. 7

قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )164( وتاريــخ 1422/06/08هـــ المتضمــن القواعــد الخاصــة بعمــل األطبــاء . 8
االستشــاريين الســعوديين مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات الســعودية

س 2: ماهي اشتراطات العمل للممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص؟

أن يكــون الممــارس الصحــي الحكومــي حاصــل علــى ترخيــص مــزاول المهنــة للعمــل فــي القطــاع الصحــي 
الخاص.

س3: ماهي الجهات المستفيدة من النظام االلكتروني الموحد لرخص العاملين في القطاع 
الصحي الخاص من الموظفين في الجهات الصحية الحكومية »خبير الصحة«؟

الممارسين الصحيين الحكوميين من األطباء االستشاريين السعوديين.. 1

القطاع الصحي الخاص.. 2

الجهــات الصحيــة الحكوميــة التــي يتبــع لهــا ممارســين صحييــن حكومييــن، علــى ســبيل الذكــر ال . 3
الحصــر: )وزارة الصحــة، وزارة التعليــم، وزارة الحــرس الوطنــي، وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، مستشــفى 
الملــك فيصــل التخصصــي ومركــز األبحــاث، هيئــة الهــالل األحمــر، الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، الهيئــة 

ــة(. الســعودية للتخصصــات الصحيــة، هيئــة الصحــة العامــة وقاي
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين

في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

ثانيًا:

الممارس الصحي الحكومي
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين
في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س 1: في حال رفضت الجهة الصحية الحكومية الطلب رغم استكمال الشروط، هل يحق 
للممارس الصحي الحكومي التظلم. ومن هي الجهة المسؤولة الستقبال طلبات التظلم؟

نعــم يحــق للممــارس الصحــي الحكومــي ممــن تنطبــق عليــه ضوابــط العمــل فــي القطــاع الصحــي الخاص، 
ــن  ــن الحكوميي ــات عمــل الممارســين الصحيي ــة حوكمــة تنظيمــات ومتطلب ــة للجن ــة الفرعي ــع للجن الرف
فــي القطــاع الصحــي الخــاص خــارج أوقــات الــدوام الرســمي والتــي تتبــع للجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا 

الممــارس الصحــي الحكومــي.

س 2: كيف يتم تحديد أجر التعاقد بين الممارس الصحي الحكومي والمنشأة الصحية الخاصة؟

يتــم تحديــد األجــر بنــاء علــى االتفــاق بيــن الطرفيــن )الممــارس الصحــي الحكومــي والمنشــأة الصحيــة 
الخاصــة(، ويخضــع أي خــالف بيــن الطرفيــن لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي الخالفــات العماليــة.

س 3: كيف يمكن للممارس الصحي الحكومي إنهاء العمل في المنشأة الصحية الخاصة من 
بعد الحصول على ترخيص العمل في القطاع الصحي الخاص؟

علــى الممــارس الصحــي الحكومــي أن يلتــزم بالعقــد المعتمــد بيــن الطرفيــن وإجــراءات إنهــاء العمــل 
حســب مــا ورد فــي نظــام العمــل وتعليمــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

س 4: هل يمكن للممارس الصحي الحكومي العمل في أي منشأة صحية خاصة؟

نعم يمكن للممارس الصحي الحكومي العمل في منشأة صحية خاصة حاصلة على ترخيص. 

س 5: ما هو عدد المنشآت الصحية الخاصة المسموح العمل فيها وفًقا للترخيص الصادر عن 
النظام الموحد لرخص العاملين في القطاع الصحي الخاص من الموظفين في الجهات الصحية 

الحكومية »خبير الصحة« ؟ 

يمكــن للممــارس الصحــي الحكومــي العمــل فــي المنشــأة الصحيــة الخاصــة المســجلة علــى ترخيــص 
نظــام مزاولــة المهنــة الصــادرة عــن نظــام خبيــر الصحــة فقــط، والعمــل فــي أكثــر مــن منشــأة صحيــة خاصــة 

بترخيــص واحــد ُيعــد مخالفــة.

س 6: هل يمكن للممارس الصحي الحكومي العمل في القطاع الصحي الخاص خال إجازاته 
السنوية؟

نعــم يمكــن لــه ذلــك فــي حــال الحصــول علــى إجــازة رســمية معتمــدة مــن مرجعــه فــي القطــاع الصحــي 
الحكومــي، بشــرط حصولــه علــى ترخيــص مزاولــة المهنــة فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن خــالل النظــام 
الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن الموظفيــن فــي الجهــات الصحيــة الحكوميــة 

»خبيــر الصحــة«.

س 7: هل يمكن للممارس الصحي االطاع على الترخيص ومدته؟ 

نعم يمكن له االطالع على الترخيص من خالل تطبيق »أناة«. 

س 8: ما هو المطلوب من الممارس الصحي الحكومي قبل أن تتقدم المنشأة الصحية 
الخاصة بتقديم الطلب على نظام خبير؟

التنســيق مــع المنشــأة الصحيــة الخاصــة واالتفــاق معهــا علــى جــدول العمــل لديهــم قبــل إدخالهــم للبيانــات 
فــي الطلــب علــى النظــام الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن الموظفيــن فــي 

الجهــات الصحيــة الحكوميــة »خبيــر الصحــة«.



SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

10
الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين

في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س9: كم عدد المنشآت الصحية المسموح العمل فيها خال مدة ترخيص مزاولة المهنة في 
القطاع الصحي الخاص الصادرة عن طريق نظام خبير الصحة؟

يكون مرخص له بالعمل في منشأة صحية خاصة واحدة طوال فترة الترخيص الصادر.

س 10: كم مدة الموافقة على ترخيص مزاولة المهن الصحية في القطاع الصحي الخاص؟

سنتين قابلة للتجديد على أال تتجاوز تلك المدة مدة عقد عمل الممارس الصحي لدى جهته.
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين
في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

ثالثــًا:

القطاع الصحي الحكومي
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين

في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س 1: ماهي متطلبات عمل الممارسين الصحيين الحكوميين »االستشاريين« في القطاع 
الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي؟

يكــون عملهــم وفــق الضوابــط ذات العالقــة بقــرار مجلــس الوزراء رقــم 523 وتاريخ 11 / 09 / 1443هـــ، وباالتفاق 
مــع المجلــس الصحــي الســعودي تــم اعتمــاد المتطلبات التاليــة في تاريــخ 19 / 11 / 1443هـ 

ماحظاتنقاطالمعيارالوصف
بحد أقصى 6 نقاط404/ سنةعدد المناوبات

عدد العيادات         
) مدة العيادة 

4 ساعات (

الطبيب الذي يجري 
عمليات /مناظير / 

قسطرة / أو ما في 
حكمها من إجراءات

83/ شهر

إضافيــة  فتــرة  كل  عــن  نقطــة  تضــاف 
أســبوعية ســواء كانــت عيــادة أو غيرهــا 
ــر  مــن إجــراءات كالعمليــات أو المناظي

أو مــا شــابه.

تواجــد  النقطــة  الحتســاب  يشــترط 
أو  العيــادة  فــي  شــخصًيا  االستشــاري 
تواجــده  أو  قاهــرة  لظــروف  إال  اإلجــراء 
فــي إجــازة رســمية مــع ترتيــب تغطيــة 

مناســبة.

أي مــن  فــي  النصــاب  يمكــن إكمــال 
ــة التابعــة للتجمــع أو  المنشــآت الصحي

اإلدارة. المنطقــة بالتنســيق مــع 

يكــون  أن  األســرة  لطبيــب  يشــترط 
لــكل  طبيــب  برنامــج  فــي  مســجل 

أســرة.

الطبيب الذي ال يقوم 
بإجراء عمليات أو 

إجراءات
124/ شهر

طبيب بدون تنويم 
)الجلدية - النفسية في 
المستشفيات العامة(

204/ شهر

248/ شهرطبيب طب أسرة

طبيب األسنان الذي 
24/ شهريجري عمليات

8

إضافيــة  فتــرة  كل  عــن  نقطــة  تضــاف 
أســبوعية ســواء كانــت عيــادة أو غيرهــا 
ــابه  ــا ش ــات أو م ــراءات كالعملي ــن إج م

ــك. ذل
تنطبــق الشــروط المذكــورة فــي الخانــة 

أعاله.

طبيب األسنان الذي ال 
32/ شهريجري عمليات
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين
في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

ماحظاتنقاطالمعيارالوصف

عدد فترات 
العمل

)مدة الفترة 
الواحدة  4 

ساعات(

288/ شهرالمختبرات وبنوك الدم

7 فتــرات عمــل فــي األســبوع  تغطيــة 
الواحــدة،  للفتــرة  4ســاعات  بواقــع 

: لــي لتا كا
 للمختبرات وعلم األمراض:  	

Diagnostic verification session
	  Diagnostic screening :لبنوك الدم 

 & therapeutic session
تعامل Telepathology وتغطية  	

عيادات األمراض الوراثية وأمراض 
الدم والخزعة معاملة الفترة 

الواحدة.
مع تغطية المناوبات والبقاء تحت  	

الطلب وفق حاجة العمل واسوة 
ببقية التخصصات.

ال يتعــارض أي ممــا ســبق مــع ضــرورة التــزام االستشــاري بالمــرور اليومــي علــى مرضــاه 
المنوميــن باســمه والــذي يعتبــر مســؤولية أصيلــة و أساســية لتحقيق اإلنتاجيــة، وكذلك 

تقديــم االستشــارات للمرضــى المنوميــن حســب نظــام المستشــفى
طبيب 
العناية 

المركزة

ســاعات   8 / شــهر/  عمــل  فتــرة   12
منزليــة مناوبــات   8 إلــى  8باإلضافــة 

تضاف نقطة عن كل فترة إضافية 
شهرية

طبيب 
الطوارئ

ســاعات   8 / شــهر/  عمــل  فتــرة   14
)علــى أن يكــون ثلثهــا علــى األقــل 
فتــرة ليليــة مــن 12 ليــال الــى 8 صباحــًا

8

طبيب 
التخدير

14 فتــرة عمــل / شــهر / 8 ســاعات 
)يمكــن تخفيضهــا فــي حالــة تغطيــة 
ــى 12  ــم ال ــر أو عــالج األل ــادات تخدي عي

فتــرة عمــل (

4

طبيب 
األشعة غير 

تداخلية

الحصــول عــن %80 مــن إنتاجية أطباء 
تضاف نقطة عن كل %20 زيادة في 8األشــعة حســب النموذج المعتمد

اإلنتاجية

عدد ساعات 
تدريس 
)اطباء 

الزمالة(

ساعات / 
بحد أقصى نقطتين شهريًا1شهر 4

عدد اللجان 
أمثلة اللجان: المراضة والوفيات، 21/ شهرالطبية

مكافحة العدوى، الجودة...الخ
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ماحظاتنقاطالمعيارالوصف

المناصب 
القيادية

رئيس قسم طبي

يمنح 4 نقاط + 
مجموع نقاطه 
حسب الجدول 

أعاله

مدير المستشفى

يمنح 6 نقاط + 
مجموع نقاطه 
حسب الجدول 

أعاله

من استكمل 10 نقاط فأكثر يعتبر مستكمل لإلنتاجية. 	

هــذه المعاييــر فقــط الســتكمال الحصــول علــى موافقــة للعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص وال تعتبــر  	
هــي النصــاب الرســمي والــذي تحــدده حاجــة العمــل، وليــس بالضــرورة أن يترتــب علــى تحققهــا أي مزايــا أو 

بــدالت إضافيــة.

يتطلــب الحصــول علــى موافقــة للعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص أيًضــا تحقيــق الدرجــة المطلوبــة مــن  	
الجــودة وســالمة المرضــى واالنضبــاط. 

س 2: ماهي اإلقرارات والتعهدات المتعلقة بعمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع 
الصحي الخاص؟

اإلقــرار وااللتــزام بنمــوذج اتفاقيــة عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي للعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص 
خــارج أوقــات الــدوام الرســمي علــى نظــام خبيــر الصحــة، ومــا قــد تطلبــه الجهــة الصحيــة الحكوميــة بشــكل 
ــة قواعــد الســلوك الوظيفــي  ــح ذات العالقــة ومــا ورد فــي مدون خــاص باإلضافــة إلــى االلتــزام باألنظمــة واللوائ
وأخالقيــات الوظيفــة العامــة وبجميــع مــواد نظــام مزاولــة المهــن الصحيــة والئحتــه التنفيذيــة ودليــل أخالقيــات 
الممــارس الصحــي وجميــع األنظمــة الصحيــة األخــرى المعمــول بهــا فــي المملكــة وتعليمــات وزارة الصحــة 

الحاليــة ومــا تصــدره الحًقــا فــي هــذا الشــأن. 

س 3: كم عدد ساعات العمل المسموح للممارس الصحي الحكومي العمل بها في القطاع 
الخاص؟

يجــب أال تتجــاوز ســاعات العمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص 16 ســاعة أســبوعًيا، بواقــع أربــع فتــرات »جلســات« 
مــدة الفتــرة أو الجلســة الواحــدة 4 ســاعات. علــى أن تكــون فتــرة »جلســة« واحــدة باليــوم خــالل أيــام األســبوع 

خــارج أوقــات الــدوام الرســمي، وفترتيــن “جلســتين« بحــد أقصــى خــالل إجــازة نهايــة األســبوع.

س 4: من هو صاحب الصاحية في الموافقة على الطلبات؟

وفًقا لمصفوفة الصالحيات الداخلية لدى المنشأة الصحية الحكومية.

س 5: هل يمكن للقياديين من الممارسين الصحيين الحصول على ترخيص مزاولة المهنة 
للعمل في القطاع الصحي الخاص؟ 

نعــم يمكــن للقيادييــن العمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص بعــد الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة التــي 
تحددهــا كل جهــة.
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س 6: ما هي المدة التي يجب على المنشأة الصحية الحكومية الرد خالها على طلب ترخيص 
عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص والتي من بعدها يعتبر الطلب 

الغي؟

يجب على المنشأة الصحية الحكومية النظر في الطلب و إتمامه خالل مدة أقصاها 14 يوم عمل.

س7: متى يمكن للمنشأة الصحية الحكومية إنهاء ترخيص مزاولة المهنة للممارس الصحي 
الحكومي المرخص له بالعمل في القطاع الصحي الخاص؟

يتــم ذلــك فــي حــال حاجــة العمــل إليــه، علــى ســبيل المثــال ال الحصــر )زيــادة قوائــم انتظــار المرضى، زيــادة عبء 
العمــل الخــاص بالممــارس الصحــي بأكثــر مــن النســبة المحــددة مــن خــط األســاس، عــدم التــزام الممــارس 
الصحــي بالعمــل ضمــن الســاعات المتفــق عليهــا، عنــد ثبــوت تغيــب الممــارس الصحــي الحكومــي عــن عملــه 
فــي المنشــأة الصحيــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا بســبب عملــه فــي القطــاع الصحــي الخــاص، عنــد ثبــوت 
تحويــل المرضــى والمراجعيــن لعيادتــه فــي المنشــأة الصحيــة الحكوميــة إلــى العيــادة التــي يعمــل بهــا فــي 

القطــاع الصحــي الخــاص، عنــد انخفــاض مســتوى تقييــم األداء عــن ممتــاز(. 

س 8: ما هو اإلجراء الذي تتبعه الجهة الصحية الحكومية إلنهاء عمل الممارس الصحي في 
المنشأة الصحية الخاصة؟ 

يجــوز للجهــة الصحيــة الحكوميــة وفًقــا لمــا يحقــق المصلحــة العامــة، العــدول عــن موافقتهــا، وذلــك بإشــعار 
المنشــأة الصحيــة الخاصــة والممــارس الصحــي الحكومــي بإيقــاف العمــل بعــد ثالثيــن يوًمــا مــن تاريــخ اإلشــعار.

ويكون ذلك من خالل طريقة موثقة.  

س 9: هل يشترط موافقة جهة عمل الممارس الصحي الحكومي بالعمل في القطاع الصحي 
الخاص خال إجازته السنوية المعتمدة؟

نعــم، ألنــه يقتصــر إصــدار ترخيــص مزاولــة المهنــة فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن خــالل نظــام موحــد »نظــام 
خبيــر الصحــة« والــذي يحتــم وجــود عــدد مــن الموافقــات مــن جهــة عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي. 

س 10: هل يلزم قياس اإلنتاجية للممارس الصحي الحكومي قبل العمل في القطاع الصحي 
الخاص؟

نعــم، وعلــى جهــات القطــاع الصحــي الحكومــي االلتــزام بتطبيــق قيــاس اإلنتاجيــة واالســتعانة بالنتائــج لتطبيق 
الضوابــط ذات العالقــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523( وتاريــخ 11 / 09 / 1443هـ.

س 11: كيف تتم متابعة تطبيق تنظيمات ومتطلبات عمل الممارسين الصحيين الحكوميين 
بالقطاع الصحي الخاص؟

مــن خــالل لجنــة حوكمــة تنظيمــات ومتطلبــات عمــل الممارســين الصحييــن الحكومييــن بالقطــاع الصحــي 
الخــاص واللجــان التنفيذيــة المنبثقــة عنهــا واللجــان الفرعيــة التابعــة لهــا بالمناطــق والمحافظــات والتجمعــات.

س 12: من المسؤول عن متابعة التزام الممارسين الصحيين الحكوميين من كافة القطاعات 
أثناء عملهم في القطاع الصحي الخاص؟ 

فريق عمل اإلدارة العامة لاللتزام بوزارة الصحة.



SaudiMOH Saudi_MohSaudiMOH937 MOHPortalwww.moh.gov.sa

16
الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين

في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س 13: ما هو دور لجنة الحوكمة لتنظيمات ومتطلبات عمل الممارسين الصحيين الحكوميين 
في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي واللجنة التنفيذية المنبثقة عنها، وما هو 

دور اللجان الفرعية بالمديريات والتجمعات الصحية ؟

جميــع هــذه اللجــان الغــرض منهــا متابعــة تطبيــق مــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523( وتاريــخ 11 / 09 
/ 1443هـــ بشــأن الموافقــة علــى ضوابــط الســماح للممارســين الصحييــن الحكومييــن بالعمــل فــي القطــاع 

الصحــي الخــاص خــارج أوقــات العمــل الرســمي.

س 14: هل يمكن للقياديين بوزارة الصحة من الممارسين الصحيين الحصول على ترخيص 
مزاولة المهنة للعمل في القطاع الصحي الخاص؟ 

نعــم يمكــن للقيادييــن بــوزارة الصحــة مــن الممارســين الصحييــن العمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص بعــد 
الحصــول علــى الموافقــات الالزمــة، ولكــن خــالل المرحلــة الثانيــة مــن إطــالق نظــام خبيــر الصحــة.

س 15: هل طلب ترخيص عمل أعضاء هيئة التدريس في القطاع الصحي الخاص سيكون من 
خال نظام خبير الصحة؟ وكيف؟

نعم، بالتنسيق مع وزارة التعليم حيال ذلك

س 16: ماهي متطلبات استخراج ترخيص عمل الممارس الصحي الحكومي من أعضاء هيئة 
التدريس؟

الحصــول علــى موافقــة وزيــر التعليــم بحســب الضوابــط المذكــورة فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 123، 
واســتخراج ترخيــص مزاولــة المهنــة عــن طريــق نظــام التراخيــص الصحيــة فــي منصــة صحــة.

س 17: ماهي اشتراطات حصول الممارس الصحي الحكومي على ترخيص مزاول المهنة للعمل 
في القطاع الصحي الخاص؟

أن يكون سعودي الجنسية.. 1

أن يكون طبيب بتصنيف استشاري.. 2

أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. 3

أن يكون تسجيله كممارس صحي ساري لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.. 4

أن يكون أمضى سنتين في العمل المهني الصحي بوصفه طبيب استشاري ممارس.. 5

أن يكون حاصل على تقييم أداء عاٍل.. 6

الموافقة على اإلقرارات والتعهدات المتعلقة بعمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الخاص.. 7

س 18  : ما ينبغي على المنشأة الصحية الحكومية قبل الموافقة على طلب عمل الممارس 
الصحي الحكومي خارج أوقات الدوام الرسمي في القطاع الصحي الخاص؟

التأكــد مــن اســتيفاء شــروط حصــول الممــارس الصحــي الحكومــي علــى ترخيــص للعمــل فــي القطــاع  	
الصحــي الخــاص.

تطبيق قياس اإلنتاجية والتحقق من استيفاء متطلبات الحد األدنى لإلنتاجية العمل. 	

تحديــد الحــد األقصــى للســاعات التــي يســمح للممــارس الصحــي العمــل خاللهــا فــي المؤسســة الصحيــة  	
الخاصــة وفًقــا لعــدد الســاعات التــي تحددهــا الجهــة بحيــث ال تؤثــر علــى جــودة عملــه.
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مــدة الموافقــة ســتة أشــهر أو ســنة بمــا ال يتجــاوز ســنتين قابلــة للتجديــد علــى أال تتجــاوز تلــك المــدة مــدة  	
عقــد الممــارس لــدى جهتــه الحكوميــة.

التأكد من عدم اإلخالل بالمهام الوظيفية للممارس الصحي الحكومي. 	
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رابعًا:

القطاع الصحي الخاص
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س 1: ما هي االشتراطات الازم توفرها في المنشأة الصحية الخاصة لعمل الممارس الصحي 
الحكومي فيها؟

أن تكون المنشأة الصحية الخاصة حاصلة على ترخيص. . 1

أن تتقــدم المنشــأة الصحيــة الخاصــة بطلــب عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي لديهــا مــن خــالل . 2
النظــام الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن الموظفيــن فــي الجهــات الصحيــة 

ــر الصحــة«. ــة »خبي الحكومي

ــا علــى ميثــاق العمــل . 3 علــى مالــك المنشــأة الصحيــة الخاصــة أو الرئيــس التنفيــذي لهــا التوقيــع خطًي
الصحييــن  الممارســين  عمــل  تجــاه  الخاصــة  الصحيــة  المنشــأة  ومســؤوليات  بالتزامــات  الخــاص 

الحكومييــن، ويكــون ذلــك بشــكل دوري مــره كل عــام وإرفاقــه فــي النظــام. 

يلتــزم مــن تفوضــه المنشــأة الصحيــة الخاصــة بتوقيــع ميثــاق العمــل االلكترونــي عنــد التعاقــد مــع كل . 4
ممــارس صحــي حكومــي.

س 2: من المسؤول عن رفع الطلب للممارس الصحي الحكومي على نظام خبير الصحة 
للعمل في القطاع الصحي الخاص؟

المنشــأة الصحيــة الخاصــة هــي المســؤولة عــن رفــع الطلــب لــكل ممــارس صحــي حكومــي ترغــب فــي 
التعاقــد معــه، مــن خــالل النظــام الموحــد لرخــص العامليــن فــي القطــاع الصحــي الخــاص مــن الموظفيــن 

فــي الجهــات الصحيــة الحكوميــة »نظــام خبيــر«.

س 3: من الجهة المسؤولة عن إدراج جدول عمل الممارس الصحي في القطاع الصحي الخاص؟

ــا،  ــي لديه ــي الحكوم ــارس الصح ــل المم ــى عم ــد عل ــب التعاق ــد طل ــة عن ــة الخاص ــأة الصحي ــى المنش عل
وضــع جــدول العمــل بشــرط أال تتجــاوز ســاعات العمــل فيــه 16 ســاعة أســبوعًيا وتكــون خــارج أوقــات الــدوام 
ــع فتــرات »جلســات« مــدة الفتــرة أو الجلســة الواحــدة 4ســاعات بواقــع فتــرة »جلســة«  الرســمي. بواقــع أرب
ــام العمــل - خــارج أوقــات الــدوام الرســمي -، وفترتيــن “جلســتين« فــي اليــوم بحــد  واحــدة باليــوم خــالل أي
ــارس  ــر للمم ــر المباش ــة المدي ــذا موافق ــول ه ــي قب ــترط ف ــبوع. و يش ــة األس ــازة نهاي ــام إج ــالل أي ــى خ أقص
الصحــي الحكومــي فــي الجهــة الحكوميــة التــي يعمــل بهــا الممــارس الصحــي، علــى جــدول العمــل 
فــي القطــاع الصحــي الخــاص، المديــر المباشــر للممــارس الصحــي فــي الجهــة الصحيــة الحكوميــة، وذلــك 

لضمــان عــدم تعــارض األوقــات فــي جــدول عمــل الممــارس الصحــي فــي المنشــأة الصحيــة الحكوميــة.

س 4: كيف يتم تجديد ترخيص مزاولة المهنة للممارس الصحي الحكومي للعمل في القطاع 
الصحي الخاص؟

يتــم تجديــد ترخيــص مزاولــة المهنــة للممــارس الصحــي الحكومــي للعمــل فــي القطــاع الصحــي الخــاص 
قبــل تاريــخ انتهائــه بـــ 30 يــوم مــن ِقبــل المنشــأة الصحيــة الخاصــة. )ويأخــذ مســار الطلــب الجديــد(.

س 5: كيف يتم تحديد أجر التعاقد بين الممارس الصحي الحكومي والمنشأة الصحية الخاصة؟

يتــم تحديــد األجــر بنــاء علــى االتفــاق بيــن الطرفيــن )الممــارس الصحــي الحكومــي والمنشــأة الصحيــة 
الخاصــة(، ويخضــع أي خــالف بيــن الطرفيــن لألنظمــة والقوانيــن المعمــول بهــا فــي الخالفــات العماليــة.

س 6: هل يمكن للمنشأة الصحية الخاصة إنهاء عمل الممارس الصحي الحكومي الذي يعمل 
لدبها؟

علــى المنشــأة الصحيــة الخاصــة أن تلتــزم بالعقــد المعتمــد بيــن الطرفيــن وإجــراءات إنهــاء عمــل الموظــف 
حســب مــا ورد فــي نظــام العمــل وتعليمــات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
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س 7: متى يسمح للممارس الصحي الحكومي التواجد في المنشأة الصحية الخاصة إن كانت 
خارج أوقات الجدول المعتمد على نظام خبير الصحة بشكل استثنائي؟

في حاالت الطوارئ القصوى، ويشترط وجود توثيق واضح ودقيق موضًحا فيه السبب.
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خامسًا:
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في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

س 1: ماهي أهم خصائص نظام خبير الصحة؟

إصدار وتجديد المو افقات. 1

تقــدم المنشــأة الصحيــة الخاصــة طلــب االســتفادة مــن خدمــات الممــارس وموافقــة الممــارس الصحــي . 2
الحكومــي وجهــة عملــه علــى الطلــب مــن خــالل »خبيــر الصحــة«.

إلغاء المو افقات وفًقا للضوابط والشروط النظامية. 3
يمكــن لجهــة عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي إلغــاء الموافقــة الصــادرة لــه مــن خــالل نظــام خبيــر  	

الصحة.
يمكن للممارس الصحي الحكومي إلغاء الموافقة الصادرة له من خالل نظام خبير الصحة. 	
يمكــن للمنشــأة الصحيــة الخاصــة إلغــاء الموافقــة الصــادرة للممــارس الصحــي الحكومــي مــن خــالل  	

نظــام خبيــر الصحــة.

تحديد مدة الموافقات. 4

تحــدد المنشــأة الصحيــة الخاصــة جــدول وفتــرات عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي خــالل أيــام األســبوع . 5
خــارج ســاعات الــدوام الرســمي و توافــق عليهــا جهــة عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي أو تعدلهــا.

س 2: ما هي إجراءات حصول الممارس الصحي الحكومي على ترخيص مزاولة المهنة للعمل 
في القطاع الصحي الخاص؟

تتقــدم المنشــأة الصحيــة الخاصــة بطلــب مــن خــالل نظــام خبيــر الصحة باشــتراط توفــر )بيانــات الممارس . 1
الصحــي الحكومــي - جــدول العمــل خــارج أوقــات الــدوام الرســمي -اســتيفاء جميــع متطلبــات الترخيــص 

للعمــل فــي القطــاع الصحــي الخاص(

يتحقق النظام آلًيا من بيانات المنشأة الصحية الخاصة لدى الجهات الحكومية ذات العالقة. . 2

ــات الممــارس الصحــي الحكومــي لــدى الجهــات الحكوميــة ذات العالقــة . 3 ــا مــن بيان يتحقــق النظــام آلًي
والتــي يتبــع لهــا الممــارس الصحــي. 

ــه . 4 ــرار التعهــدات في ــه وإق ــاة ويقــوم بمراجعت ــق أن يســتقبل الممــارس الصحــي الطلــب مــن خــالل تطبي
ــا. ــة عليه والموافق

تســتقبل المنشــأة الصحيــة الحكوميــة الطلــب وتقــوم بمراجعتــه والتحقــق مــن إمكانيــة عمــل . 5
الممــارس الصحــي الحكومــي، ويتــم اتخــاذ أحــد اإلجــراءات التاليــة:

قبول عمل الممارس الصحي في القطاع الصحي الخاص 	
طلب تعديل الجدول بما يتناسب مع جدول عمله في جهة عمله في القطاع الحكومي.  	
رفض الطلب ألسباب تذكر حين اختيار الرفض. 	

إحالــة الــرد علــى الطلــب مــن خــالل النظــام مــن المنشــأة الصحيــة الحكوميــة إلــى المنشــأة الصحيــة . 6
الخاصــة بعــد تمــام سلســة الموافقــات أو الرفــض.

بعــد موافقــة المنشــأة الصحيــة الخاصــة يتــم إصــدار ترخيــص عمــل الممــارس الصحــي الحكومــي فــي . 7
القطــاع الصحــي الخــاص بتاريــخ و اضــح لبدايــة ونهايــة للترخيــص. 

يتــم تحديــث الحالــة فــي تطبيــق أنــاة للممــارس الصحــي الحكومــي بقبــول الموافقــة أو رفضهــا و . 8
إشــعار جهــة عملــه بشــكل آلــي عنــد صــدور موافقــة المنشــأة الصحيــة الخاصــة، و إصــدار ترخيــص مزاولــة 

المهنــة فــي القطــاع الصحــي الخــاص . كمــا فــي الرســم الواضــح تاليــًا
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اإلجــراءات المشــتركة الســتقبال المؤسســات الصحيــة الخاصــة لعمل الممــارس الصحي بالجهة 
الحكوميــة لجميــع الممارســين الصحيين عــدا القياديين
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س 3: ما هو النظام الموحد لرخص العاملين في القطاع الصحي الخاص من الموظفين في 
الجهات الحكومية »نظام خبير الصحة«؟

ــات  ــات المؤسس ــي طلب ــه تلق ــن خالل ــم م ــة، ُينظ ــه وزارة الصح ــرف علي ــد تش ــي موح ــام الكترون ــو نظ ه
الصحيــة الخاصــة بالســماح للممارســين الصحييــن الحكومييــن بالعمــل لديها خــارج أوقات الدوام الرســمي، 

وموافقــات جهــات عملهــا عليهــا وفــق الضوابــط المذكــورة فــي قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )523(.

س 4: ما هو نظام إيثاق وما هي أهميته للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع 
الصحي الخاص؟

هــو نظــام لتســجيل الجهــات الحكوميــة لممارســيها الصحييــن المســتمرين علــى رأس العمــل بحســب 
المهــن  مزاولــة  لنظــام   – 1440هـــ/2019م  الثالــث  اإلصــدار   – التنفيذيــة  الالئحــة  فــي  الــواردة  التعديــالت 
الصحيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/59( وتاريــخ 4-11-1426هـــ والتــي تنــص علــى إلزاميــة تســجيل 
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الممارســين الصحييــن المعينيــن بالجهــات الحكوميــة وتوثيــق بياناتهــم الوظيفيــة مــن خــالل خدمــة القيــد 
ــي القطــاع  ــر متطلــب مســبق للحصــول علــى موافقــة العمــل ف ــي للممــارس الصحــي. ويعتب اإللكترون

الصحــي الخــاص.

س 5: ما هو تطبيق أناة وما هي أهميته للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع 
الصحي الخاص؟

ــه  ــات موجه ــدة خدم ــى ع ــوي عل ــة ويحت ــي المملك ــن ف ــين الصحيي ــع الممارس ــاص لجمي ــق خ ــو تطبي ه
للممارســين مــن ضمنهــا إثبــات موافقتهــم للعمــل فــي القطــاع الخــاص.

س 6: ما هي األنظمة و المنصات التي يتم استخدامها إلصدار ترخيص عمل الممارس الصحي 
الحكومي للعمل في القطاع الصحي الخاص؟

نظام خبير الصحة  	

منصة أناة  	

نظام التراخيص الصحية الستكمال الموافقة على استخراج شهادة الترخيص. 	

س 7: عند وجود عطل فني في نظام »خبير« ماهي وسائل التواصل المتاحة لحل هذا األعطال 
)بريد الكتروني – خط ساخن – محادثة( وهل هو 7/24؟

ســتكون الخدمــة مــن خــالل منصــة صحــة للمنشــآت الصحيــة الحكوميــة والخاصــة وباإلمــكان التواصــل مــع 
مركــز االتصــال علــى الرقــم 920002005 والبريــد االلكترونــي   support@seha.sa وللممارســين الصحييــن 

Support@anat.sa التواصــل مــع الدعــم الفنــي لتطبيــق أنــاة عــن طريــق التواصــل بالبريــد االلكترونــي

س 8: كم مدة حفظ الترخيص على النظام؟

باإلمكان الرجوع للطلبات والتراخيص في أي وقت.

س 9: كم المدة المتوقعة لكل إجراء في الطلب لحين إصدار الترخيص؟ 

يقوم النظام بمعالجة الطلبات فوريًا وتعتمد مدة اإلجراء بحسب كل مستخدم.

س 10: ما هو المتصفح الذي يمكن استخدامه للدخول على النظام؟

جميع المتصفحات مدعومة.

س 11: هل يلزم استخدام الشبكات الداخلية للقطاعات الحكومية للدخول على نظام خبير 
الصحة؟

باإلمكان الوصول للنظام من خارج الشبكات الداخلية للقطاعات الصحية الحكومية.
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الدليل المرجعي لحوكمة عمل الممارسين الصحيين الحكوميين
في القطاع الصحي الخــاص مـن خــالل نظـــام خبيـــر الصحـة

إعداد 
أمانة لجنة حوكمة عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص

بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لعمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص

مراجعة 
لجنة حوكمة عمل الممارس الصحي الحكومي في القطاع الصحي الخاص

اإلدارة العامة للشؤون القانونية 
الفريق التقني لنظام خبير الصحة 

وزارة الصحة
2022

regulations523@moh.gov.sa




