
دليل المستثمر
 لتراخيص المنشآت الصحية





1

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

مقدمة

المنشآت الصحية التي ُترخص من وزارة الصحة

ملخص اشتراطات المالك والكوادر الرئيسية في المنشآت الصحية الخاصة

ترخيص مستشفى

ترخيص مجمع طبي عام

ترخيص مجمع طبي متخصص

ترخيص مركز أشعة

ترخيص مختبر طبي

ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد

ترخيص عيادة طبية

ترخيص مركز نقل إسعافي

تراخيص مراكز الخدمة الصحية المساندة

٢

٤

٥

٧

1٠

1٣

1٥

1٧

1٩

٢٢

٢٤

٢٦

الفهرس



٢

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

مقدمة

ــاع  ــي القطـ ــتثمرين فـ ــع للمسـ ــر مرجـ ــل إلـــى توفيـ ــذا الدليـ ــدف هـ يهـ
ـــة  ـــراءات العام ـــح واإلج ـــة واللوائ ـــى األنظم ـــرف عل ـــاص للتع ـــي الخ الصح
للحصـــول علـــى التراخيـــص والجهـــات التـــي تمنـــح الموافقـــات طبًقـــا 

ــتها.  ــوب ممارسـ ــطة المطلـ لألنشـ

ويأتـــي إصـــدار هـــذا الدليـــل فـــي إطـــار حـــرص وزارة الصحـــة فـــي المملكة 
العربية السعودية على تقديم أفضل الخدمات للمستثمرين الراغبين 
فـــي االســـتثمار فـــي القطـــاع الصحـــي وفـــي إطـــار جهودهـــا لتطويـــر 
الخدمـــات التـــي تقدمهـــا ألعضائهـــا وللمســـتثمرين والمســـتفيدين مـــن 
خدماتهـــا وبمـــا يســـهم فـــي تعزيـــز مســـاهمة ودور منشـــآت القطـــاع 
الصحي الخـــاص في عمليـــة التنمية االقتصادية الشـــاملة والمســـتدامة 

فـــي الوطـــن.

ال يعـــد هـــذا الدليل وثيقـــة كاملة بـــدون الرجـــوع إلى نظام المؤسســـات 
الصحيـــة الخاصـــة والئحتـــه التنفيذيـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم 
م/ ٤۰ بتاريخ ۳ / ۱۱ /١٤٢٣هـ ونظام المنشآت والمستحضرات الصيدالنية 
ــخ ١٤٢5/6/١هــــ والئحتـــه  ــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/٣١ وتاريـ الصـ
التنفيذيـــة ونظـــام مزاولة المهـــن الصحية الصـــادر بالمرســـوم الملكي 
ـــرار  ـــادرة بالق ـــة الص ـــه التنفيذي ـــخ ١٤٢6/١١/٤ هــــ والئحت ـــم )م / 59( وتاري رق

الـــوزاري رقـــم )٤080٤89( وتاريـــخ ١٤٣9/١/٢ هـ.
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التواصل:

أو عن طريق البريد اإللكتروني:يمكن التواصل عن طريق مركز اتصال قطاع االعمال:

 ٩٢٠٠1٨٠٩٠ Investment-Promotion@moh.gov.sa

نظام )التراخيص الصحية االلكترونية( 

تقدم جميع خدمات منشآت القطاع الصحي الخاص والكوادر العاملة فيها من خالل منصة صحة 
للتراخيص الصحية االلكترونية:

www.seha.sa

روابط تهمك:
نظام المؤسسات الصحية الخاصة والئحته التنفيذية

https://www.moh.gov.sa/Support/Help/Documents/Private-Health-Institutions-Law.pdf

مرفقات الالئحة التنفيذية

https://www.moh.gov.sa/eServices/Licences/Pages/Regulations-Annexes.aspx
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المنشآت الصحية التي ُترخص من وزارة الصحة

نوع الترخيص ISIC Code اسم النشاط التجاري

ترخيص عادي ٨٦1٠11 مستشفى

ترخيص عادي ٨٦٢٠٦٣ مجمع طبي عام

ترخيص عادي ٨٦٢٠٦٩ عيادة طبية

ترخيص عادي ٨٦٢٠٤٠ مجمع طبي متخصص

ترخيص عادي ٨٦٢٠٥٠ مركز جراحة اليوم الواحد

ترخيص عادي ٨٦٩٠11 مركز أشعة

ترخيص عادي ٨٦٩٠1٢ مختبر طبي

ترخيص عادي ٨٦٩٠1٤ مركز نقل االسعافي

ترخيص فوري ٨٦٩٠٢1 مركز تأهيل طبي

ترخيص فوري ٨٦٩٠٢٢ مركز عالج نطق و تخاطب و بلع

ترخيص عادي ٨٦٩٠٢٣ مركز الغسيل الكلوي

ترخيص فوري ٨٦٩٠٢٤ مركز عناية بالقدم والكاحل

ترخيص فوري ٨٦٩٠٢٥ مركز أطراف اصطناعية وأجهزة التقويمية

ترخيص فوري ٨٦٩٠٢٦ مركز تغذية

ترخيص عادي ٨٦٩٠٢٧ مركز خدمات طبية منزلية

ترخيص عادي ٨٦٩٠٢٨ عيادات طبية متنقلة

ترخيص فوري ٨٦٩٠٣1 مركز عالج وظيفي

ترخيص فوري ٨٦٩٠٣٢ مركز عالج طبيعي

ترخيص عادي ٨٦٩٠٣٣ مركز رعاية طبية عاجلة

ترخيص عادي ٨٦٩٠٣٤ مركز تلطيف األلم

ترخيص فوري ٨٦٩٠٣٥ مركز عالج السمع

ترخيص عادي ٨٦٩٠٣٧ مركز رعاية عن بعد و طب إتصالي

ترخيص عادي ٨٧٢٠1٠ مركز متخصص لتأهيل المدمنين

ترخيص عادي ٨٧٢٠٣٠ مركز عالج والتأهيل النفسي

ترخيص فوري ٣٢٥٠٣٤ معمل تركيبات صناعية لألسنان

ترخيص فوري ٤٧٧٢11 صيدلية 

ترخيص فوري ٤٧٧٣٢1 محل نظارات طبية 
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ملخص اشتراطات المالك والكوادر الرئيسية في 
المنشآت الصحية الخاصة

مستشفى
مجمع 
طبي 

عام

مجمع 
طبي 
خاص

مركز عيادة
 مختبراشعة

مراكز 
صحية 
مساندة

جراحة 
اليوم 
الواحد

�المالك سعودي

�المالك طبيب

مشرف طبيب 
او مهني 
متخصص*

�����

مشرف فني 
�متخصص

مدير طبي 
�سعودي مؤهل

مدير اداري 
�������سعودي

* يشترط أن يكون سعودي في المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.
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الشروط الواجب توفرها
في كوادر المنشآت الصحية الخاصة

المدير الطبي في 
المستشفيات فقط

المدير اإلداري المشرف الفني أو المهني

أن يكون حاصالً على درجة 	 
البكالوريوس في الطب 

والجراحة.
مصنف من الهيئة السعودية 	 

للتخصصات الصحية.
خبرة ٣ سنوات على األقل 	 

في أحد المناصب اإلدارية في 
منشأة طبية أو أن يكون 

حاصالً على شهادة معتمدة 
في أحد التخصصات اإلدارية.

التفرغ الكامل.	 

أن يكون سعوديًا حاصالً على 	 
درجة البكالوريوس.

التفرغ الكامل.	 

أن يكون حاصالً على درجة 	 
البكالوريوس او ما يعادلها 

في احدى التخصصات 
الطبية.

مصنف من الهيئة السعودية 	 
للتخصصات الصحية.

أن ال تقل خبرته عن سنتين.	 
التفرغ الكامل.	 
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ترخيص مستشفى

المستشفى:

منشـــأة صحيـــة خاصـــة معـــده الســـتقبال المرضـــى والكشـــف عليهـــم وإجـــراء الفحـــوص والتحاليـــل الطبيـــة 
الالزمـــة وتنويمهـــم وتلقـــي العـــالج المناســـب لهـــم مـــن خـــالل طاقـــم طبـــي - متخصـــص - وأجهـــزة طبيـــة 
متكاملـــة، وقـــد يكـــون المستشـــفى عامـــًا أو متخصصـــًا أو مستشـــفى رعايـــة طبيـــة ممتـــدة ونقاهـــة أو 

مستشـــفى متخصـــص لعـــالج المدمنيـــن وتأهيلهـــم.

خطوات اصدار الترخيص

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لترخيص مستشفى  
يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح مستشـــفى خـــاص مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة مـــع اختيـــار 

تخصـــص المستشـــفى وعـــدد االســـرة والموقـــع مرفقـــًا مـــا يلـــي: 
صورة صك ملكية العقار أو صورة عقد إيجار العقار لمدة ال تقل عن 1٥ سنة.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
المخططات الهندسية االبتدائية المعتمدة من مكتب هندسي معتمد من االدارة العامة للخدمات 	 

الهندسية بوزارة الصحة أو أي مكتب هندسي أخر متخصص في تصميم المنشآت الصحية على أن 
ترسل المخططات لإلدارة العامة للخدمات الهندسية بوزارة الصحة لإلعتماد.
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الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة 
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 	 
تقديم المخططات الهندسية النهائية لوزارة الصحة لالعتماد النهائي قبل البناء.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 

الخطوة الثالثة: المتطلبات الالزمة إلصدار الترخيص النهائي للمستشفى
يتقدم المستثمر عند اكتمال مشروع بناء المستشفى بطلب افتتاح وتشغيل مع ارفاق ما يلي:

صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم التسجيل والتصنيف للكوادر الصحية الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 
صورة من عقد لشركة حراسات امنية.	 

يحصـــل المســـتثمر علـــى الترخيص بعـــد الكشـــف الميداني من 
ـــع  ـــة الشـــؤون بالمنطقـــة او المحافظـــة علـــى الموق قبـــل مديري
والتأكـــد مـــن اســـتكمال التجهيـــزات الالزمـــة للمشـــروع والتقيـــد 

باألنظمـــة والتعليمـــات خـــالل عشـــرة أيـــام عمـــل.

الحد األدنى لعدد االسرة الواجب توفرها في المستشفى حسب عدد التخصصات 
المرخصة:

الحد األدنى لعدد االسرة نوع المستشفى

٣0 سريرًا مستشفى عام  

٢0 سريرًا مستشفى ذو التخصصين

١0 سريرًا مستشفى ذي التخصص الواحد
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الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المستشفيات:  

الشروط الكادر

يكون لديه خبرة وتدريب مالئم إلدارة المستشفى	  مدير إداري

شهادة بكالوريوس طب وجراحة وثالث سنوات خبرة 	  مدير طبي 

يكون مؤهالً ولديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات في 	 
مجال اإلشراف على التمريض رئيس التمريض 

حسب 	  مقيمين  وأطباء  ــواب  ون استشاريين  يعين 
التخصصات 

يشرف النائب األول على ٣٠ سريرًا كحد أقصى	 
يشرف النائب على ٢٠ سريرًا كحد أقصى	 
يشرف الطبيب المقيم على ٢٥ سريرًا كحد أقصى 	 

في الفترة الواحدة

األطباء 

يكفل تغطية الخدمات الطبية المساعدة كالمختبر 	 
واألشعة بشكل مستمر الحد األدنى من األطباء واألخصائيين والفنيين

يكفل تغطية الخدمات الداخلية والعيادات الخارجية 	 
واإلسعاف والعناية المركزة والعمليات التمريض 

رسوم الترخيص:

رسم الترخيص المنشأة الصحية الخاصة

5000 ريال المستشفى ٥٠ سرير فأقل

١0000 ريال المستشفى ٥1 سرير - 1٠٠ سرير

١5000 ريال المستشفى أكثر من 1٠٠ سرير
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ترخيص مجمع طبي عام

المجمع الطبي العام:

منشـــأة صحيـــة خاصـــة معـــده الســـتقبال المرضـــى واجـــراء الفحـــوص الالزمـــة لهـــم وعالجهـــم ويوجـــد فيهـــا 
على األقـــل ثالثة تخصصـــات طبيـــة مختلفة، أحدهـــا من التخصصـــات األساســـية )الجراحة ـــــ األمـــراض الباطنية 

ــ النســـاء والـــوالدة ـــــ األطفـــال ــ طب األســـرة(.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لمجمع طبي عام
يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح مجمـــع طبـــي عـــام مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة مـــع اختيـــار 

نـــوع وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي:
صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية 	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 
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الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي لمجمع طبي عام
ـــة تخصصـــات طبيـــة كحـــد أدنـــى  ـــة وتوفيـــر عيـــادات لثالث بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداري
ـــة، نســـاء ووالدة، طـــب أطفـــال، طـــب األســـرة(  أحدهـــا مـــن التخصصـــات االساســـية )الجراحـــة، أمـــراض الباطني
ـــص  ـــى الترخي ـــول عل ـــب للحص ـــتثمر بطل ـــدم المس ـــع يتق ـــوارئ بالمجم ـــم للط ـــر قس ـــى توفي ـــة ال باإلضاف

ـــة: ـــي مرفقـــا المســـتندات التالي النهائ
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 
صـــورة مـــن اســـتمارة ســـيارة اإلســـعاف علـــى أال يقـــل طرازهـــا عـــن خمســـة ســـنوات مـــن ســـنة الصنـــع أو 	 

توقيـــع اتفاقيـــة مـــع مركـــز خدمـــة نقـــل اســـعافي حكومـــي أو خـــاص.

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكد 
من اســـتكمال جميـــع المتطلبات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل عشـــرة أيـــام عمل.



1٢

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المجمع الطبي العام:  

الشروط الكادر

سعودي حاصل على درجة البكالوريوس كحد أدنى	  مدير إداري

طبيب سعودي في المدن الرئيسية* متخصص في طبيعة عمل المجمع 	  مشرف مهني

طبيب نائب أول في أحد التخصصات األساسية في المدن الرئيسية*	 
طبيب نائب في أحد التخصصات األساسية في المدن األخرى	 
اثنين طبيب نائب كحد أدنى لكل تخصص اخر	 

األطباء 

توفير ممرض لكل عيادة في المجمع	 
توفير ممرض لقسم الطوارئ او اإلسعاف 	 

التمريض 

*المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المجمع الطبي العام

رسم الترخيص المنشأة الصحية الخاصة

٢000 ريال مجمع طبي عام



1٣

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مجمع طبي متخصص:       
                                                                                                  

المجمع الطبي المتخصص:

منشـــأة صحيـــة خاصـــة معـــده الســـتقبال المرضـــى واجـــراء الفحـــوص الالزمـــة لهـــم وعالجهـــم ويوجـــد فيهـــا 
ـــة عيـــادات متكاملـــة. ويعتبـــر المجمـــع الطبـــي المتخصـــص أكثـــر تخصصـــا مـــن المجمـــع  علـــى األقـــل ثالث

ـــه ال يحـــوي علـــى غـــرف تنويـــم وغرفـــة اســـعاف. الطبـــي العـــام علمـــًا ان

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لمجمع طبي متخصص 
يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح مجمـــع طبـــي متخصـــص مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة مـــع 

اختيـــار نـــوع وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي:
صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 



1٤

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي لمجمع طبي متخصص
ـــى بالمجمـــع يتقـــدم  ـــادات كحـــد أدن ـــة عي ـــر ثالث ـــة وتوفي بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداري

ـــي مرفقـــا مـــا يلـــي: المســـتثمر بطلـــب الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائ
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكد 
من اســـتكمال جميـــع المتطلبات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل عشـــرة أيـــام عمل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المجمع الطبي المتخصص: 

الشروط الكادر

سعودي مسؤول عن االشراف على المجمع مع التفرغ الكامل 	  مدير إداري

عمل 	  طبيعة  في  متخصص  الرئيسية*  المدن  في  سعودي  طبيب 
المجمع  مشرف فني 

طبيب نائب أول واثنين أطباء نائب لكل تخصص في المدن الرئيسية*	 
 ثالثة أطباء نائب كحد أدنى لكل تخصص في المدن األخرى	 

األطباء 

توفير ممرض لكل عيادة في المجمع	  التمريض 

* المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المجمع الطبي المتخصص

رسم الترخيص أو تجديده المنشأة الصحية الخاصة

٢000 ريال مجمع طبي متخصص
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مركز األشعة

مركز األشعة:

مركز متخصص إلجراء فحوصات االشعة وكتابة التقارير الطبية عنها.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية لمركز االشعة 
يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح مركـــز أشـــعة مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة مـــع اختيـــار نـــوع 

وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي 
صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي لمركز االشعة
بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداريـــة لمركـــز االشـــعة يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب الحصـــول 

علـــى الترخيـــص النهائـــي مرفقـــا مـــا يلـــي:
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكد 
من اســـتكمال جميـــع المتطلبات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل ســـبعة أيـــام عمل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز االشعة: 

الشروط الكادر

سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل 	  مدير إداري

اخصائي أشعة سعودي في المدن الرئيسية* كحد أدني	 
اخصائي أشعة في المدن االخرى	 

مشرف مهني

طبيب نائب أول اشعة إذا كان المركز يحتوي على أجهزة أشعة عامة وموجات 	 
فوق صوتية فقط. 

طبيب استشاري أشعة إذا كان المركز يحتوي على أجهزة أشعة عامة، وموجات 	 
فوق صوتية، وأشعة مقطعية أو رنين مغناطيسي.

طبيب استشاري متخصص باألشعة التداخلية إذا كان المركز يوفر األشعة 	 
التداخلية. 

األطباء 

* المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، المدينة، الدمام، الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص مركز اشعة

رسم الترخيص  المنشأة الصحية الخاصة

١000 ريال افتتاح مركز اشعة
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مختبر طبي 

المختبر الطبي:

مكان مخصص ألجراء الفحوصات المخبرية والتحاليل الطبية.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

ـــي العـــام  ـــر طب ـــة لمختب ـــة المبدئي ـــات الالزمـــة إلصـــدار الموافق ـــى: المتطلب الخطـــوة االول
أو متخصـــص

يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح مختبـــر طبـــي عـــام أو متخصـــص مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحة 
مـــع اختيـــار نـــوع وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي 

صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 



1٨

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطـــوة الثالثـــة: متطلبـــات الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائـــي لمختبـــر طبـــي العـــام أو 
متخصـــص

بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداريـــة لمختبـــر طبـــي عـــام أو متخصـــص يتقـــدم المســـتثمر 
بطلـــب الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائـــي مرفقـــا مـــا يلـــي:

رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكد 
من اســـتكمال جميـــع المتطلبات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل ســـبعة أيـــام عمل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في المختبر الطبي: 

الشروط الكادر

سعودي مسؤول عن االشراف على المختبر مع التفرغ الكامل 	  مدير إداري

اخصائي مختبر سعودي في المدن الرئيسية* كحد أدني	 
اخصائي مختبر في المدن االخرى	 

مشرف مهني

طبيب نائب أول مختبرات أو استشاري غير طبيب في تخصص 	 
المختبر كحد أدنى في المدن الرئيسية*

طبيب نائب مختبر في المدن األخرى	 
األطباء 

اخصائي مختبر 	 
اثنين فني مختبر	 

االخصائيين والفنيين

* المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص المختبر عام او متخصص

رسم الترخيص   المنشأة الصحية الخاصة

مختبر عام او متخصص  ٢000 ريال
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد المستقل  

مركز جراحة اليوم الواحد:

مركـــز عمليـــات جراحـــة اليـــوم الواحـــد يتـــم فيـــه اجـــراء العمليـــات الجراحيـــة او المناظير مـــع تقديـــم التخدير 
واالفاقـــة الفوريـــة بعـــد العمليـــة للمرضـــى ودخـــول وخـــروج المريـــض فـــي نفـــس اليـــوم ويمكـــن ان يحتـــوي 

علـــى غرفـــة عمليـــات او أكثـــر.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

ـــة لمركـــز جراحـــة اليـــوم  ـــات الالزمـــة إلصـــدار الموافقـــة المبدئي ـــى: المتطلب الخطـــوة االول
الواحـــد 

ـــة  ـــة صح ـــي منص ـــجيل ف ـــالل التس ـــن خ ـــد م ـــوم الواح ـــة الي ـــز جراح ـــاح مرك ـــب افتت ـــتثمر بطل ـــدم المس يتق
ـــي  ـــا يل ـــاق م ـــا وارف ـــة وموقعه ـــة الصحي ـــص المؤسس ـــوع وتخص ـــار ن ـــع اختي م

صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 



٢٠

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطـــوة الثالثـــة: متطلبـــات الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائـــي لمركـــز جراحـــة اليـــوم 
الواحـــد

ـــة للمركـــز يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب الحصـــول علـــى  بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداري
الترخيـــص النهائـــي مرفقـــا مـــا يلـــي:

صورة من رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 
ـــة 	  ـــاالت الطارئ ـــول الح ـــة بقب ـــة أو الحكومي ـــفيات الخاص ـــدى المستش ـــع إح ـــول م ـــارية المفع ـــة س اتفاقي

ـــت. ـــي أي وق ـــفى ف ـــى المستش ـــا ال ـــتلزم نقله ـــي تس والت
إقرار بعدم السماح ببقاء المريض بالمركز للمبيت.	 
إقرار من الطبيب المراد الترخيص له بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إهمال يحدث للمريض.	 
إقرار من المشرف على المركز بعدم السماح نهائيًا ببقاء المريض بالمركز للمبيت.	 
قائمة معتمدة بالعمليات التي سوف يقوم الطبيب بإجرائها	 

يصدر الترخيص بعد استكمال ما يلي:
الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكـــد مـــن اســـتكمال جميـــع المتطلبـــات والتجهيـــزات والكـــوادر 	 

الفنيـــة الالزمـــة.
موافقـــة الوكيـــل المســـاعد لتنميـــة االســـتثمار الصحـــي علـــى ممارســـة الطبيـــب االستشـــاري لجراحـــة 	 

اليـــوم الواحـــد وذلـــك خـــالل عشـــرة أيـــام عمـــل.



٢1

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز جراحة اليوم الواحد: 

الشروط الكادر

سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل 	  مدير إداري

طبيب سعودي في المدن الرئيسية* 	 
أحد األطباء االستشاريين المرخصين بممارسة جراحة اليوم الواحد.	 

مشرف فني

توفير عدد كافي من األطباء واألخصائيين والفنيين حسب طبيعة عمل 	 
المركز.

توفير طبيب نائب أول تخدير ويكتفى بطبيب نائب تخدير في جراحات العيون.	 
 تعيين صيدلي أو مساعد صيدلي مسؤوال عن عهدة المواد المخدرة	 

ــبـــاء واالخــصــائــيــيــن  األطـ
والفنيين

* المدن الرئيسية: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الدمام، الخبر.

رسوم الحصول على ترخيص مركز جراحة اليوم الواحد

رسم الترخيص  المنشأة الصحية الخاصة

٢000 ريال  مركز جراحة اليوم الواحد
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص عيادة طبية: 

عيادة طبية:

منشـــأة صحيـــة خاصـــة معـــده الســـتقبال المرضـــى واجـــراء الفحـــوص الالزمـــة لهـــم وعالجهـــم ويملكهـــا 
ويشـــرف عليهـــا طبيـــب متخصـــص فـــي طبيعة عمـــل العيـــادة ولديـــه رخصـــة مزاولـــة مهنـــة ســـارية المفعول 

وتحـــوي علـــى عيـــادة واحـــدة فقـــط مكتملـــة التجهيـــزات.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية للعيادة 
يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب افتتـــاح عيـــادة مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة مـــع اختيـــار نـــوع وتخصـــص 

المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي 
صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 
صورة هوية المستثمر الطبيب.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي للعيادة
ـــادة يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب الحصـــول علـــى  ـــة للعي ـــة واإلداري ـــزات الطبي ـــع التجهي بعـــد اســـتكمال جمي

ـــي مرفقـــا مـــا يلـــي: الترخيـــص النهائ
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية	 

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكد 
من اســـتكمال جميـــع المتطلبات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل خمســـة أيـــام عمل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في العيادة: 

الشروط الكادر

مالك العيادة طبيب سعودي متخصص في طبيعة عمل العيادة 	  المشرف

ممرض كحد ادنى	  التمريض

رسوم الحصول على ترخيص عيادة

رسم الترخيص  المنشأة الصحية الخاصة

١000 ريال  عيادة طبية
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مركز نقل إسعافي

مركز النقل اإلسعافي:

مركـــز مطابـــق للمواصفـــات النظاميـــة المعتمـــدة للمراكـــز اإلســـعافية فـــي هيئة الهـــالل األحمر الســـعودي 
ويقـــوم بتقديـــم الخدمـــات اإلســـعافية فـــي مـــكان تواجـــد الحالـــة ونقلهـــا الـــى المنشـــآت الصحية.

خطوات اصدار الترخيص

 
 
 

 

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

الخطـــوة االولـــى: المتطلبـــات الالزمـــة إلصـــدار الموافقـــة المبدئيـــة مراكـــز خدمـــات النقـــل 
اإلســـعافي 

يتقـــدم المســـتثمر بخطـــاب طلـــب افتتـــاح مركـــز خدمـــات نقـــل إســـعافي مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة 
صحـــة مـــع اختيـــار نـــوع وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي 

صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي 
ـــتثمر  ـــدم المس ـــعافي يتق ـــل إس ـــات نق ـــز خدم ـــة لمرك ـــة واإلداري ـــزات الطبي ـــع التجهي ـــتكمال جمي ـــد اس بع

ـــي مرفقـــا مـــا يلـــي: بطلـــب الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائ
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.	 
أن تكـــون حديثـــة وأال يقـــل طرازهـــا عـــن ســـنتين ســـابقة لتاريـــخ التقـــدم للحصـــول علـــى الترخيـــص أو ٧ 	 

ســـنوات للتجديـــد

يصـــدر الترخيـــص بعـــد الشـــخوص علـــى موقـــع المنشـــأة والتأكـــد 
مـــن اســـتكمال جميع المتطلبـــات والتجهيـــزات والكـــوادر الفنية 

الالزمـــة لتشـــغيل المنشـــأة خـــالل ســـبعة أيـــام عمل.

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مركز النقل االسعافي: 

الشروط الكادر

طبيب نائب طوارئ 	  المشرف

اثنين اخصائي اسعاف وطوارئ	 
اثنين فني اسعاف وطوارئ	 
ثالثة سائقين اسعاف	 

الكادر الطبي

رسوم الحصول على ترخيص مركز نقل اسعافي

رسم الترخيص  المنشأة الصحية الخاصة

١000 ريال مركز نقل اسعافي



٢٦

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

ترخيص مراكز الخدمة الصحية المساندة 

مراكز الخدمات الصحية المساندة: 

التعريف النشاط

يحوي تخصصين من التخصصات التالية كحد أدنى: مركز تأهيل طبي:

عالج امراض السمع. 	 
العالج والتأهيل النفسي.	 
العناية بالقدم والكاحل.	 
التغذية.	 

عالج طبيعي.	 
عالج وظيفي.	 
عالج أمراض النطق والتخاطب والبلع. 	 
األطراف االصطناعية واألجهزة 	 

التقويمية.

حيث يهدف المركز الى إلى إيصال المريض إلى اعلى درجة ممكنة من 
النواحي الطبية واالجتماعية والنفسية التي يستطيع الوصول إليها

المشاكل  معالجة  على  تعمل  للعالج  متممة  خاصة  صحية  منشأة 
واالضطرابات الحركية والحاالت المرضية باستخدام مختلف التمارين العالجية 

والوسائل الفيزيائية.

مركز عالج طبيعي:

منشأة صحية خاصة متممة للعالج تقوم على أساس التقييم ومن ثم 
العالج مهارات الحياة اليومية لألشخاص الذين يعانون من مشاكل جسدية 
أو عصبية أو ادراكية من خالل تطوير قدراتهم، استعادتها كما كانت من 

قبل، أو الحفاظ عليها من التراجع والتدهور.

مركز عالج وظيفي:

منشأة صحية خاصة تقوم بتصنيع األطراف االصطناعية وتركيبها للمرضى 
م  المحتاجين الذين يعانون من بتر جزئي أو كلي بأحد األطراف، كما أنه يقدِّ
أجهزة تقويمية لذوي االحتياجات الخاصة، وايضًا يقدم خدمات إعادة التأهيل 

ما بعد جراحة العظام.

مركز اطراف 
اصطناعية واجهزة 

تقويمية:

منشأة صحية خاصة تقوم بتقييم وتشخيص اضطرابات التواصل والبلع لدى 
المريض وتحديد قدراته وتقديم العالج الالزم الستعادة وتحسين مشاكل 
اللغة والصوت وطالقة الكالم أو البلع للشخص المريض عن طريق أطباء 

وأخصائيين متخصصين في طبيعة عمل المؤسسة.

مركز نطق وتخاطب 
وبلع:
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 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

التعريف النشاط

منشـأة صحية خاصة تقوم بتشخيص وتقييم وتأهيل مرضى امراض السمع 
ووصف المعينات السمعية لحاالت ضعف السمع وطنين األذن وعمل جلسات 

تأهيل االتزان للمرضى المحتاجين.

مركز عالج السمع:

منشأة صحية خاصة تقوم بقياس وفحص النظر وقص النظارات الطبية 
والشمسية عن طريق أطباء واخصائيين وفنيين متخصصين في البصريات 
دون السماح لهم بتشخيص االمراض أو وصف األدوية أو عالج أمراض العيون، 

وتنقسم محالت النظارات الى ثالث فئات )أ، ب، ج(.

محل نظارات طبية:

منشأة صحية خاصة تقوم بتصنيع التركيبات الصناعية لألسنان سواء كانت 
التركيبات ثابتة أو متحركة أو الخزف او غيرها من أنواع التركيبات وفق 

ضوابط وشروط خاصة.

معمل اسنان 
وتركيبات صناعية:

منشأة صحية خاصة تقوم بالكشف والتشخيص والعالج لمشاكل القدم 
والكاحل خاصة ممن يعانون من انبساط في القدم ومرضى السكري.

مركز عناية بالقدم 
والكاحل:

وتقديم  الغذائية  االستشارات  وتقديم  المراجعين  مكان معد الستقبال 
االستشارات الغذائية والتثقيفية لهم والقيام بمعالجتهم تغذويا واعداد 

الوجبات الغذائية لهم التي تتناسب مع حالتهم الصحية.

مركز تغذية:

منشأة صحية خاصة تعني بتقديم الرعاية الطبية لألمراض واإلصابات البسيطة 
في مرفق طبي مستقل. ويقدم مقدمو الخدمات الطبية الذين يعملون 
في ظل نموذج الرعاية الطبية العاجلة احتياجات للمريض بوسيلة فّعالة 
مع توفير أوقات مالئمة وأدنى وقت انتظار ممكن. وال يهدف مقدمو الرعاية 
العاجلة إلى توفير التدخل الطارئ للحاالت الحرجة أو حاالت الرضح الخطيرة أو 

الحاالت المهددة للحياة أو الحاالت التي يحتمل أن تؤدي إلى اإلعاقة.

مركز رعاية طبية 
عاجلة:

منشأة صحية خاصة تهدف إلى إيصال الخدمات الصحية الوقائية أو العالجية 
النائية والتي ال تتوفر بها بعض  لبعض المرضى في المناطق البعيدة أو 

الخدمات الصحية.

عيادات طبية متنقلة:

منشأة صحية تستخدم مجموعة من التقنيات االلكترونية الحديثة مثل 
الوسائط المتعددة والبريد اإللكتروني وتطبيقات األجهزة الذكية من قبل 
االمن  التواصل  من  لتمكن  الصحيين  الممارسين  او  الصحية  المنشآت 
والمباشر بين المريض والممارس الصحي بغرض تقييم الحالة الصحية 

وعالج المريض.

مركز رعاية عن بعد 
وطب إتصالي:
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التعريف النشاط

منشأة صحية خاصة تهدف الى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في 
منازلهم من خالل أطباء وممرضات وأخصائيين متخصصين في هذا المجال 
حيث يتم تزويد المرضى باألجهزة واألدوية والضمادات الضرورية تحت إشراف 

الطبيب المختص.

مركز خدمات طبية 
منزلية:

منشأة صحية خاصة تعمل على تشخيص األلم المزمن ومعالجته مع توفير 
الدعم النفسي والسلوكي، وتهدف مراكز األلم المتخصصة إلى تشخيص 

وإدارة اضطرابات األلم المعقدة من خالل نهج متعدد التخصصات.

مركز تلطيف األلم:

منشأة صحية خاصة توفر خدمات تأهيلية وإرشادية لمرضى اإلدمان متعارف 
عليها طبيًا وفق برامج محددة بعد مرحلة سحب السموم والعالج األساس 

وفق ضوابط عالج المدمنين وتأهيلهم في المؤسسات الصحية الخاصة.

مركز متخصص 
لتأهيل المدمنين:

تنقسم مراكز العالج والتأهيل النفسي الى قسمين:
مراكز العالج النفسي السريري:

وهي المراكز التي يعمل بها مختصون في علم النفس السريري وتقدم 
خدمات التقييم والتشخيص والعالج النفسي غير الدوائي، وفقًا لطرق العالج 

المتعارف عليها عالميًا ضمن مهنة علم النفس السريري.
مراكز اإلرشاد النفسي:

وهي المراكز التي يعمل بها مختصون في اإلرشاد النفسي وتقدم خدماتها 
من خالل التعامل مع المشكالت النفسية الناتجة عن خلل في التكيف أو 
العالقات االجتماعية )مثل األسرية، الزوجية، والشخصية( والصدمات النفسية 
)مثل االعتداء على األطفال والعنف األسري( واألعراض النفسية )مثل أعراض 
القلق واالكتئاب واضطرابات األكل )القهام( وغيره وفقًا للطرق المتعارف 

عليها عالميًا.

مركز عالج وتأهيل 
نفسي:

عبارة عن مرفق لغسيل الكلى مرخص للمرضى غير المنومين ويقوم 
بتقديم الخدمة الطبية للغسيل الكلوي للمرضى المحتاجين للغسيل 
الكلوي على أساس قصير األجل أو لحالة مزمنة أو التدريب لغسيل الكلى 

المنزلي.

مركز غسيل كلوي:
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خطوات اصدار الترخيص

 مالحظة: قائمة الكوادر الطبية والموافقة عليها من وزارتي الصحة والعمل وموافقة الهيئة السعودية
(للتخصصات الصحية ضرورية لالشعار  (للترخيص الفوري

 اختيار الموقع والحصول على
 الموافقة للموقع، واشعار وزارة
 الصحة الكترونيا بوجود طلب

ترخيص قطاع صحي

 طلب الترخيص مرفقا بالكوادر
 الصحية المصنفة والمسجلة لدى

 الهيئة  السعودية للتخصصات
الصحية، والحصول على الرخصة

الخطوة االولى: المتطلبات الالزمة إلصدار الموافقة المبدئية مركز خدمات مساندة
يتقـــدم المســـتثمر بخطـــاب طلـــب افتتـــاح مركـــز خدمـــات مســـاندة مـــن خـــالل التســـجيل فـــي منصـــة صحـــة 

مـــع اختيـــار نـــوع وتخصـــص المؤسســـة الصحيـــة وموقعهـــا وارفـــاق مـــا يلـــي 
صوره من عقد االيجار او صك الملكية.	 
رقم السجل التجاري الصادر من وزارة التجارة واالستثمار.	 
رخصة الهيئة العامة لالستثمار في حال كان المستثمر غير سعودي.	 
موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع.	 

الخطوة الثانية: إصدار التراخيص والموافقات من الجهات الحكومية ذات العالقة
التقديم على التأييدات للكوادر الصحية.	 
الحصول على رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية. 	 
 	

الخطوة الثالثة: متطلبات الحصول على الترخيص النهائي 
بعـــد اســـتكمال جميـــع التجهيـــزات الطبيـــة واإلداريـــة لمركـــز خدمـــات مســـاندة يتقـــدم المســـتثمر بطلـــب 

الحصـــول علـــى الترخيـــص النهائـــي مرفقـــا مـــا يلـــي:
رقم رخصة وزارة الشؤون البلدية والقروية.	 
رقم تسجيل وتصنيف جميع الكوادر الصحية الصادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية	 



٣٠

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

الحد األدنى من الكوادر والشروط الواجب توفرها في مراكز الخدمات المساندة: 

الشروط الكادر

سعودي مسؤول عن االشراف على المركز مع التفرغ الكامل 	  مدير إداري

اخصائي في مجال المركز	  مشرف فني

لـــكل مركـــز خدمـــة مســـاندة اشـــتراطات وتجهيـــزات خاصـــة بـــه يســـتلزم اســـتيفائها قبـــل الحصـــول علـــى 
الترخيـــص نهائـــي.

الحد األدنى من الكوادر النشاط

الكوادر الخاصة بكل خدمة مساندة.	 
المشرف الفني أخصائي في تخصص المركز.	 

مركز تأهيل طبي

اثنين أخصائي عالج طبيعي.	 
اثنين فني عالج طبيعي أو ممرضـ/ـة.	 

مركز عالج طبيعي

اثنين أخصائي عالج وظيفي.	 
 اثنين فني عالج وظيفي أو ممرضـ/ـة.	 

مركز عالج وظيفي 

أخصائي أطراف صناعية واجهزة تقويمية.	 
 اثنين فني أطراف صناعية واجهزة تقويمية.  	 

أ

مركز اطراف اصطناعية 
واجهزة تقويمية

أخصائي أطراف صناعية واجهزة تعويضية.	 
فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية.	 

ب

اثنين فني اطراف صناعية واجهزة تعويضية.	  ج

اثنين اخصائي أمراض نطق وتخاطب.	 
اثنين فنـي عالج امراض نطق و تخاطب.	 

مركز نطق وتخاطب وبلع

اخصائي سمعيات.	 
اخصائي تخاطب.	 
 اثنين فني سمعيات وتخاطب أو تمريض	 

مراكز تحسين 
النطق والسمع

اثنين اخصائي سمعيات.	 مركز عالج السمع
اثنين فني سمعيات أو تمريض	 

مركز تحسين 
السمع

اثنين أخصائي سمعيات	 
اثنين فني سمعيات أو تمريض	 

مركز تخطيط 
وتقييم السمع
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الحد األدنى من الكوادر النشاط

أخصائي بصريات أو طبيب نائب عيون.	 
فني بصريات أو فني نظارات.	 

أ

أخصائي بصريات أو طبيب عيون.	 محل نظارات طبية ب

فني بصريات أو فني نظارات.	  ج

فني تقنية وتركيبات أسنان	  معمل اسنان وتركيبات صناعية

طبيب نائب متخصص في طب وجراحة القدم والكاحل	  مركز عناية بالقدم والكاحل

اخصائي تغذية عالجية	  مركز تغذية

طبيب نائب تخصص طب اسرة او طبيب نائب باطنه.	 
طبيب عام.	 
ثالثة فني تمرض.	 

مركز رعاية طبية عاجلة

طبيب سعودي مختص حسب الخدمة الصحية المقدمة.	 
ممرض.	 
سائق.	 

عيادات طبية متنقلة

طبيب مختص حسب الخدمة الصحية المقدمة.	  ــة عــن بــعــد وطــب  ــاي مــركــز رع
إتصالي

اثنين طبيب نائب طب اسره / باطنة / طوارئ / عناية مركزة.	 
ثالثة اخصائي عالج طبيعي.	 
ستة اخصائي فني تمريض.	 

مركز خدمات طبية منزلية

طبيب نائب تخصص األلم	 
طبيب نائب تخصص طب اسرة	 
أخصائي نفسي	 
ثالثة اخصائي تمريض	 

مركز تلطيف األلم

أخصائي في علم النفس السريري أو اإلرشادي سعودي الجنسية  	 
طبيب نائب تخصص علم نفس	 

ــز مــتــخــصــص لــتــأهــيــل  ــركـ مـ
المدمنين

أخصائي علم نفس سريري في مركز عالج نفسي سريري.	 
أخصائي  علم النفس اإلرشادي في مركز ارشاد نفسي.	 

مركز عالج وتأهيل نفسي

طبيب استشاري أمراض كلى	 
طبيب مقيم أمراض كلى	 
أربعة فني تمرض.	 

مركز غسيل كلوي



٣٢

 دليل المستثمر 
لتراخيص المنشآت الصحية 

رسوم الحصول على ترخيص مركز الخدمات المساندة

رسم الترخيص  المنشأة الصحية الخاصة

١000 ريال افتتاح مركز خدمة مساندة






