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  .اهعاونأ ةفاكب تايوضعلا حنم ةيلمع بيترتو ميظنتو bcطأت 1-1 ضرغلا-1

 تافيرعتلا -2
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 ،ةلماعلا ةيوضعلا نولمحي نمم ءاضعألا عيمج ةوعد ھيف متي ةنسلا يC ةدحاو ةرم دقعي عامتجا :ةيمومعلا ةيعمجلا 2-3
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 ،ةيعمجلا ةطشنأ يC كا�cشالا لماعلا وضعلل قحيو ،ةررقملا ةيوضعلا موسر عفدو ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا
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 تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلل عباتلا ،ةيحصلا تايعمجلا ءاضعأ ليجست ةمدخ عقوم لالخ نم وضعلا مدقتي 4-1-1

 .ةيحصلا

 .ينو�cكلالا دي�cلاو لومحملا ھفتاه ى¤ا لسرملا ققحتلا زمر مث نمو ةيوهلا مقر ليجستب ةيوضعلا بلاط موقي 4-1-2

 .عقوملا يC تايعمجلا مئاوق نم ةيعمجلا رايتخاب ةيوضعلا بلاط موقي 4-1-3

 .ةدملاو ةيوضعلا عون ديدحتب كلذ دعب موقي 4-1-4

  ةيعمجلا صصختل قباطملاو بولطملا صصختلا ديدحتب ةيوضعلا بلاط موقي 4-1-5

4-1-6 Cبلطلا مدقم نم تادنتسملا قافرا متي ةمعاد ةقيثو قافرا طورشلا تبلطت لاح ي. 

4-1-7 Cع يوتحي ال بلطلا ناك لاح يvمقرو بلطلا مقر ا�� ليمياو ةيصن ةلاسر لاسرإب ماظنلا موقي تاقفرم ى 

 .دادسل ةروتافلا

 لالخ نم ةيوضعلا ةقاطبو لوبقلا راعشا وضعلا ىقلتي دادس لالخ نم ةروتافلا ةيوضعلا بلاط عفد دنع 4-1-8

 .ةعاس ٢٤ لالخ ماظنلا

 ةيعمجلل �مسرلا ينو�cكلالا دي�cلا لالخ نم يرود لكشب ددجلا ءاضعألاب اراعشا ةيعمجلا bcتركس ىقلتي 4-1-9

 .ةيعمجلاب ةصاخلا ءاضعألا تانايب ةدعاق يC ا�®يودتب موقيو

 ةقاطب م�¯اطعاو م�� بيح�cلاو م��ايوضع ةددجملاو ددجلا ءاضعألا عم لصاوتلاب ةيعمجلا bcتركس موقي 4-1-10

  .وضعلاب صاخلا ينو�cكلالا دي�cلا لالخ نم ةيعمجلاب ةصاخلا ةيوضعلا

 :ةيفرشلا ةيوضعلا 4-2

 ءاضعأ دحاوا بتاكملا وا عورفلا ءاسؤر دحأ نم سيئرلل بلط دورو لاح يC وا ،ةرادإلا سلجم وضع وا ،سيئرلا مدقتي 4-2-1

 عم كلذل ةمعادلا قئاثولا قافرا لالخ نم ،ھتيقحا ىري صخشل ةيفرش ةيوضع حنم عوضوم جاردإ بلطب ،ةيعمجلا

 .ةرادإلا سلجم تاعامتجا يC ھحرط ةرادإلا سلجم وضع وا سيئرلا بلطو ،تار�cملا ركذ

4-2-2 Cھجاردا لاح ي Cُقملا وضعلا موقي ،عامتجالا مايقو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ي�cموقي مث نمو عوضوملا حرطب ح 

 ةيمومعلا ةيعمجلا ىvع ھضرع ىvع ةقفاوملل تيوصتلا بلطب ،bcياعملل ا��قباطمو حرطلا طورش لامتكا لاح يC سيئرلا

 .ةمداقلا

4-2-3 Cتركس موقي ةقفاوملاب تيوصتلا لاح يbc ھجاردإب سلجملا Cكلذكو عامتجالا رضحم ي Cعامتجا ةدنجا ي 

 .ةمداقلا ةيمومعلا ةيعمجلا



 

 

 

 

 
 

 ةسايسلا ناونع ةسايسلا مقر رادصإلا ةهج ةسايسلا ىوتسم مقر ةسايسلل لادبتسا

 ةديدج
 يC ءاضعألا عيمج

 ةيعمجلا
 تايوضعلا SSHA-APP-OE-003 ةرادإلا سلجم

 دامتعالا خيرات قيبطتلا خيرات ةعجارملا خيرات تاحفصلا ددع قيبطتلا قاطن

 عورفلاو ناجللاو ةرادإلا سلجم

 بتاكملاو
5 01/01/2024 01/01/2022 01/12/2021 

3 

 متيو ، ةرادإلا سلجم لبق نم ھفيلكت متي نم وا سيئرلا لالخ نم ةيمومعلا ةيعمجلا ىvع عوضوملا حرط متي 4-2-4

 .رارقلا عورشم ىvع تيوصتلا

4-2-5 Cع ةيماظنلا ةيبلغألا ةقفاوم لاح يvتركس موقي حنملا ىbc ھنيودتب عامتجالا Cرادصإب سيئرلا موقيو رضحملا ي 

 .حنملل ةمظنملا مسارملا لالخ نم وضعلل ةيفرشلا ةيوضعلا ھحنمو نم رارقلا

4-2-6 Cع ةيبلغألا تيوصت لاح يvھنيودتو تيوصتلا بجومب رارقلا ضفر متي ضفرلا ى Cعامتجالا رضحم ي.  

  :ةيرخفلا ةيوضعلا 4-3

 دحاوا بتاكملا وا عورفلا ءاسؤر دحأ نم سيئرلل بلط دورو لاح يC وا ،ةرادإلا سلجم وضع وا ،سيئرلا مدقتي 4-3-1

 كلذل ةمعادلا قئاثولا قافرا لالخ نم ،ھتيقحا ىري صخشل ةيرخف ةيوضع حنم عوضوم جاردإ بلطب ،ةيعمجلا ءاضعأ

 .ةرادإلا سلجم تاعامتجا يC ھحرط ةرادإلا سلجم وضع وا سيئرلا بلطو ،تار�cملا ركذ عم

4-3-2 Cھجاردا لاح ي Cُقملا وضعلا موقي ،عامتجالا مايقو ةرادإلا سلجم تاعامتجا ي�cموقي مث نمو عوضوملا حرطب ح 

 ةيمومعلا ةيعمجلا ىvع ھضرع ىvع ةقفاوملل تيوصتلا بلطب ،bcياعملل ا��قباطمو حرطلا طورش لامتكا لاح يC سيئرلا

 .ةمداقلا

4-3-3 Cتركس موقي ةقفاوملاب تيوصتلا لاح يbc ھجاردإب سلجملا Cكلذكو عامتجالا رضحم ي Cعامتجا ةدنجا ي 

 .ةمداقلا ةيمومعلا ةيعمجلا

 ،ةرادإلا سلجم لبق نم ھفيلكت متي نم وا سيئرلا لالخ نم ةيمومعلا ةيعمجلا ىvع رارقلا عورشم حرط متي 4-3-4

 .رارقلا عورشم ىvع تيوصتلا متيو

4-3-5 Cع ةيماظنلا ةيبلغألا ةقفاوم لاح يvتركس موقي حنملا ىbc ھنيودتب عامتجالا Cرادصإب سيئرلا موقيو رضحملا ي 

 .حنملل ةمظنملا مسارملا لالخ نم وضعلل ةيرخفلا ةيوضعلا ھحنمو نم رارقلا

4-3-6 Cع ةيبلغألا تيوصت لاح يvھنيودتو تيوصتلا بجومب رارقلا ضفر متي ضفرلا ى Cعامتجالا رضحم ي.  

 تايلوؤسملا -5

 حا�cقا ،ةيرخفلاو ةيفرشلا تايوضعلا حنم نأشب بتاكملاو عورفلا ءاسؤر لبق نم ھل ةمدقملا تايصوتلا عفر :سيئرلا  5-1

ابسانم هاري نم فيلكت وا ةيمومعلا ةيعمجلا يC رارقلا عورشم حرط ،ةيفرشلا وا ةيرخفلا ةيوضعلل حشرم
ً

 ،ھحرطل 

 .ةيرخفلا وا ةيفرشلا ةيوضعلا حنمب صاخلا رارقلا رادصا
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 خيراتلا عيقوتلا دامتعالاو دادعإلا ةفيظولا مسالا

   دادعإ ��½سؤملا �bمتلا قسنم  مولسلا ميهاربإ نب دمحم

   ھعجارم ��½سؤملا �bمتلا ةنجل يC وضع لياد لا دعس زيزعلا دبع

 حنمل تيوصتلا ،ةرادالا سلجم عامتجا يC كلذب ضرعلاو ةيرخفلا وا ةيفرشلا ةيوضعلل حشرم حا�cقا :سلجملا ءاضعأ  5-2

  ،ةيرخفلا وا ةيفرشلا تايوضعلا

  بتكملا سيئر ،عرفلا سيئر  5-3
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  ،تاعامتجالل رضاحملا ليجست ،ةيعمجلا ةرادإ سلجمل تاعامتجالا ةدنجا ميظنت :سلجملا bcتركس  5-5

 يC ددجلا ءاضعألا نيودت ،ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا نم دراولا ينو�cكلالا دي�cلا يقلت :ةيعمجلا bcتركس  5-6

 .ةيوضعلا ةقاطب مهءاطعاو م�� بيح�cلاو ةيوضعلاب ددجلا ءاضعألا غالبا ،ةيعمجلا تانايب ةدعاق

 .ةيرخفلا وا ةيفرشلا ةيعمجلا ةيوضعل حشرملا حنم ضفر وا لوبق ىvع تيوصتلا :ةيمومعلا ةيعمجلا  5-7
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 ،دحوملا تايوضعلا ماظن ،ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا عقوم 6-2

)https://www.scfhs.org.sa/eservices/HealthAssociations/Pages/HealthAssociationsDesc.aspx ( 

  ،ةيحصلا ةيملعلا ةينهملا تايعمجلا ءاشنإل ةماعلا ةحئاللا ،ةيحصلا تاصصختلل ةيدوعسلا ةئيهلا  6-3

)https://www.scfhs.org.sa/CouncilsGate/regulation/Pages/default.aspx ( 
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   دامتعا ةرادإلا سلجم سيئر يدعاصلا ليخد نب ردنب .د
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