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منصة صحة

مـنـصـة صـحـة

عن منصة صحة :
ــم  منصــة صحــة هــي منصــة إلكترونيــة تخــدم القطــاع الصحــي فــي المملكــة مــن خــالل تقدي
ــة  ــع رؤي ــًيا م ــة تماش ــة صح ــأت منص ــة، أنش ــل وزارة الصح ــن قب ــدة م ــة معتم ــات إلكتروني خدم
المملكــة 2030 وتفعيــًال للتوجــه الحكومــي، وتهــدف إلــى أتمتــة وتوحيــد اإلجــراءات والخدمــات 
ــدرج  ــة التــي تن ــات الصحي ــن الخدم ــد م ــمل العدي ــة وتش ــع الجهــات الصحي ــهيلها فــي جمي وتس

تحت مظلة منظومة الصحة وقطاعاتها المتنوعة لألفراد والمنشــآت الطبية.
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مزايا منصة صحة :

دخول موحد للمستخدمين

تسجيل وإدارة منشآت القطاع الصحي

تقارير

طرق دفع متنوعة

إدارة خدمات موحدة

اشتراكات
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خطوات التسجيل في منصة صحة

مـنـصـة صـحـة

www.seha.sa 03

إنشاء الحساب

تفعيل الحساب

رمز التحقق

تسجيل الدخول

إضافة منشأة طبية

إدخال كلمة المرور

02



مـنـصـة صـحـة

تسجيل حساب جديدبالضغط على   زر 01
كيفية إنشاء حساب:
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03
إنشاء حساب 



مـنـصـة صـحـة

معلومات الحســاب: وهي معلومات خاصة ببيانات الحساب وتحتوي على:

01

تحتوي شاشة إنشاء حساب جديد على:

02

03

04

اسم الحساب بالعربي: يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب بالعربي.

اسم الحساب باإلنجليزي: يقوم المستخدم بإدخال اسم الحساب باإلنجليزي.

شعار الحساب: يقوم المستخدم بإضافة صورة لشعار الحساب.

حذف: يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد حذف شعار الحساب لتغييره.
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مـنـصـة صـحـة

معلومات مدير الحســاب: ووهي بيانات الشــخص المسؤول عن الحساب ولديه جميع الصالحيات 
وتحتوي الشاشة على:

01

02

03

04

05

مدير الحساب بالعربي: يقوم النظام بعرض اسم الشخص بالعربي وال يمكن التعديل 
عليه.

 اسم مدير الحساب باإلنجليزي: يقوم النظام بعرض اسم الشخص باإلنجليزي وال يمكن 
التعديل عليه

الجنسية: يقوم النظام بعرض جنسية الشخص وال يمكن التعديل عليها.

 الجوال: يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال ويمكن التعديل عليه.

البريد اإللكتروني: يقوم المستخدم بإدخال البريد اإللكتروني ويمكن التعديل عليه.
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مـنـصـة صـحـة

 خيــار الشــروط وسياســة الخصوصيــة: يقــوم المســتخدم باختيــار هــذا الخيــار للموافقــة علــى 
ــروط  ــود والش ــة (البن ــى كلم ــط عل ــل بالضغ ــى التفاصي ــالع عل ــه االط ــكام ويمكن ــروط واالح الش
وسياســة الخصوصيــة) ليقــوم النظــام بفتــح شاشــة جديــدة عبــارة عــن ملــف PDF يحتــوي 

على تفاصيل الشــروط واألحكام وسياسة الخصوصية.

خيار (أنا لســت روبوت): ويقوم المســتخدم باختيار هذا الخيار ليتأكد النظام أن من يقوم باستخدام 
النظام هو شــخص وليس روبوت وذلك لزيادة األمان على النظام.

                          يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر إللغاء العملية والعودة إلى صفحة 
تسجيل الدخول للمنصة.

                                       يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر إلنشــاء حســاب جديد.

                          يقوم المســتخدم بالضغط على زر التحقق للتأكد من صحة بيانات الشــخص 
المدخلة.
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إلغاء زر

إنشاء حساب زر

تحقق زر



تفعيل الحساب

مـنـصـة صـحـة

ــى زر  ــط عل ــق الضغ ــن طري ــاب أوال ع ــل الحس ــب تفعي ــة يتطل ــة صح ــى منص ــول إل ــجيل الدخ لتس
ــوم  ــم يق ــن ث ــورة أعاله...وم ــول المذك ــجيل الدخ ــة تس ــي شاش ــود ف ــاب) الموج ــل الحس (تفعي

النظام بتحويله إلى الشاشة التالية:

01

03

تحتوي شاشة تفعيل الحساب على:

02

رقم الهوية / اإلقامة: حيث يقوم المستخدم بإدخال رقم الهوية الخاص به. 

الجوال: يقوم المستخدم بإدخال رقم الجوال الخاص به حيث يقوم النظام بإرسال رمز 
التحقق على نفس رقم الجوال كما في الشاشة التالية.

زر تحقق: يقوم المستخدم بالضغط عليه الستقبال رمز تحقق على جواله كما هو 
موضح في الشاشة.
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مـنـصـة صـحـة

تحتوي شاشة آلية التحقق على:

رمز التحقق: وهو رمز يتم إرســاله من النظام إلى رقم الجوال المســجل في النظام والمرتبط 
بحساب المستخدم.

إعادة إرســال: يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر إلعادة إرسال رمز التحقق لرقم الجوال 
الخاص به مرة أخرى في حال لم يصله رمز التحقق.

رجوع: يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد التراجع عن العملية.

تأكيد: يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد التأكيد على رمز التحقق حيث يقوم 
النظام بالتأكد من صحة الرمز المدخل ليقوم بتحويل المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول لكي 

يتمكن المستخدم بعد ذلك من تسجيل الدخول بنجاح ليظهر له الشاشة التالية.
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مـنـصـة صـحـة

بعد التحقق من صحة الرمز يقوم النظام بإظهار شاشــة إدخال كلمة المرور وتحتوي على:

01

02

03

04

05

06

07

اسم المستخدم

رقم هوية 

كلمة المرور 

إعادة كلمة المرور 

حفظ 

إلغاء 

 

www.seha.sa 10

خروج زر

كلمة المرور:
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مـنـصـة صـحـة

بعد حفظ كلمة المرور تظهر رســالة "تم تفعيل المســتخدم وإنشاء كلمة المرور 
بنجاح" 



تسجيل الدخول

مـنـصـة صـحـة
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يقوم المستخدم عبر هذه الشاشة بتسجيل الدخول لمنصة صحة ليتمكن من عرض واستخدام 
كافة محتويات النظام حسب صالحيات المستخدم. 

اسم المستخدم: وهو عبارة عن رقم هوية/ إقامة المستخدم بتسجيل دخول للنظام.

كلمة المرور: وهو عبارة عن كلمة مرور المستخدم الذي سيقوم بتسجيل دخول للنظام.

زر تسجيل الدخول: عبارة عن زر يقوم المستخدم بالضغط عليه للدخول إلى النظام.

استرجاع كلمة المرور: هو زر يعمل على تحويل المستخدم إلى شاشة استرجاع كلمة المرور 
في حال نسيانها.

زر إنشاء حساب: وهو عبارة عن رابط يقوم بتحويل المستخدم إلى شاشة إنشاء حساب جديد. 

تفعيل الحساب: عبارة عن رابط يعمل على تحويل المستخدم لشاشة تفعيل الحساب الذي تم 
إنشاؤه مسبًقا.

تحتوي شاشة تسجيل الدخول على:

05



استشــارات  طلــب  إمكانيــة  الخدمــة  هــذه  توفــر 
الطبيــب،  مــع  مباشــر  بشــكل  افتراضيــة  فوريــة 

وتمكنــك من التواصل الصوتي والمرئي معهم  

إضافة منشأة طبية

مـنـصـة صـحـة
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يقــوم المســتخدم فــي هــذه الشاشــة بإضافــة طلــب إضافــة منشــأة طبيــة داخــل المنصــة حتــى 
يتــم تحويلهــا إلــى مديــر النظــام لمراجعــة الطلــب والموافقــة عليــه وبعــد الموافقــة يتــم 
اعتمادهــا كمنشــأة معتمــدة فــي المنصــة وتتمكــن مــن الوصــول إلــى الخدمــات المتاحــة 

للمنشــآت الطبية داخل المنصة، كما هي موضحة بالخطوات التالية:  

06



مـنـصـة صـحـة
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الخطوة األولى: اختيار قطاع المنشأة:
 يتم إدخال جميع بيانات المنشــأة الطبية بعد اختيار قطاع المنشــأة :



الخطوة الثانية: تعبئة بيانات المنشأة

تحتوي الشاشة على:

اســم الحساب: وهو اسم الحساب الذي تندرج تحته تلك المنشأة الطبية.

بيانات المنشــأة: وهي البيانات األساسية للمنشأة الطبية:

مـنـصـة صـحـة
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اإلسم اإلنجليزياالسم العربيفئة المنشأة 01

المنطقةنوع المنشأةرقم هوية المالك

المناطق اإلداريةالمدينة

0203

0405

0708

06



مـنـصـة صـحـة
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الخطوة الثالثة: تعبئة معلومات مدير نظام المنشــأة الطبية: 
ــة  ــة وإضاف ــأة الطبي ــن إدارة المنش ــؤول ع ــخص المس ــو الش ــة: ه ــأة الطبي ــام المنش ــر نظ مدي

المستخدمين وإسناد األدوار لهم.

تحتوي الشاشة على:

01 اسم مدير النظام للمنشأة الطبية. 

02 رقم الهوية. 

03 تاريخ الميالد (هجري/ميالدي).

04 الجنسية.

05 الجوال.

06 البريد اإللكتروني.



مـنـصـة صـحـة
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الخطوة الرابعة: رفع المستندات المطلوبة:

تعبئة النموذج وتصديقه، يجب أن يكون المفوض هو مدير الحساب.



طلب إضافة خدمة للمنشأة

مـنـصـة صـحـة
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07
يقــوم المســتخدم (مديــر المنشــأة) فــي هــذه الشاشــة بطلــب إضافــة خدمــة مــن داخــل المنصــة 
مــن خــالل قائمــة إدارة الخدمــات حتــى يتــم تحويلهــا إلــى مديــر النظــام لمراجعــة الطلــب 
ــاع  ــة باتب ــي المنص ــات ف ــة الخدم ــي قائم ــة ف ــر الخدم ــة تظه ــد الموافق ــه وبع ــة علي والموافق

الخطوات التالية:

 الخطوة األولى: إدارة طلبات الخدمات 

يتم النقر على طلب إضافة خدمة جديدة



مـنـصـة صـحـة
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ثم النقر على حفظ لتحويل الطلب إلى مدير النظام والموافقة عليه.

الخطوة الثانية: طلب إضافة خدمة جديدة 

يتم تعبئة المعلومات المطلوبة في الشاشة التالية:



التحكم بالرصيد

مـنـصـة صـحـة
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 يقوم المســتخدم بالضغط على زر التحكم في الرصيد للدخول إلى صفحة التحكم بالرصيد التي 
يمكنه من خاللها إدارة رصيد المنشــأة وعرض الحركات على الرصيد وشــراء الباقات وغيرها من 

العمليات الخاصة بالرصيد للمنشــأة كما في الشاشة التالية:

08



مـنـصـة صـحـة
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حركات الشراء:

تعرض جميع عمليات الشــراء التي تمت من قبل مســتخدمين تابعين لتلك المنشأة من شراء 
للباقات ويتم تســجيل معلومات الحركة كاملة من رقم الحركة وســعر الباقة وعدد النقاط 

فيها وتاريخ الشراء وطريقة الشراء.



مـنـصـة صـحـة
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شراء باقة:
يمكن لمدير الحســاب أو مدير المنشــأة شراء باقة للحساب أو المنشآت التابعة له.



بعد اختيار الباقة وتحديد الحساب/المنشــأة يتم اســتعراض رسالة تأكيد شراء الباقة لمواصلة عملية 
الدفع.

مـنـصـة صـحـة
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شراء باقة خدمات:
يمكن لمدير الحســاب أو مدير المنشــأة شراء باقة خدمات للحساب أو المنشآت التابعة له.

باقة الخدمات: هي باقة خاصة بكل خدمة يتم شــراؤها بنقاط الحســاب أو المنشأة الموجود على 
منصة صحة. يجب تحديد الحســاب / المنشأة، الخدمة، نوع باقة الخدمة.

مـنـصـة صـحـة
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مـنـصـة صـحـة
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باقات خدماتي:
يتم في هذه الشاشــة عرض باقات الخدمات على مســتوى الحساب / المنشأة. 



مـنـصـة صـحـة
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تحويل رصيد:
يمكن لمدير الحســاب من خالل هذه الشاشــة تحويل الرصيد بين المنشآت التابعة له.



الحركات على الرصيد: 

يتم في هذه الشاشــة توضيح الحركات على رصيد الحســاب. كما يمكن للمستخدم: 

01 البحــث عن الحركات على الرصيد.
02 طباعة الحركات على الرصيد. 
03 تصدير الحركات على الرصيد.

مـنـصـة صـحـة
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 إدارة المستخدمين

مـنـصـة صـحـة
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يقوم من خاللها صاحب الصالحية بإدارة المســتخدمين من خالل البحث في المســتخدمين وعرض 
بياناتهم وإضافة مســتخدم جديد وتعديل بيانات المستخدمين ويمكن تفعيل/تعطيل مستخدم 

باإلضافة إلى عرض تقرير رقابي مفصل لكل مســتخدم.

البحث عن مستخدم:

عنــد دخــول المســتخدم إلــى شاشــة إدارة المســتخدمين يقــوم بالبحــث عــن مســتخدم معيــن عــن 
ــتخدم/  ــوال/دور المس ــم الج ــم/البريد اإللكتروني/رق ــث (االس ــر البح ــن معايي ــال أي م ــق إدخ طري

الحســاب /المنشأة / الجنسية / رقم الهوية/اإلقامة/حالة المستخدم/المسمى الوظيفي)



مـنـصـة صـحـة
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تحتوي الشاشة على:

االسم: اسم المستخدم المراد البحث عنه.

رقم الهوية / اإلقامة: رقم الهوية أو اإلقامة للمســتخدم المراد البحث عنه.

الجوال: رقم الجوال للمســتخدم المراد البحث عنه.

البريد اإللكتروني: البريد اإللكتروني للمســتخدم المراد البحث عنه.

حالة المســتخدم: حالة المستخدم المراد البحث عنه.

الجنسية: جنسية المستخدم المراد البحث عنه.

الحســاب: الحساب التابع له المستخدم المراد البحث عنه.

المنشــأة: المنشأة التابع لها المستخدم المراد البحث عنه.

الدور: الدور المســند للمستخدم المراد البحث عنه.

المســمى الوظيفي: المسمى الوظيفي للمستخدم المراد البحث عنه.

زر البحث: يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر للحصول على نتائج البحث حســب المعايير 
التي تم إدخالها في الشاشة والتي تظهر في الشاشة التالية.
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تحتوي الشاشة على:

االسم: اسم المستخدم المراد البحث عنه.

رقم الهوية / اإلقامة: رقم الهوية او اإلقامة للمســتخدم.

الجنسية: جنسية المستخدم.

حالة المستخدم: حالة المستخدم.

إظهار عدد من أصل: عبارة عن عدد المســتخدمين الذي تم البحث عنهم.

تاريخ آخر تحديث: تاريخ تحديث بيانات المســتخدم.
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زر عرض: يقوم المســتخدم بالضغط عليه لعرض تفاصيل المستخدم المختار.

زر تعديل: يقوم المســتخدم بالضغط عليه للتعديل على دور معين وتغيير بيانات المســتخدم 
المختار.

زر حذف: ويتم الضغط عليه في حال رغبة المســتخدم حذف مستخدم معين.

عدد المدخالت: عدد المســتخدمين الذين ظهروا نتيجة معايير البحث في الشاشة باألعلى.

ترقيم صفحات العرض: يقوم المســتخدم باالنتقال بين الصفحات التي تحتوي على نتيجة 
البحث في األعلى ليتمكن من رؤية كافة النتائج بالضغط على رقم الصفحة او الضغط على زر 

التالي أو السابق أو األول أو األخير.

زر إضافة مســتخدم: يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر إلضافة دور جديد للنظام.

زر العرض: يقوم المســتخدم بالضغط على زر العرض لعرض كافة بيانات وتفاصيل المســتخدم 
كاملة كما في الشاشة التالية.



رقم الهوية

تاريخ الميالد

إضافة مستخدم
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يقــوم صاحــب الصالحيــة فــي هــذه الشاشــة بإدخــال مســتخدم جديــد للنظــام عبــر إضافــة بيانــات 

المســتخدم الشخصية وكذلك األدوار التي سيتم منحها للمستخدم في النظام.

بيانات المستخدم: 
ــد  ــن عن ــة يقي ــن خدم ــتيرادها م ــم اس ــي ت ــية الت ــتخدم الرئيس ــات المس ــن بيان ــارة ع ــي عب وه

إضافة مستخدم من شاشة إضافة مستخدم.

البيانات التي يتطلب إدخالها هي:

01
02
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تحتوي الشاشة على:



زر تحقق: يقوم المســتخدم صاحب الصالحية بالضغط على هذا الزر ليتمكن النظام من التكامل مع 
خدمة يقين للتأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها واســتعادة باقي البيانات المطلوبة وهي:

03
04
05
06

مـنـصـة صـحـة

االسم بالعربي

االسم باإلنجليزي

الجنسية

الجوال
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بيانات االتصال والدور الخاص بالمســتخدم: فيها يتم عرض بيانات األدوار الممنوحة للمســتخدم 
في منشأة أو أكثر تحت حساب أو أكثر.

الحســاب: وهو الحساب الذي ينتمي إليه هذا المستخدم.

اســم المنشأة: اسم المنشأة التابع لها المستخدم تحت الحساب باألعلى.

الدور: الدور الممنوح للمســتخدم في منشأة معينة تحت حساب معين.

المســمى الوظيفي: المسمى الوظيفي للمستخدم في المنشأة بالمرتبطة بهذا الدور فقط.

الجوال: رقم الجوال للمســتخدم الخاص بهذا الدور فقط.

البريد اإللكتروني: البريد اإللكتروني للمســتخدم المرتبط بهذا الدور فقط.

الحالة: حالة المســتخدم في هذا الدور فقط والذي من خاللها يســتطيع صاحب الصالحية إيقاف 
تفعيل دور معين لهذا المستخدم.

زر +: يقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد إضافة دور جديد للمستخدم.

زر حفظ: يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد حفظ المدخالت واضافة مســتخدم 
جديد للنظام.

زر إلغاء: يســتخدمه المستخدم إللغاء العملية بالكامل.

مـنـصـة صـحـة
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تعديل بيانات مستخدم: 
يقوم صاحب الصالحية في هذه الشاشة بتعديل بيانات مستخدم وحفظ التعديالت المطلوبة 

في النظام.

مـنـصـة صـحـة

تحتوي الشاشة على:
بيانات المستخدم: وهي عبارة عن بيانات المستخدم الرئيسية.

01
02
03
04
05
06

رقم الهوية

االسم بالعربي

االسم باإلنجليزي

المسمى الوظيفي

الجوال

حالة المستخدم
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بيانات االتصال والدور الخاص بالمســتخدم: وفيها يتم عرض بيانات األدوار الممنوحة 
للمستخدم في منشأة أو أكثر تحت حساب أو أكثر.

الحســاب: وهو الحساب الذي ينتمي إليه هذا المستخدم.

اســم المنشأة: اسم المنشأة التابع لها المستخدم تحت الحساب باألعلى.

الدور: الدور الممنوح للمســتخدم في منشأة معينة تحت حساب معين.

المســمى الوظيفي: المسمى الوظيفي للمستخدم في المنشأة بالمرتبطة بهذا الدور فقط.

الجوال: رقم الجوال للمســتخدم الخاص بهذا الدور فقط.

البريد اإللكتروني: البريد اإللكتروني للمســتخدم المرتبط بهذا الدور فقط.

الحالة: حالة المســتخدم في هذا الدور فقط والذي من خاللها يســتطيع صاحب الصالحية إيقاف 
تفعيل دور معين لهذا المستخدم.

زر +: ويقوم المستخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد إضافة دور جديد للمستخدم.

زر حفظ: يقوم المســتخدم بالضغط على هذا الزر في حال أراد حفظ المدخالت واضافة مســتخدم 
جديد للنظام.

زر إلغاء: يســتخدمه المستخدم إللغاء العملية بالكامل.
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مــن تاريخ الطلب: تاريخ بداية فترة البحث.

إلــى تاريخ الطلب: تاريخ نهاية فترة البحث.

زر بحث: يقوم المســتخدم صاحب الصالحية بالضغط عليه ليتمكن من رؤية نتائج البحث
 في تلك الفترة في شاشة عرض النتائج.

زر تراجــع: يتراجــع عن عملية البحث عبر فترة ويقوم بعرض النتائج في كافة النظام.

مـنـصـة صـحـة

 وفيها يتم عرض كافة األنشــطة التي قام بها المســتخدم وأي تغييرات تمت من خالل حسابه
.على النظام

حيث تحتوي الشاشة على:

01
02

03

04
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التقارير الرقابية للمستخدم
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التاريخ: تاريخ القيام بتلك العملية.

العملية: نوع النشــاط أو الحركة أو العملية الذي قام به المســتخدم على النظام.

االســم: اسم المستخدم أثناء القيام بتلك العملية.

الدور: الدور الذي قام من خالله هذا المســتخدم بتلك العملية.

رقم الهوية / اإلقامة: رقم الهوية التي اســتخدمها المستخدم للقيام بتلك العملية.

زر تصدير: يقوم من خالله المســتخدم صاحب الصالحية بتصدير التقرير في ملف خارجي.

زر طباعة: يقوم من خالله المســتخدم صاحب الصالحية بطباعة التقرير.

05
06

07
08

09
10

11
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ــن  ــين الصحيي ــذف الممارس ــل وح ــة وتعدي ــة إضاف ــة إمكاني ــآت الصحي ــة للمنش ــذه الخدم ــح ه تتي
فــي منصــة صحــة، ويتــم التحقــق مــن أهليــة الممــارس مــن خــالل الربــط اإللكترونــي مــع األنظمــة 
ذات العالقــة، مركــز المعلومــات الوطنــي، هيئــة التخصصــات، وتراخيــص مزاولــة المهنــة. للتأكــد 
مــن صالحيــة الترخيــص والتصنيــف حيــث يتــم إيقــاف خدمــات الممارســين الغيــر مرخصيــن أو 

مصنفين، أو المنتهية تراخيصهم.

طريقة إضافة ممارس صحي: 
ــارس  ــات المم ــة بيان ــالل إضاف ــن خ ــأة م ــي للمنش ــارس صح ــة مم ــم إضاف ــة يت ــذه الشاش ــي ه ف

الشــخصية عن طريق: إدارة الممارســين الصحيين > الضغط على إضافة ممارس صحي

مـنـصـة صـحـة

الخطوة األولى: إضافة ممارس صحي
 

يمكــن لمديــر الحســاب أو مديــر المنشــأة الطبيــة إضافــة ممــارس صحــي ويتــم إســناد األدوار بنــاء 
على عمله. 
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الخطوة الثانية: البحث عن ممارس صحي

يقوم المســتخدم بالبحث عن ممارس صحي من خالل: 
إدارة الممارســين الصحيين > تحديد معلومات الممارس > الضغط على بحث.

مـنـصـة صـحـة
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الخطوة الثالثة: تعديل ممارس صحي

يمكن التعديل على بيانات الممارس وتفعيل او حذف األدوار من خالل:
إدارة الممارسين الصحيين > تحديد الممارس > الضغط على عالمة التعديل.

مـنـصـة صـحـة
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