
                                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                            

                 
                                                      

                                                                                             

 

المملكة العربية 

 السعودية

 وزارة الصحة

اإلدارة العامة لتقنية 

 المعلومات واالتصاالت

  (  1003031212):  لالستفسار

      desk@moh.gov.sa-Helpايميل : 

 

 

 (والوفاة تبليغ الوالدة) على نظام مستخدمنموذج طلب 
https://sys.moh.gov.sa/ 

 

مدير نظام في   نوع المستخدم

 المستشفى

 

كاتب)ـة( 

 القسم 

 طبيب / قابلة   مسجل في قسم

 التقارير الطبية

 )سعودي(

  رقم الهوية / اإلقامة

  اسم األب  االسم األول

  اسم العائلة  اسم الجد

  اسم األب باإلنجليزية  االسم األول باإلنجليزية

  اسم العائلة باإلنجليزية  اسم الجد باإلنجليزية

  المستشفى  المنطقة

  الوظيفة  القسم

  رقم الجوال  اإللكتروني البريد

 وفاةالتبليغ نظام                   والدةالتبليغ نظام   اختر النظام المطلوب

 تعهد استخدام النظام
 

 

 اتعهد انا الموقع أدناه أن احافظ على سرية البيانات واستخدم النظام بالشكل الصحيح مع الحفاظ على اسم المستخدم

في  وكلمة المرور وعدم اإلفشاء بها ألي شخص وفي حال تغيير الوظيفة أو االنتقال منها ابالغ مسئول النظام

أو رقم  ( moh.gov.sadesk-Help@: ) االيميلالدعم الفني إلخالء المسئولية ، على منسق المنطقة أو  أو المستشفى

سياسة شروط و بقراءة بمثابة إقرار على جميع صفحات النموذج, ويعتبر توقيعي  (3221211010الهاتف )

 .بنودوالموافقة على ما ورد بها من وسياسة الخصوصية وحقوق الملكية  استخدام نظام تبليغ المواليد
 

  توقيع الموظف

   المدير المختصاسم 

  هتوقيع

 ختم المستشفى

 

 

 
 

  

 اتريخ الطلب:

mailto:Help-desk@moh.gov.sa
https://sys.moh.gov.sa/
mailto:Help-desk@moh.gov.sa


                                                                                                    

                                                                                                                 

                                                                                            

                 
                                                      

                                                                                             

 

المملكة العربية 

 السعودية

 وزارة الصحة

اإلدارة العامة لتقنية 

 المعلومات واالتصاالت

  (  1003031212):  لالستفسار

      desk@moh.gov.sa-Helpايميل : 

 

 

 

 

 

 

 استخدام النظام سياسة 

 يف حالة دخول املستخدم للنظام ألول مره جيب أن يقر مبا يلي: 

 .عدم استخدام أية وسيلة أو برنامج أو إجراء العرتاض أو حماولة اعرتاض التشغيل الصحيح لنظام املواليد 

 .عدم توفري أو حتميل ملفات على النظام حتتوي على فريوسات أو بيانات غري صحيحة 

  جبميع األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة اليت تصدرها وزارة الداخلية ووزارة الصحة يف هذا الشأن.االلتزام 

  على قبول مجيع شروط وقيود   -دون قيد أو شرط–الدخول على النظام من قبل املستخدم تعين املوافقة الصرحية

 الفات أو اجاوزات يقوم باا.استخدام هذا النظام وحتمله املسؤولية الشخصية كاملة عن أي خم

  املوافقة على عدم إفشاء أي معلومات وبيانات واحملافظة على سرية مجيع املعلومات والبيانات اليت يطلع علياا املستخدم

 يف النظام. 

  النظام غري إذا ثبت لوزارة الداخلية أو وزارة الصحة أن أيًا من املعلومات أو البيانات اليت قام املستخدم بإدخاهلا يف

 صحيحة فيحق للوزارة إيقاف املستخدم واختاذ مجيع اإلجراءات القانونية الالزمة حبقه.

  املوافقة على إعالم وزارة الصحة فورًا إذا انكشفت البيانات املتعلقة بالدخول إىل النظام ألي شخص أو طرف أخر غري

 املستخدم املصرح له أو الوزارة.

 ية التابع هلا عن أي تغريات يف العنوان أو أرقام االتصال اخلاصة به حم يف املنشأة الصااللتزام بإشعار مدير النظا

 كمستخدم.

  أي شخص أو طرف أخر  –يتحمل املستخدم وحده كامل املسئولية عن األخطاء والتجاوزات النااجة عن مساحه للغري

 ل اخلاصة به.بالدخول على النظام بإستخدام بيانات الدخو –غري املستخدم املصرح له 

  أو ما  النظامشروعة فق،  ويلتزم بعدم استخدام املألغراض لسيكون للنظام واستخدامه  هدخول بأنيقر املستخدم

ينتج عنه خمالفة مبوجب أي نظام غري مصرح له به أو يتوفر علياا من معلومات أو خدمات أو أدوات للقيام بأي عمل 

 ية  وذلك بغض النظر عن من وجات إليه تلك املخالفة.ساري املفعول يف اململكة العربية السعود

 فـــوظــــع المــــــتوقي
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المملكة العربية 

 السعودية

 وزارة الصحة

اإلدارة العامة لتقنية 

 المعلومات واالتصاالت

  (  1003031212):  لالستفسار

      desk@moh.gov.sa-Helpايميل : 

 

 

 

 

 

 

 شروط االستخدام 

 

 :)الشروط الالزمة ملدخل البيانات )املسجل يف قسم التقارير الطبية 

 .أن يكون سعودي اجلنسية 

 .أن يكون حسن السرية والسلوك ومصرح له من قبل اجلاات األمنية املختصة 

  يكون املوظف معينًا على وظيفة رمسية دائمة وليست مؤقته.أن 

  اإللتزام بتحديث مسمى املانة اخلاصة به يف سجالت األحوال املدنية حبيث تتضمن املسمى الوظيفي الصحيح واملنشأة

 الصحية نفساا اليت يعمل باا الشخص. 

 .عدم وجود مالحظات على املستخدم من األحوال املدنية 

 دم بإستكمال مجيع اإلجراءات الالزمة له للدخول على النظام   واليت تشمل إستيفاء كافة البيانات يلتزم املستخ

 والوثائق الالزمة وتعبئة كافة النماذج باملعلومات الصحيحة والتوقيع علياا قبل الدخول على النظام ألول مرة.

 بنود وشروط االستخدام  النظام إىل استخدام هلذاالدخول والوخيضع   رمسيالستخدام اللمتاح  إن نظام تبليغ املواليد

واللوائح والتعليمات ذات  نظمةميع األ  وجلولسياسة وقيود االستخدام ولسياسة اخلصوصية وامللكية الفكرية هذه

صرحية  موافقةالنظام إىل  أي شخص العربية السعودية  وكذلك يعد وصول ودخول اململكة العالقة املعمول باا يف

 هذه املوافقة مسجاًل   وتسريأو مستخدمًا  اندون قيد أو شرط   سواء ك بنود وشروط االستخداممجيع  على منه

 .لنظام تبليغ املواليداعتبارًا من تاريخ أول استخدام 

 وتصبحوالشروط أو استبداهلا كليا بشروط وأحكام أخرى جديدة أي تعديل هلذه البنود حيق للوزارة القيام بإجراء   

 عقب إعالن أي تعديل النظام ستخداماستمرار يف اإل عترب  ما مل ُيبني خالف ذلك  ويا على املوقعفور إعالناًا تنافذ

 تالتعديال على هذه صريح قبول مبثابة

 فـــوظــــع المــــــتوقي
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المملكة العربية 

 السعودية

 وزارة الصحة

اإلدارة العامة لتقنية 

 المعلومات واالتصاالت

  (  1003031212):  لالستفسار

      desk@moh.gov.sa-Helpايميل : 

 

 

 

 

 

 

 ة:سياسة الخصوصية وحقوق الملكي 

 
 :يلي باالمتناع عماباإللتزام  املستخدم قري  نظام تبليغ املواليداستخدام عند البدء يف 

 ليست مملوكة من املستخدم معلومات أخرى  توفري أو حتميل ملفات حتتوى على برجميات أو مواد أو بيانات أو

 .لك ترخيصًا بشأنااميأو ال 

  اجاري أو غري مرغوب فيه  أو أي إساءة شخصي أو بأي طريقة إلرسال أي بريد إلكرتونياملوقع استخدام 

 .هذا النوع استخدام من

 حتتوى على فريوسات أو بيانات تالفةاملوقع  توفري أو حتميل ملفات على. 

 إباحية   أو تعميم مواد أو معلومات حتتوي تشوياًا للسمعة أو انتااكًا للقوانني  أو مواد نشر أو إعالن أو توزيع

 .أو بذيئة  أو خمالفة لآلداب العامة  أو أي مواد أو معلومات غري قانونية

 أنشطة غري مشروعة أو غري قانونية يف اململكة العربية السعودية يفاملوقع  الشرتاك من خاللا. 

 نظام مطبق يف أي جمال يف وضع انتااك ألي قانون أو الوزارة عن أي منتج أو خدمة اجعل اإلعالن. 

 لنظام تبليغ املواليدحماولة اعرتاض التشغيل الصحيح  استخدام أي وسيلة أو برنامج أو إجراء العرتاض أو. 

 للنظام.يفرض محاًل غري معقول أو كبري بصورة غري مناسبة على البنية التحتية  القيام بأي إجراء 

 

 فـــوظــــع المــــــتوقي
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