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ترخيص إقامة مركز للعالج طبيعي  

 مديرية الشئوف الصحية المختصة –ادارة العالج الحر   :  جهة الترخيص
 

     :المستندات المطلوبة/ 1

( 1مرفؽ )   .طمب ترخيص مركز عالج طبيعي  .1
  .(األصؿ لإلطالع  )العائمية / البطاقة الشخصية  .2

.  صحيفة الحالة الجنائية  .3
. مستخرج رسمي مف ترخيص مزاولة المينة ألخصائي العالج الطبيعي   .4
 أو عقد إيجار موثؽ أو مثبت التاريخ في الشير العقاري أو أي مستند رسمي / صورة مف عقد الممكية  .5

.  به   أخر يعتد  

  .(مستوفيًا الدمغة )إيصاؿ سداد رسـو القيد بسجؿ أخصائي العالج الطبيعي  .6

. مستخرج رسمى مف سجؿ اخصائى العالج الطبيعى مف إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة .7
. رسـ كروكى معتمد مف صاحب المركز موضحًا بو الموقع و تفاصيؿ المحتويات  .8
بياف بتجييزات المركز موضحًا بو جية الصنع ، عمى اال تقؿ عف تجييز مستشفى مركزى بنفس المحافظة  .9

 .
 . (مستوفيًا الدمغة  )إيصاؿ رسـو تسجيؿ المركز بنقابة العالج الطبيعي  .10
 .إقرار مف طالب الترخيص بأنو المدير الفني المسئوؿ مف المركز متضمنًا تعيده بعدـ القياـ بتشخيص  .11

.   الحاالت أو إعطاء وصفات أو شيادات طبية أو دوائية أو طمب فحوص معممية أو إشعاعية أوغيرىا 
. إقرار بوجود طفايات حريؽ أو إيصاؿ شراء طفايات حريؽ  .12
. بياف العامميف بالمركز  .13

:  الرسوم  /2

 (ثالثة جنييات)  1980 لسنة 111 مف القانوف 89مادة "ضريبة نوعية عف الرخصة " 

 (عشرة قروش)  و تعديالتو1984 لسنة 147قانوف " رسـ تنمية موارد عمي الرخصة " 

 (تسعوف قرش)  عمي كؿ اإلقراريف المقدميف مف " 1980 لسنة 111 مف القانوف رقـ 40مادة "ضريبة نوعية
. طالب الترخيص
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 (عشرة قروش)  و تعديالتو عمي كؿ مف اإلقراريف 1984 لسنة 147القانوف "رسـ تنمية موارد مالية 
 .المقدميف مف طالب الترخيص عمي كؿ صورة مقدمة 

 " جنيو باسـ المديرية التابع ليا المركز 10حوالة بريدية بمبمغ . 

  طابع نقابة الميف اليندسية مف نقابة الميندسيف فئة جنيو واحد." 

 - :راءاتجاال/ 3
. التقدـ بطمب الى ممثؿ العالج الحر بادارة العالج الحر بوزارة الصحة و السكاف  .1

. معاينة مبدئية لممركز عف طريؽ المديرية التابع ليا  .2

 معاينة لجنة العالج الطبيعي لممركز بالمديرية لمعرض عمي المجنة المختصة بالعالج الطبيعي بالوزارة  .3
. لمموافقة 

. الترخيص بعد موافقة المجنة مف المديرية المختصة  .4

 عمى المرخص لو إخطار وزارة الصحة بكؿ تغيير في محؿ أقامتو أو في عنواف المركز الخاص الذي يزاوؿ  .5
. فيو المينة خالؿ شير مف تاريخ حصوؿ التغيير 

      3اذا فقد المرخص لو بمزاولة المينة شرطا مف شروط الترخيص المنصوص عمييا فى القانوف رقـ  .6
 اف يتوقؼ عف مزاولة المينة و اف يخطر ادارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بذلؾ خالؿ 1985 لسنة 

اسبوع و عمي ادارة التراخص الطبية بمجرد اتصاؿ عميا بفقد المرخص لو شرط مف شروط منح   
التراخيص ابالغ لجنة القيد و تصدر المجنة قرارا بشطب اسـ صاحب الترخيص مف السجؿ المقيد و ذلؾ      

 .بعد سماع اقوالو و تحققيا مف زواؿ الشرط 

  :ينشا بوزارة الصحة السجالف االتياف .7

ويقيد فيو الحاصميف عمى احد المؤىالت الدراسية فى البند ب مف : سجؿ ممارسى العالج الطبيعى - أ 
 . مف االشتراطات لمزاولة المينة وكذا الحاصموف عمى مؤىالت دراسية معادلة ليا 2البند 

 :وتقيد فيو الفئات االتية :  سجؿ اخصائى العالج الطبيعى  - ب

  مف يزاوؿ مينة العالج الطبيعى مدة التقؿ عف خمس سنوات 

  ممارس العالج الطبيعى الذى حصؿ عمى درجة عممية ال تقؿ عف الماجستير فى مجاؿ
 .التخصص 

                                                 
 1998 لسنت 4248قزار رئيس مجلس الوسراء رقم  

. موقع وسارة الصحت والسكان على شبكت االنتزنت -  

 1985 لسنت 3قانون رقم  

. 1985 لسنت 3القانون رقم -  
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 : تشكؿ لجنة دائمة مف كؿ مف  .8

 رئيس االدارة المركزية لمشئوف العالجية او مف ينوب عنو رئيسا  -

 احد رءوساء اقساـ الطب الطبيعى بالجامعات او االكاديمية الطبية العسكرية يختاره وزير الصحة  -

 عميد المعيد العالى لمعالج الطبيعى  -

 رئيس الجمعية المصرية لمطب الطبيعى او مف ينيبو  -

 رئيس قسـ الطب الطبيعى بوزارة الصحة -

 مدير ادارة التراخيص الطبية او مف ينوب عنو  -

 عضو مف ادارة الفتوى لوزارة الصحة بمجمس الدولة  -

 عضويف عف رابطة اخصائى العالج الطبيعى  -

: ، وتكوف اختصاصاتيا كالتالى 

النظر فى طمبات التراخيص سواء لمزاولى مينة العالج الطبيعى او المكاف الذى ستمارس فيو مينة  -
 العالج الطبيعى 

 وضع االشتراطات الالزمة لمراكز العالج الطبيعى  -

 اعتماد اجيزة ووسائؿ العالج الطبيعى  -

. تحديد المراكز المتخصصة الواردة فى الفقرة الثانية مف السجؿ الثانى فى البند السابؽ  -

 المرخص ليـ فى تتولى وزارة الصحة نشر الجدوؿ الرسمى السماء ممارسى واخصائى العالج الطبيعى .9
 . مزاولة المينة وتقـو سنويا بنشر ما يطرا عميو مف تعديالت 

عمى طالب القيد بسجؿ ممارسى العالج الطبيعى او سجؿ اخصائى لمعالج الطبيعى اف يقدـ الى المجنة "  .10
السابؽ ذكرىا طمبا ممصقا عميو صورتو الفوتوجرافية وموقعا عميو منو يبيف فيو اسمو ولقبو وجنسيتو ومحؿ 

اقامتو ويرفؽ بو صحيفة الحالة الجنائية واصؿ شيادة الدرجة او الدبمـو او صورة رسمية منو واف يدفع 
 . جنيو 10رسما لمقيد مقداره 

 .  ، وعميو عند المزـو تقديـ شيادة بسابؽ خبرتو صادرة مف احدى المنشات الطبية 

وعمى المجنة بعد التحقؽ مف توافر الشروط فى طالب القيد ومف انو محمود السيرة وحسف السمعة اف  .11
تامر بقيده فى السجؿ المطموب ويقيد فى السجؿ اسـ المرخص لو ولقبو وجنسيتو ومحؿ اقامتو والدرجة او 

الدبمـو الحاصؿ عميو وتاريخو والجية الصادر منيا ، وتعطى لممرخص لو فى مزاولة المينة مجانا صورة 
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مف ىذا القيد ممصقا عمييا صورتو الشخصية ، وعميو خفظ ىذا المستخرج فى المنشاة او المركز الخاص 
. الذى يزاوؿ المينة فيو وتقديمو عند اى طمب مف مفتشى وزارة الصحة 

 

 

 

  :االشتراطات و الضوابظ /   4

 

  ال يجوز مزاولة مينة العالج الطبيعي إال بترخيص مف وزارة الصحة طبقًا لإلجراءات و األوضاع المقررة  .1
. في القانوف المنظـ لذلؾ

: يشترط لمحصوؿ عمي ترخيص مزاولة مينة العالج الطبيعي ما يأتي  .2

 .ػ أف يكوف طالب الترخيص مصري الجنسية أو مف رعايا الدوؿ التي تعامؿ المصرييف بالمثؿ أ 

 :ػ أف يكوف حاصاًل عمى أحد المؤىالت الدراسية اآلتية  ب 

 بكالوريوس العالج الطبيعي مف إحدى الجامعات المصرية.  

 بكالوريوس العالج الطبيعي معيد التربية الرياضية قبؿ العمؿ بيذا القانوف.  

   دبمـو البعثة الداخمية في العالج الطبيعي مف معيد التربية الرياضية قبؿ العمؿ بيذا القانوف
. 

  شيادة أجنبية معادلة ألي مف الشيادات السمؼ ذكرىا وفقًا لمقوانيف و الموائح الخاصة بذلؾ
. 

 .ػ أف يكوف محمود السيرة حسف السمعة  ج 

   ػ أال يكوف سبؽ الحكـ عميو بعقوبة جناية أو جنحة في جريمة مخمة بالشرؼ أو األمانة أو  د 
  متعمقة بمزاولة مينة الطب أو إحدى الميف المرتبطة بيا دوف ترخيص،وذلؾ كمو ما لـ يكف 

 .قد رد إليو اعتباره 

   لمحاصؿ عمي دبمـو التخصص في التدليؾ و الكيرباء أو أية مؤىالت دراسية معادلة،الحؽ في مزاولة  .3
تخصصو تحت إشراؼ الطبيب المعالج ، و يقيد في السجؿ المعد لذلؾ بوزارة الصحة قبؿ حصولو عمي 

   .الترخيص بالعمؿ

                                                 
. 1985 لسنت 3القانون رقم -  
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ال يجوز لمف قيد أسمو بالسجالت المشار إلييا مزاولة مينة العالج الطبيعي إال بعد حمؼ يميف أماـ وزير      .4
. الصحة أو مف ينيبو بأف يؤدى مينتو بأمانة و أف يحافظ عمى سر المينة 

  عمى مف يزاوؿ العالج الطبيعي وضع و تنفيذ برنامج العالج الطبيعي بناء عمى التقرير الطبي الكتابي  .5
الصادر مف الطبيب المعالج ، وأف يكوف عمى اتصاؿ دائـ بو ، ويتبادؿ الراى معو فى شاف استمرار العالج ، 

ويكوف االتصاؿ فوريا اذا ظيرت عمى المريض اعراض جديدة غير التى اثبتيا فحص الطبيب المعالج مف 
. قبؿ 

اليجوز لمف يزاوؿ العالج الطبيعى تشخيص الحاالت ، او اعطاء وصفات او شيادات طبية او دوائية او  .6
 .طمب فحوص معممية او اشعاعية او غيرىا 

ال يجوز مزاولة مينة العالج الطبيعي في مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عمييا فى القانوف  .7
   إال بترخيص خاص مف وزارة 1981 لسنة 51 والمعدؿ لمقانوف رقـ 2004 لسنة 153 رقـ 

. الصحة ويمنح ىذا الترخيص لممقيديف بالسجؿ 

يعاقب تأديبيًا كؿ مف زاوؿ  مينة العالج الطبيعي بالمخافة لالشتراطات السابقة أو العرؼ والتقاليد المرعية  .8
: أو خرج عمى مقتضيتيا ، و تكوف العقوبات التأديبية كاآلتي 

 . أ ػ اإلنذار         

 . ب ػ الوقؼ عف مزاولة المينة لمدة ال تزيد عف سنتيف         

.                       ج ػ شطب االسـ مف السجؿ المعد لذلؾ بوزارة الصحة 

كؿ قيد في سجؿ ممارسي العالج الطبيعي أو أخصائي العالج الطبيعي يتـ بطريؽ التزوير أو بطرؽ  .9
احتيالية أو بوسائؿ أخرى غير مشروعة يمغي بقرار مف وزير الصحة و يشطب االسـ المقيد في السجؿ 
نيائيًا و تبمغ رابطة أخصائي العالج الطبيعي و النيابة العامة بذلؾ و عمى رابطة العالج الطبيعي إخطار 

إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة بكؿ قرار تصدره بوقؼ المرخص لو عف مزاولة المينة أو بشطب اسمو 
.  .

   تتولي وزارة الصحة نشر الجدوؿ الرسمي ألسماء ممارسي وأخصائي العالج الطبيعي المرخص ليـ في  .10

 .مزاولة المينة وتقـو سنويا بنشر ما يطرأ عميو مف تعديالت

ال يجوز لغير المقيديف بسجؿ أخصائي العالج الطبيعي إنشاء مركز خاص لمزاولة المينة خارج المنشآت  .11
 ، ويشترط إلنشاء ىذا المركز الحصوؿ عمى 2004 لسنة 153الطبية المنصوص عمييا فى القانوف رقـ 

 .ترخيص بذلؾ مف مديرية الشئوف الصحية التي يقع في دائرتيا المركز

                                                 
 .1986 لسنت 150قزار وسارة الصحت رقم -  
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 .ال يجوز لممرخص لو في مزاولة المينة أف يفتح أكثر مف مركزيف خاصيف  .12

 عمى المرخص لو بمزاولة المينة أف يضع برنامج العالج الطبيعي ويحدد أساليب وطرؽ تنفيذه بناء عمى  .13

  ما يتضمنو التقرير الطبي الكتابي الصادر مف الطبيب المعالج متعمقا بتشخيص الحالة وبما قد يكوف 

 المريض قد تمقاه مف عالج دوائي أو جراحي أو غير ذلؾ وعميو أف يداـو االتصاؿ بالطبيب ويخطره بأية            

. أعراض جديدة قد تظير عمى المريض وبنتائج العالج وأف يبادلو الرأي في شأف استمراره           
 

  عمى المرخص لو أف يراعي الدقة واألمانة في جميع تصرفاتو وأف يرعى كرامتو وكرامة المينة عند  .14
 االتفاؽ عمى األتعاب و ال يجوز لو أف يسعى بأي طريؽ لمحموؿ محؿ زميؿ لو في المعيد أو شركة أو   
 .   منشأة طبية أو في مباشرة مريض  

 إذا طمب أحد المرخص ليـ مف زميؿ الحموؿ محمو في المركز الخاص الذي يزاوؿ فيو مينتو لفترة معينة  .15
 . فال يجوز لمزميؿ رفض الطمب إال ألسباب تبرر ذلؾ و عميو أال يعمؿ عمى استغالؿ ىذا لصالحو الشخصي

: يحظر عمى المرخص لو الدعاية لنفسو أو اإلعالف عف عممو بأي طريؽ و تعتبر مف طرؽ اإلعالف  .16
    ػ نشر مذكرات في صحؼ أو مجالت غير فنية عف حاالت بأشرىا أو اإلشارة إلى عممو بواسطة  أ 

 .اإلذاعة أو الصور المتحركة قاصدًا بذلؾ الدعاية إلى نفسو    

    طمب نشر شكر أو كممة أو مقاؿ إطراء أو ثناء في الصحؼ عف عمؿ مف األعماؿ المتعمقة  ػ ب 
  .بمينتو    

  . استعماؿ األنوار الممونة الجاذبة ألنظار الجميور عمى الفتة مركزة الخاص ػ ج 

: يحظر عمى المرخص لو بمزاولة المينة أف يأتي عمال مف األعماؿ اآلتية  .17
ػ التعاوف مع أدعياء الطب أو مساعدتيـ بأية صورة مف الصرر أو الستر عمييـ كما يحظر عميو  أ 

 .االستعانة بالوسطاء لجمب المرضى سواء كاف ذلؾ بأجر أو بدوف أجر 

 .ػ السماح باستعارة اسمو ألغراض تجارية في أي شكؿ مف األشكاؿ ب 

ال يجوز لممرخص لو أف يعمف عف فتح مركزه الخاص أكثر مف ثالث مرات في الصحيفة الواحدة عمى أنو  .18
يجوز لو أف ينشر إعالنًا في جريدة واحدة و لمرة واحد و بالحروؼ العادية إذا غاب عف مركزه أكثر مف 

 . أسبوعيف سواء كاف النشر قبؿ الغياب أو بعده
  يجب أف يقتصر في المطبوعات و ما في حكميا و الفتة الباب عمى ذكر اسـ المرخص لو و مؤىالتو  .19

سـ  و 100×85العممية و مواعيد العمؿ في مركزه الخاص و رقـ تميفونو و أف ال يزيد سطح الالفتة عف   
يجوز في بعض األحواؿ االستثنائية التي يقع فييا مركز المرخص لو في مكاف غير ظاىر أف يضع 
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 الفتة ثانية لتنبو الجميور ، أما الفتة الباب التي يضعيا عمى مسكنو الخاص حيث ال يستقبؿ المرضى 
. تكوف بخط الفتة باقي السكاف و حجميا   فيجب أف 

و في حالة تغيير محؿ المركز يجوز لممرخص لو أف يضع إعالنًا بعنوانو الجديد في المحؿ الذي تركو و            
 .     أف يبقيو لمدة أقصاىا ستة أشير 

 

  ال يجوز لممرخص لو بممارسة المينة أف يفشى سرًا أؤتمف عميو بحكـ مينتو أو عمـ بو أثناء ممارستو  .20
. ليا إال في األحواؿ المصرح بيا قانونًا   

      عمى المرخص لو اخطار وزارة الصحة بكؿ تغيير فى محؿ اقامتو او عنواف المركز الخاص الذى يزاوؿ      
. فيو المينة خالؿ شير مف تاريخ حدوث التغيير 

 إذا فقد المرخص لو بمزاولة المينة شرطًا مف شروط الترخيص المشار إليو وجب عميو أف يتوقؼ عف  .21
 .مزاولة المينة و أف يخطر إدارة التراخيص بذلؾ خالؿ أسبوع   

    و عمى إدارة التراخيص الطبية بمجرد اتصاؿ عمميا بفقد المرخص لو ألي شرط مف شروط منح الترخيص         
     إبالغ لجنة القيد، و تصدر المجنة قرارًا بشطب اسـ صاحب الترخيص مف السجؿ المقيد بو و ذلؾ بعد         
 .  سماع أقوالو و تحققيا مف زواؿ الشرط         

. ال يجوز لممرخص لو فى مزاولة المينة اف يفتح اكثر مف مركزيف خاصييف  .22
عمى المرخص لو بمزاولة المينة اف يضع برنامج العالج الطبيعى ويحدد اساليب وطرؽ تنفيذه بناء عمى  .23

ما يتضمنو التقرير الطبى الكتابى الصادر مف الطبيب المعالج متعمقا بتشخيص الحالة وبما قد يكوف 
المريض قد تمقاه مف عالج دوائى او جراحى او غير ذلؾ وعميو اف يداـو االتصاؿ بالطبيب ويخطره بايو 

. اعراض جديدة قد تظير عمى المريض وبنتائج االلعالج واف يبادلو الراى فى شاف استمراره 
عمى المرخص لو اف يراعى الدقة واالمانة فى جميع تصرفاتو واف يراعى كرامتو وكرامة لمينة عند  .24

االتقاؼ عمى االتعاب واليجوز لو اف يسعى باى طريؽ لمحموؿ محؿ زميؿ لو فى معيد او شركة او منشاة 
. طبية او فى مباشرة مريض 

اذا طمب احد المرخص ليـ مف زميؿ الحموؿ محمو فى المركز الخاص الذى يزاوؿ فيو مينتو لفترة معينة  .25
. فال يجوز لمزميؿ رفض الطمب اال السباب تبرر ذلؾ وعميو اال يعمؿ عمى استغالؿ ىذا لصالحو الشخصى 

اذا اوقؼ المرخص لو عف مزاولة المينة لمدة معينة فال يجوز الحد مف زمالئو اف يحؿ محمو فى مركزه  .26
. الخاص اثناء تمؾ المدة 

: يحظر عمى المرخص لو الدعاية لنفسو او االعالف عف عممو باى طريؽ وتعتبر مف طرؽ االعالف  .27

                                                 
 1985 لسنت 3 بالالئحت التنفيذيت للقانون رقم 1986 لسنت 150قزار رقم  
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نشر مذكرات فى صحؼ او مجالت غير فنية عف حاالت باشرىا او االشارة الى عممو بواسطة االذاعة  -
 .او الصور المتحركة قاصدا بدلؾ الدعاية الى نفسو 

 طمب شكر او كممة او مقاؿ اطراء او ثناء فى الصحؼ عف عمؿ مف االعماؿ المتعمقة بمينتو  -

 .استعماؿ االنوار الممونة الجاذبة النظار الجميور عمى الفتو مركزه الخاص  -

 

 

: التوقيت الزمني إلنجاز الخدمة  / 5 

 يومًا مف 45تمتـز جية اإلدارة بالترخيص لمركز العالج الطبيعي إذا ما توافرت كافة االشتراطات المطموبة خالؿ 
. تاريخ تقديـ الطمب 
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 (1)         مرفق رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طلب ترخيص مركز عالج طبيعي
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