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 حفظه هللا 
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 صاحب السمو الملكي 

آل عبد العزيز بن  سلمان بن األمير محمد 
 سعود 

 حفظه هللا 
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 رؤية الوزارة

  الرسالة

   القيم

 المريض أوًل. 
 العدالة 
 المهنية 
 الجودة 

 األمانة و الشفافية 
 الفريق الواحد 
 المبادرة و اإلنتاجية 
 الشراكة مع المجتمع 

إن وزارة الصحة ملتزمة بأداء الرسالة التي تشرفت بحملها منذ  
قيامها والتي تقوم على  توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها 
وتعزيز الصحة العامة، والوقاية من المراض، ووضع القوانين 
واللوائح المنظمة للقطاع الصحي العام والخاص، ومراقبة أداءه، 

مع الهتمام بالجانب البحثي والتدريب الكاديمي ومجالت 
                                                              .  الستثمار الصحي

  
 

الرعاية الصحية تهدف الوزارة الى تحقيق رؤية مستقبلية هي توفير  

.العالميةالمتكاملة والشاملة بأعلى المستويات   
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  الجانب المالي : االولالباب 

 الصحية والمشاريع اإلنشائيةالمرافق : الثانيالباب 

 تخطيط وتنمية الموارد البشرية : الباب الثالث 

2019لعام ا انجازات/ المؤشرات االستراتيجية : الباب الرابع   

 انجازات الوزارة  في مجال اهداف التنمية المستدامة : الباب الخامس 

انجازات الوزارة في مجال الصحة االلكترونية:  الباب السادس 

 الخدمات الصحية خالل موسم الحج  : الباب السابع 

 التحديات والصعوبات واألولويات االستراتيجية  :الباب الثامن 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

:    هي أبواب ( 8)على ملخص تنفيذي وعدد هذا التقرير يحتوي   
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 المعتمد بالميزانية بعد التعديل المصروف النسبة

90.3% 84.603.161.275.27 93.645.803.264.98 

القطاع الشرقي  القطاع الشمالي  القطاع الجنوبي  القطاع الغربي   القطاع األوسط    
   

(المستشفيات) المشاريع عدد  15 13 13 16 0  

 عدد األسرة 1.950 1.700 1.400 1.900 0

  المالية

 المشاريع اإلنشائية

:المشاريع المنتهية إنشائيا، الجاري تنفيذها والمستقبلية حسب القطاعات   

 الملخص التنفيذي

 تخطيط الموارد البشرية

 المؤشر المتحقق
 نسبة التسرب الوظيفي 4%

نسبة توفر الموارد البشرية المطلوبة حسب المعايير  80%
 المعتمدة

 نسبة السعودة بالوزارة 75%

العدد  المراكز الصحية    

راكز الرعاية الصحية االولية المستهدفة للتطوير م  مجموع   534   

 مجموع مراكز الرعاية الصحية الجاري تنفيذها  259

راكز الرعاية الصحية االولية المستهدفة للتطويرم  



م2019لتدريب واالبتعاث بنهاية العام ا  

:اإليفاد  

 االبتعاث العدد
م2019العام بنهاية المبتعثون على راس البعثة  1016  

:االبتعاث  

: 2019التعليم الطبي المستمر في العام   

 التعليم الطبي المستمر  العدد
متدرب  الوزارة والمناطق والمحافظات  عدد المتدربين بديوان 229.051  

ساعة  ( بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات)ساعات التعليم الطبي المستمر عدد     24.536  

: 2019التدريب بمراكز المحاكاة في العام   

 نوع اإليفاد  العدد
الفئات مختلف أجمالي أعداد الموفدين  1956   

 أجمالي أعداد األطباء الموفدين  1378

 التدريب بمراكز المحاكاة  العدد
متدرب  الرئيسي  المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعامل المحاكاة بالمركز   69.436  
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 مؤشرات الموارد الصحية : 

   :المرافق العالجية بوزارة الصحة   

مراكز الرعاية الصحية األولية        العدد  

الصحية   مراكزعدد  ال         2.261  

:الرعاية الصحية االولية     

:    مساهمة القطاع الخاص      

 المرافق الصحية بالقطاع الخاص     

 المرفق العالجي               العدد
مستشفيات القطاع الخاص                  164  

أسرة القطاع الخاص               19.146   

مرافق القطاع الصحي الخاص المعتمدة من المجلس المركزي العتماد المنشآت 
:الصحية   

 المستشفيات       العدد
عدد المستشفيات بوزارة الصحة          286  

عدد االسرة           44.665  

المرفق العالجي        العدد  

الخاص المعتمددة مدن المجلدس  مستشفيات القطاع الصحي      112  
 المركزي العتماد المنشآت الصحية                      
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:الصحة االلكترونية والتحول الرقمي   

 المؤشر المتحقق

مركز رعاية صحية أولية   تجهيز و إنشاء البنية التحتية الرقمية  1000

نظام الملف الطبي االلكتروني وربط إطالق   800مركز رعاية صحية أولية  

مستشفى إضافي   البنية التحتية الرقمية في المستشفيات وإنشاء تجهيز    120  

مليون موعد   تطبيق موعد  40

عدد المستخدمين   تطبيق صحة  700.000

المطابقة االلكترونية ألوامر الدفع مع وزارة نسبة % 99
 المالية

تطوير وتحسين اإلجراءات اإلدارية والمالية ورفع كفاءة انجاز 
 االعمال

مليون لاير القيمة اإلجمالية للوفر     تعزيز خدمات المستفيدين من خالل نظام سهل  72

(هـ1440)الخدمات الصحية بالحج   

: تجهيزات المرافق الصحية   

المرافق الصحية    العدد  

مرفق  التي تم (  دائمة وموسمية) ومراكز صحية مستشفيات  -مجموع المرافق الصحية  1.016
 تجهيزها بموسم الحج

: القوى العاملة   

القوى العاملة بالحج  العدد  

فرد   مجموع القوى العاملة الصحية العاملة بالحج 22.305

:الصحية اإلجراءات   

اإلجراءات الصحية المقدمة للحجاج  العدد  

 عدد الحجاج الذين تم خدمتهم باإلجراءات الصحية 1.690.027حاج



 الباب األول 

 الجانب المالي 



عملت وزارة الصحة على تنفيذ السياسدات المرسدومة لتحقيدق 
أهددددافها االسدددتراتيجية مدددن خدددالل االسدددتفادة مدددن االعتمدددادات 

والتوسددع فددي تقددديم الخدددمات الصددحية القائمددة الماليددة لتطددوير 
والجديدددة تلبيددة الحتياجددات كافددة أفددراد المجتمددع مددن الخدددمات 

لمواكبة النمو السكاني والعالجية  الصحية التوعوية والوقائية 
.                          والتوسع الحضاري والتقدم الطبي والتقني  
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(  باللاير) م 2019 -هـ 1441/1440م ، 2018-هـ 1440/1439مع المنصرف الفعلي لألعوام ( بعد التعديل) مقارنة المعتمد  بالميزانية    

(2019)هـ 1441/1440العام المالي  (2018) هـ 1440/1439العام المالي    

   
 النسبة

 

المنصرف 
 الفعلي

 المعتمد بالميزانية 

التعديلبعد   

 

 النسبة
المنصرف 

 الفعلي
بالميزانية المعتمد 

 بعد التعديل

 
90,34% 

 
84.603.161.275.27 

 
93.645.803.264.98 

 
96,82% 

 
87.126.226.085 

 
89.990.409.508 

( م2019) هـ  1441/-1440للميزانية والمنصرف الفعلي للعام المالي المعتمد يوضح الجدول أعاله   

(م2018)هـ 1440/1439 الماليبالعام مقارنة     

م2019 -هـ 1441/1440موقف الصرف للعام المالي    

 وصف الباب ربط الميزانية    االعتماد بعد التعديل المصروف الوفر

 تعويضات العاملين  47,447,044,000 55,743,855,875 53,956,527,484,68 1.787.328.390.32

 استخدام السلع والخدمات   19,950,313,722 26,777,436,687.98 21,263,809,504,40 5.513.627.183.58

 المنافع االجتماعية  5,001,355,000 6,126,166,570 6,009,226,497,60 116.940.072.40

 المصروفات األخرى  450,189,000 480,426,336 145,426,336,00 335.000.000.00

 األصول الثابتة 4,234,737,308 4,517,917,796 3,228,171,452,59 1.289.746.343.41

 االجمالي 77,083,639,030 93,645,803,264,98 84,603,161,275,27 9.042.641.989.71

 البنود حسب (  م2019)هـ  1441/1440العام المالي الجدول أعاله يوضح موقف الصرف لميزانية 
 المذكوره عاله 
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 :م  2019 -هـ 1441/1440النسب اإلجمالية للنفقات على البرامج والمشاريع للعام المالي   

 البرامج والمشاريع االعتماد قبل التعديل االعتماد بعد التعديل المنصرف النسبة المتبقي

النسب اإلجمالية  30.459.227.748 40.505.808.688.26 35.381.608.220.26 87.35% 5.124.200.468
 للنفقات على البرامج

النسب اإلجمالية  6.736.926.283 6.886.669.766.72 5.274.437.008.49 76.59% 1.612.232.758.23
 للنفقات على المشاريع

مجموع النفقات على  37.196.154.031 47.392.478.454.98 40.656.045.228.75 85.79% 6.736.433.226.23
 البرامج والمشاريع

هـ       1441/1440المالي  الجدول أعاله يوضح موقف الصرف علي البرامج والمشاريع في ميزانية العام 
( م2019)     

  ECONOMIC INDICATORS/ المؤشرات القتصادية   

 المؤشر السنة

2019 23.174 
 

 الفرد  من الناتج  المحلي اإلجمالي بالدوالر األمريكينصيب 
  

2019 6.82% 
 

 (ربط الميزانية)المئوية لالعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة إلجمالي ميزانية الدولة النسبة 
  

2019 8.4% 
 

 (بعد التعديل)المئوية لالعتمادات المالية لوزارة الصحة بالنسبة إلجمالي ميزانية الدولة النسبة 
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 الباب الثاني 

المرافق الصحية  
 والمشاريع اإلنشائية



الوزارة من خالل التخطيط االستراتيجي المبني علدى أسدس علميدة علدى تعمل  
، الرعايدة الصدحية االوليدةمراكدز )مشداريع المرافدق الصدحية إنشاء العديد من 

وتعمدل علدى تجهيدز كدل هدذه ( المراكز متخصصة والمدن الطبيدة، المستشفيات
المرافق بصورة حديثدة ومتطدورة وتمكينهدا مدن  تقدديم خددمات صدحية شداملة 

خددمات صدحية وتقدديم يحقق وصول الخددمات الصدحية للجميدع  ومتكاملة بما 
ونيدل ثقدة  االسدتراتيجيةذات جودة عاليدة وبصدورة مسدتديمة تحقيقدا لفهدداف 

  .                                                                                               المواطن
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 20مركددز رعايددة صددحية موزعددة علددي  534عدددد للتطددوير مراكددز الرعايددة الصددحية المسددتهدفة مجمددوع بلدد   
مركدز رعايدة  57منطقدة عسدير بعددد منطقة ومحافظة، حيث بلغت اعلى منطقة بها مراكدز مسدتهدفة للتطدوير 

مراكز،  8بحفر الباطن بعدد مركز واقل عدد من المراكز  المستهدفة بالتطوير  53 بعدد تليها منطقة الرياض  
.                                         بالمنددددددددددداطقنسدددددددددددب مراحدددددددددددل الطدددددددددددر  والترسدددددددددددية والتنفيدددددددددددذ ومراحدددددددددددل االسدددددددددددتالم تختلدددددددددددف 

                                        
                                                                                                     
 

. شكل يوضح عدد المراكز الصحية المستهدفة بالتطوير حسب مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات
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   الصحية األولية المستهدفة بالتطوير بالمناطق والمحافظات مراكز الرعاية 
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:  مناطق ومحافظات المملكةجميع بالتطوير في الصحية المستهدفة مراحل تنفيذ المراكز 
     

 الحالة

 
 المستهدفة للتطويرالمراكز  مرحلة الطر   مرحلة الترسية مرحلة التنفيذ مرحلة االستالم 

عدد 
 المنطقة المراكز

   
سبة

 الن

   
دد 
الع

 

   
بة 
نس
 ال

   
دد 
الع

 

   
سبة

 الن

   
دد 
الع

 

   
سبة

 الن

   
دد 
الع

 

ابع
الر
ر 
سا
الم

لث 
الثا
ر 
سا
الم

ني 
الثا
ر 
سا
الم

ول 
 األ

سار
الم

 

 الشرقية 47 33 5 - 9 25 53% 9 19% 12 26% 0 0% 24%

 حائل 34 27 0 0 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

 جدة  39 22 17 0 0 10 26% 9 23% 3 8% 2 5% 15%

 الباحة 16 10 6 0 0 2 13% 0 0% 0 0% 0 0% 3%

 القصيم 19 13 6 0 0 7 37% 0 0% 0 0% 0 0% 9%

2% 0% 0 9% 3 0% 0 0% 0 0 0 11 22 33 
المدينة 
 المنورة

 نجران 13 13 0 0 0 6 46% 0 0% 0 0% 0 0% 12%

 مكة المكرمة  22 9 4 0 9 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

 عسير  57 33 14 0 10 2 4% 0 0% 3 5% 0 0% 2%

 جازان 50 20 30 0 0 10 20% 0 0% 0 0% 0 0% 5%

 تبوك 13 10 3 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 2%

 الرياض 53 22 31 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

6% 0% 0 17% 2 8% 1 0% 0 5 0 3 4 12 
الحدود 
 الشمالية

 حفر الباطن 8 5 3 0 0 5 63% 5 63% 0 0% 0 0% 31%

 القريات 13 6 7 0 0 0 0% 0 0% 4 31% 3 23% 13%

 األحساء 34 28 6 0 0 11 32% 9 26% 4 12% 0 0% 18%

 القنفذة 17 4 13 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

 الطائف 18 6 12 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

 بيشة 27 22 5 0 0 4 15% 0 0% 0 0% 0 0% 4%

 الجوف 9 6 3 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0%

 اإلجمالي 534 315 179 0 40 82 15% 33 6% 31 6% 6 2% 7%
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حسب مديريات الشؤون  2019شكل يوضح عدد المراكز الصحية المنتهية إنشائيا بنهاية الربع الرابع للعام 
 الصحية بالمناطق والمحافظات
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حسب مديريات الشؤون الصحية  2019شكل يوضح عدد المراكز الصحية المشغلة بنهاية الربع الرابع للعام 
 بالمناطق والمحافظات
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 الجنوبي الشمالي الشرقي الغربي األوسط

 المراكـــــز
الــصحــيـــة 
 الجاري تنفيذها

 شكل يوضح المراكز الصحية الجاري تنفيذها حسب القطاعات
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 حسب قطاعات المملكة ( منتهي انشائيا، جاري التنفيذ والمستقبلي) المشاريع جدول  يوضح احصائيات 

 القطاع المنطقة منتهي انشائيا   جاري التنفيذ مستقبلي المجموع

 عدد مشاريع 2 7 1 10

ض 
ريا
ال

 

سط
ألو
ا

 

 أسّرة 500 400 50 950

 تكلفة تنفيذ 486,813,643 488,273,430 0 975,087,073

 تكلفة إشراف 33,262,000 20,951,300 0 54,213,300

 المستودعات 0 0 0 0

 غرف العزل  40 18 0 73

 عدد مشاريع 1 4 0 5

صيم
الق

 

 أسّرة 100 900 0 1,000

 تكلفة تنفيذ 106,667,000 936,016,331 0 1,042,683,331

 تكلفة إشراف 0 76,576,692 0 76,576,692

 المستودعات 0 0 0 0

 غرف العزل  40 18 0 58

 عدد مشاريع 3 3 0 6

ل 
حائ

لي 
شما

ال
 

 أسّرة 700 300 0 1000

 تكلفة تنفيذ 719,554,083 365,430,731 0 1,084,984,814

 تكلفة إشراف 37,238,149 22,914,500 0 60,152,649

 المستودعات 4 0 0 4

 غرف العزل  0 12 0 12

:إحصائيات المشاريع على مستوى قطاعات المملكة   
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 :حسب قطاعات المملكة ( منتهي انشائيا، جاري التنفيذ والمستقبلي) المشاريع جدول  يوضح احصائيات 

 القطاع المنطقة منتهي انشائيا   جاري التنفيذ مستقبلي المجموع

 عدد مشاريع 1 3 0 4

ية 
مال
لش
د ا
دو
الح

 

ي 
مال
لش
ا

 

 أسّرة 300 100 0 400

 تكلفة تنفيذ 257,483,000 182,726,000 0 213,186,697

 تكلفة إشراف 9,109,684 9,726,611 0 18,219,368

 المستودعات 5 0 0 5

 غرف العزل  0 64 0 64

 عدد مشاريع 2 1 0 3

ك 
تبو

 

 أسّرة 0 200 0 200

 تكلفة تنفيذ 60,928,000 429,000,000 0 489,928,000

 تكلفة إشراف 0 17,386,000 0 17,386,000

 المستودعات 6 0 0 6

 غرف العزل  0 0 0 0

 عدد مشاريع 2 1 0 3

ف 
جو
ال

 

 أسّرة 0 300 0 300

 تكلفة تنفيذ 0 376,227,786 0 376,227,786

 تكلفة إشراف 0 19,454,025 0 19,454,025

 المستودعات 13 0 0 13

 غرف العزل  1 81 0

:إحصائيات المشاريع على مستوى قطاعات المملكة   
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 :حسب قطاعات المملكة ( منتهي انشائيا، جاري التنفيذ والمستقبلي) المشاريع جدول  يوضح احصائيات 

 القطاع المنطقة منتهي انشائيا   جاري التنفيذ مستقبلي المجموع

 عدد مشاريع 5 7 1 13

ية 
شرق

ال
ية  

شرق
ال

 

 أسّرة 200 1,000 200 1,400

 تكلفة تنفيذ 337,115,000 1,058,700,349 0 1,395,815,349

 تكلفة إشراف 13,378,600 66,155,589 0 79,534,189

 المستودعات 17 0 0 17

 غرف العزل  229 0 0 229

 عدد مشاريع 5 5 0 8

مة 
كر
الم
كة 

م
 

بي
غر
ال

   

 أسّرة 200 1,000 0 1,200

 تكلفة تنفيذ 361,370,720 1,278,819,784 0 1,475,890,405

 تكلفة إشراف 6,960,000 88,067,880 0 95,027,880

 المستودعات 24 0 0 24

 غرف العزل  199 0 0 199

 عدد مشاريع 1 4 0 5

رة
نّو
الم
نة 
مدي

ال
 

 أسّرة 500 0 0 500

 تكلفة تنفيذ 475,448,126 148,078,983 0 623,527,109

 تكلفة إشراف 21,329,792 39,218,346 0 60,548,138

: المملكة إحصائيات المشاريع على مستوى قطاعات   
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 :حسب قطاعات المملكة ( منتهي انشائيا، جاري التنفيذ والمستقبلي) المشاريع جدول  يوضح احصائيات 

 القطاع المنطقة منتهي انشائيا   جاري التنفيذ مستقبلي المجموع

 عدد مشاريع 0 0 0 0

ن 
جرا

ن
ي  
نوب
لج
ا

 

 أسّرة 0 0 0 0

 تكلفة تنفيذ 0 0 0 0

 تكلفة إشراف 0 0 0 0

 المستودعات 6 0 0 6

 غرف العزل  0 0 0 0

: المملكة إحصائيات المشاريع على مستوى قطاعات   
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 مشاريع المدن الطبية األربعة

مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بأبها  

: نبذة عن المشروع   

                                                                                                                                                       
منطقة  –منطقة نجران )يخدم مشروع مدينة الملك فيصل الطبية مناطق المملكة الجنوبية والتي تشمل   

:مكونات المشروع• (. محافظة بيشة  -منطقة الباحة  –منطقة جازان  –عسير   

يشمل المشروع إنشاء مستشفى تخصصي، ومراكز للقلب والعلوم العصبية، واألورام، ومستشفى للعيون، 
.ومستشفى تأهيلي، ومركزا  لفبحاث وعيادات خارجية، ومبنى لإلدارة، وسكن للمدينة  

  
:الوضع الحالي للمشروع  

 

.تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للمرحلة األولى•   

سرير بما يتوافق مع االحتياج الفعلي  1024تم اعتماد السعة السريرية اإلجمالية للمدينة الطبية بعدد • 
. الرؤيةوتحت إشراف مكتب تحقيق ( هيوستن ميثودست)حسب دراسة المكتب االستشاري   

 

:تعمل الوزارة حاليا على مسارين لتنفيذ المدينة الطبية•   

 

يتم إدارة التنفيذ من قبل الوزارة وتعمل الوزارة حاليا  على إعادة تصميم المدينة الطبية بما : المسار األول -
(.هيوستن ميثودست)يتوافق مع نتائج المكتب االستشاري   

البحث عن مكتب تحقيق الرؤية على يكون التنفيذ والتشغيل من قبل القطاع الخاص، ويعمل : المسار الثاني -
فرص تنفيذ المشروع وتشغيله بواسطة القطاع الخاص وسيتم تحديد الخيار األنسب بعد اكتمال التصميم من 

.حيث المتطلبات والدراسات  
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 مشاريع المدن الطبية األربعة

مشروع مدينة الملك فيصل الطبية بأبها  

: صور المشروع  
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 مشاريع المدن الطبية األربعة

مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية بالجوف  

: نبذة عن المشروع    

 

منطقة الحدود )يخدم مشروع مدينة األمير محمد بن عبدالعزيز الطبية مناطق المملكة الشمالية والتي تشمل 
:مكونات المشروع• (.محافظة القريات -منطقة تبوك  –منطقة الجوف  –منطقة حائل  –الشمالية   

يشمل المشروع إنشاء مستشفى تخصصي، ومراكز لفورام، والقلب والعلوم العصبية، ومستشفى للعيون، 
.ومستشفى تأهيلي، وعيادات خارجية، ومبنى لإلدارة، وسكن للمدينة  

 

:الوضع الحالي للمشروع  

 

.تم االنتهاء من األعمال اإلنشائية للمرحلة األولى•   

سرير بما يتوافق مع االحتياج الفعلي  442تم اعتماد السعة السريرية اإلجمالية للمدينة الطبية بعدد • 
. وتحت إشراف مكتب تحقيق الرؤية( هيوستن ميثودست)دراسة المكتب االستشاري حسب   

 

:تعمل الوزارة حاليا على مسارين لتنفيذ المدينة الطبية  

 

يتم إدارة التنفيذ من قبل الوزارة وتعمل الوزارة حاليا  على إعادة تصميم المدينة الطبية بما : المسار األول -
(.هيوستن ميثودست)يتوافق مع نتائج المكتب االستشاري   

يكون التنفيذ والتشغيل من قبل القطاع الخاص، ويعمل مكتب تحقيق الرؤية على البحث عن : المسار الثاني -
فرص تنفيذ المشروع وتشغيله بواسطة القطاع الخاص وسيتم تحديد الخيار األنسب بعد اكتمال التصميم من 

.حيث المتطلبات والدراسات  

 
28 



 مشاريع المدن الطبية األربعة

مشروع مدينة الملك عبدهللا الطبية بالعاصمة المقدسة  

:   نبذة عن المشروع     

                                                                                                                                                       
منطقة  –منطقة مكة المكرمة )مشروع مدينة الملك عبدهللا الطبية مناطق المملكة الغربية والتي تشمل يخدم  

(.محافظة القنفذة –محافظة الطائف  –محافظة جدة  –المدينة المنورة   

 

:المشروعمكونات   

 

يشمل المشروع إنشاء مستشفى تخصصي باإلضافة إلى إنشاء مراكز للقلب، وزراعة األعضاء واألورام 
والعلوم العصبية، ومستشفى للنساء والوالدة، ومستشفى للعيون، ومستشفى تأهيلي، وعيادات خارجية، 

.  ومختبر مركزي لفبحاث، ومبنى لإلدارة، وسكن للمدينة  

                                                                                                                                                       
:الوضع الحالي للمشروع                                                   

 

لمشاركة التحول في القطاع الصحي نسبة  مبادرات وزارة الصحة في برنامج إدراج المشروع ضمن   تم 
.القطاع  تنفيذها وتشغيلهاالخاص في   
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 مشاريع المدن الطبية األربعة

مشروع مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية  

: نبذة عن المشروع  

                                                                                                                                                       
محافظة  –المنطقة الشرقية )يخدم مشروع مدينة الملك خالد الطبية مناطق المملكة الشرقية والتي تشمل    

(.     محافظة حفر الباطن –األحساء   

                                                                                                                                                      
:   المشروعمكونات           

 

يشمل المشروع إنشاء مستشفى تخصصي بالدمام، ومستشفى تخصصي للعيون، ومركز زراعة األعضاء 
واألورام، ومراكز للقلب، والعلوم العصبية، ومستشفى تأهيلي، وعيادات خارجية ومبنى لإلدارة، وسكن 

.للمدينة  

 

:الوضع الحالي للمشروع  

 

لمشاركة التحول في القطاع الصحي نسبة مبادرات وزارة الصحة في برنامج إدراج المشروع  ضمن تم 
.القطاع الخاص في تنفيذها وتشغيلها   
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 الباب الثالث 

تخطيط وتنمية الموارد 
 البشرية



مدن خدالل التخطديط وذلدك وزارة الصحة اهتمامدا كبيدرا بدالقوى العاملدة تولي     
مددن الطلددب واالحتيدداج علددى  منهجيددة واالعتمدداد وتقيدديم الوضددع الددراهن السددليم 

التسدرب الدوظيفي، تدوفر المدوارد خالل وضع العديدد مدن المؤشدرات مثدل نسدب 
الوظدددائف ونسدددبة السدددعودة، كدددذلك اولدددت الدددوزارة إحدددالل المطلوبدددة، البشدددرية 
علدى مع التركيز متعاظما بالشؤون االكاديمية والتدريب داخليا وخارجيا اهتماما 

وذلددك تحقيقددا الهددداف رؤيددة     زيددادة مقاعددد تدددريب االطبدداء و أفددراد التمددريض 
2030                                                                                                  :                      

.  تسهيل الوصول للخدمات الصحية                                                            

.                                                    وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية
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  م2019المتحقق في العام / تخطيط  الموارد البشرية 

 

 م2019تخطيط الموارد البشرية والتنمية التنظيمية من خالل مؤشرات األداء للعام  

نسبة المتحقق إلى 
 البيان (م2018) المتحقق للعام  (م2019) المستهدف للعام  (م2019)المتحقق خالل العام  المستهدف

 نسبة التسرب الوظيفي 3.40% < 5% 4% 100%

90% 80% 90% 83% 
نسبة توفر الموارد البشرية 
المطلوبة حسب المعايير 

 المعتمدة

 نسبة السعودة بالوزارة 74% 78% 75% 97%

 الصحة  العاملة بوزارة القوى نسبة سعودة    

 :نسب سعودة القوى العاملة الصحية واإلدارية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل الذاتي 

 ال يشمل المدن 
 الطبية

 الفئة سعودي غير سعودي المجموع نسبة السعودة

 القوى العاملة الصحية 155,766 67,407 223,173 70%

 القوى العاملة اإلدارية 51,432 32 51,464 99.94%

 اإلجمالي 207,198 67,439 274,637 75%
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 الذاتي نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل 

 
 
 
 
 
 

 يشمل المدن ال 
 الطبية

 الفئة سعودي غير سعودي المجموع نسبة السعودة

 األطباء 18,227 28,327 46,568 39%

 أطباء األسنان 4,228 574 4,802 88%

 الصيادلة 12,445 234 12,679 98%

 التمريض 56,411 30,951 87,362 65%

 الفئات الطبية المساعدة 64,455 7,321 71,762 90%

 اإلجمالي 155,766 67,407 223,173 70%

 اجمالي الوظائف المعتمدة على الباب األول والثالث بالوزارة 
 الباب االول

 الوظائف الشاغرة الوظائف المحجوزة الفئات
 

  الوظائف المشغولة

 إجمالي ذكور إناث الوظائف المعتمدة
 طبيب استشاري 5,599 3,865 2,667 1198 1,608 126
 طبيب نائب 11,043 10,563 7,711 2852 129 351

 طبيب مقيم 22,912 20,159 12,700 7459 1,637 1116
 الصيادلة 8,968 8,094 5,585 2,509 194 680

 التمريض 57,488 51,585 14,444 37,141 1,789 4,114
 الفئات الطبية المساعدة 59,170 45,618 33,757 1,861 2009, 11,543

مجموع الوظائف  165,180 139,884 76,864 53,020 5,357 17,930
 الصحية

 اإلداريين 54,614 39,865 35,081 4,784 567 14182

الوظائف / اإلجمالي  219,794 179,749 111,945 57,804 5,924 32,112
 الصحية واالداريين
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:  اإليفاد وفق الدرجة العلمية ومجال الدراسة  

 م 2019الموفدين وفق الدرجة العلمية ومجال الدراسة خالل العام أعداد 

 درجة علمية/مجال الدراسة  اداري تمريض صيدلة طب اسنان طب بشري علوم طبية 

 بكالوريوس 1 4 0 0 0 16

 دبلوم عالي 0 181 14 55 74 11

 ماجستير 9 183 22 29 10 116

 شهادة االختصاص السعودية 0 5 1 121 743 15

تخصص )شهادة االختصاص السعودية  0 0 0 3 278 0
 (دقيق

 زمالة 0 0 0 8 44 0

 زمالة تخصصية 0 0 0 0 7 0

 دكتوراه 0 0 0 6 0 0

 االجمالي 10 373 37 222 1156 158
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين   

 إجمالي

 
 Insideبالداخل 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

161 48 113 internal medicine  الطب الباطني 

152 63 89 Paediatrics طب االطفال 

149 71 78 family medicine طب االسرة 

61 34 27 Obstetric and 

gynaecology امراض النساء والوالدة 

59 18 41 family dentistry  طب اسنان االسرة 

47 8 39 emergency medicine  طب الطوارئ 

47 15 32 Intensive care (Adults) طب العناية الحرجة لدى الكبار 

40 14 26 General Surgery الجراحة العامة 

37 15 22 radiology االشعة التشخيصية 

36 12 24 community medicine الطب الوقائي 

30 10 20 prosthodontics االستعاضة السنية 

28 12 16 orthodontics تقويم االسنان 

27 7 20 endodontics عالج الجذور وعصب االسنان 

24 9 15 restorative dentistry اصال  االسنان 

24 11 13 diabetology داء السكري 

21 10 11 Paediatrics emergency 

medicine طب طوارئ االطفال 

20 6 14 anaesthesia  تخدير 

20 11 9 pedo-dentistry طب اسنان أطفال 

17 8 9 epidemiology  (وبائيات) صحة عامة 

17 4 13 infection control مكافحة العدوى 
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين   

 إجمالي

 
 Insideبالداخل 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

14 5 9 Adults haematology أمراض الدم لدى الكبار 

14 7 7 Adults endocrinology غدد صماء كبار 

13 1 12 psychiatry الطب النفسي 

13   13 orthopaedic surgery جراحة عظام 

13 4 9 ophthalmology طب وجراحة العيون 

12 3 9 neonatal intensive care أطفال حديثي الوالدة 

12 4 8 occupational medicine الطب المهني 

11 1 10 urology  جراحة المسالك البولية 

11 7 4 Adults rheumatology روماتيزم كبار 

10 4 6 periodontics أمراض وجراحة اللثة 

10 5 5 neurology طب األعصاب 

10 2 8 Adults pulmonary 

diseases طب الجهاز التنفسي 

9 3 6 Adults nephrology أمراض الكلى لدى الكبار 

9 1 8 otolaryngology جراحة االنف واالذن والحنجرة 

9 2 7 Adults gastroenterology جهاز هضمي كبار 

8 4 4 dermatology االمراض الجلدية 

8 4 4 palliative medicine  الطب التلطيفي 

8 2 6 pathology علم االمراض 

8 7 1 Paediatrics 

endocrinology غدد صماء اطفال 

7 2 5 Intensive care 

(Paediatrics) العناية المركزة لفطفال 
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين   

 إجمالي

 
 Insideبالداخل 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

7 4 3 Paediatrics haematology 

and oncology أمراض الدم واالورام لدى األطفال 

6 4 2 Adults infectious  
diseases  األمراض المعدية لدى الكبار 

6 4 2 paediatric gastroenterology جهاز هضمي اطفال 

6 2 4 Adults cardiology قلب كبار 

5 0 5 interventional  radiology األشعة التداخلية 

5 0 5 cardiac catheterization 

(Adults ) القسطرة القلبية التداخلية للكبار 

5 2 3 Paediatrics surgery جراحة اطفال 

5 2 3 oral surgery جراحة الفم واالسنان 

5 1 4 maxillofacial surgery جراحة الفم والوجه والفكين 

5   5 neurosurgery جراحة المخ واألعصاب 

5 3 2 Inherited metabolic 

disorders 
طب الوراثة السريرية واعتالل التمثيل 

 الغذائي

4 2 2 dental implant ology زراعة االسنان 

3 3 0 women's imaging األشعة التشخيصية للنساء 

3 0 3 forensic medicine الطب الشرعي 

3 0 3 Adults sleep medicine امراض النوم 

3 1 2 diseases and surgery of 

retina 

 أمراض وجراحة الشبكية

 والجسم الزجاجي 

3 0 3 paediatrics anaesthesia تخدير اطفال 

3 3 0 breast and endocrine 

surgery جراحة الثدي والغدد الصماء 

3 1 2 colorectal surgery جراحة المستقيم والقولون 
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين   

 إجمالي

 Insideبالداخل 
 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

7 4 3 oncology orthopaedic جراحة أورام العظام والعضالت 

6 4 2 fatal medicine and  
critical pregnancy زمالة حاالت الحمل الحرجة وطب األجنة 

6 4 2 Adults oncology  (كبار)طب االورام 

6 2 4 Paediatric cardiology قلب اطفال 

5 0 5 Paediatrics nephrology كلى اطفال 

5 0 5 Paediatrics radiology األشعة التشخيصية لدى األطفال 

5 2 3 Paediatrics infectious 

diseases االمراض المعدية لدى األطفال 

5 2 3 Obstetric and  
gynaecology/ US 

التصوير بالموجات فوق الصوتية ألمراض 
 النساء والوالدة

5 1 4 physical and rehabilitation 

medicine الطب الطبيعي و إعادة التأهيل 

5   5 nuclear medicine الطب النووي 

5 3 2 cornea and external eye 

disease القرنية وأمراض العين الخارجية 

4 2 2 neuro-otology &otology جراحة األذن وأعصابها 

3 3 0 spinal surgery جراحة العمود الفقري 

3 0 3 Paediatrics rheumatology روماتيزم اطفال 

3 0 3 renal and pancreatic 

transplant زراعة الكلى والبنكرياس 

3 1 2 
woman's health صحة المرأة 

pain management طب األلم 

3 0 3 perinatology طب األمومة واألجنة 

3 3 0 epilepsy and EEG طب الصرع وتخطيط الدماغ 

3 1 2 oncology orthopaedic أشعة الجهاز الهيكلي العضلي 
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 

:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين   

 إجمالي

 
 Insideبالداخل 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

1 0 1 cardiopulmonary  
radiology أشعة القلب و الصدر 

1 0 1 clinical microbiology االحياء الدقيقة االكلينيكية 

1 0 1 Paediatrics 

echocardiography األشعة الصوتية لقلب األطفال 

1 0 1 Paediatrics immunology  الحساسية والمناعة لدى األطفال 

1 1 0 Adults immunology الحساسية والمناعة للكبار 

1 0 1 coma السكتة الدماغية 

1 0 1 Adults psychosomatic 

medicine الطب النفسي الجسدي للبالغين 

1 0 1 Paediatrics and teenagers 

psychiatry 

 الطب النفسي لفطفال

 والمراهقين 

1 1 0 glaucoma الماء االزرق 

1 0 1 athletics 

injuries/arthroscopy المناظير و اإلصابات الرياضية 

1 0 1 pulmonary fibrosis  
diseases أمراض التليف الرئوي 

1 0 1 uveitis /medica retina امراض الشبكية والتهابات العنبية 

1 1  0 anaesthesia/open cardiac 

surgery   تخدير جراحة القلب المفتو 

1 0 1 vascular surgery جراحة األوعية الدموية 

1 0 1 bariatric surgery & 

endoscopy جراحة السمنة والمناظير 

1 0 1 thoracic surgery جراحة الصدر 

1 0 1 hepatobiliary and 

pancreatic surgery جراحة الكبد و البنكرياس 

1 0 1 Paediatrics orthopaedic جراحة عظام األطفال 

1 1 0 advanced general  
dentistry طب االسنان العام المتقدم 
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  م2019المتحقق في العام / واالبتعاث الشؤون االكاديمية والتدريب 
:وفق التخصص ( م2019)العام في أعداد االطباء الموفدين     

 إجمالي

 
 Insideبالداخل 

Specialty التخصص 
  Female أنثى  

  Maleذكر 

1 1 0 Paediatrics neurology طب األعصاب لدى األطفال 

1 1 0 Paediatrics pulmonary 

diseases طب الجهاز التنفسي لدى االطفال 

1 0 1 male infertility عقم الرجل و الضعف الجنسي 

1 0 1 forensic psychiatry علم النفس الجنائي 

1378 507 871 Total المجموع 

2019البعثة للعام على رأس بالمبتعثين بيان   

: البتعاث الخارجي ا  

 م 2019العام بنهاية   المبتعثين على رأس البعثة وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية      

 الدرجة العلمية تمريض  طب بشري علوم ادارية  علوم طبية تطبيقية اجمالي

 بكالوريوس 43 10 3 195 251

 ماجستير 56 68 25 226 375

 زمالة  0  244 0  0  244

 تخصص دقيق 0  55 1 0  56

 دكتوراه 3 13 5 54 75

 تدريب  0 13  0 2 15

 االجمالي 102 403 34 477 1016
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: البتعاث الخارجي ا  

:2019المبتعثون على رأس البعثة وفق الدولة والدرجة العلمية ينهاية العام   

 م 2019راس البعثة وفق الدولة والدرجة العلمية بنهاية العام المبتعثون على 

 الدولة بكالوريوس تخصص دقيق تدريب دكتوراه زمالة  ماجستير

 بريطانيا 79 2 2 53 -  200

 استراليا 120 1 0 11 1 107

 ألمانيا 0 15 0 1 148 0

 أمريكا 51 5 2 7 1 51

 كوريا الجنوبية 0 13 5 0 38 0

 فرنسا 1 3 0 0 28 0

 السويد 0 0 0 0 14 1

 كندا 0 8 2 0 4 0

 سويسرا 0 2 0 0 3 2

 ماليزيا 0 0 0 3 0 4

 بلجيكا 0 0 0 0 0 6

 أيرلندا 0 1 1 0 2 1

 سنغافورة 0 4 1 0   0

 اليابان 0 1 1 0 1 0

 جنوب افريقيا 0 0 0 0 2 1

 إسبانيا 0 0 0 0 0 2

 االردن 0 0 0 0 2 0

 النمسا 0 0 1 0 0 0

 ايطاليا 0 1 0 0 0 0

 االجمالي 251 56 15 75 244 375
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: التدريب   

 م 2019-2014خالل األعوام ( بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات)المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر  

 السنة ساعات التعليم الطبي المستمر المعتمدة عدد المتدربين

180.920 12.965 2014 

146.183 10.476 2015 

234.140 24.640 2016 

263.806 39.317 2017 

284.175 22.926 2018 

229.051 24.535 2019 

  م 2019 –م 2014المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعامل المحاكاة بالمركز الرئيسي والمناطق لفعوام  

 السنة اجمالي عدد المتدربين بمراكز المهارات ومعامل المحاكاة

41.870 2014 

38.952 2015 

44.559 2016 

60.585 2017 

59.650 2018 

69.436 2019 
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: التدريب   

 م2019-2014خالل األعوام ( بديوان الوزارة والمناطق والمحافظات)المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر  

 أعداد المتدربين
 الدورة 

2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 الدورات التدريبية بمعهد االدارة العامة 8.352 4.578 4.975 2.309 4.244 42.486

 برنامج اللغة االنجليزية للمبتعثين 80 78 259 74 61 19

 برامج الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 1228 444 34 74 81 28

 الجمعية السعودية للمراجعين 0 0 13 25 5 0

 البرامج اإلعدادية بمعهد اإلدارة العام  0 0 0 0 77 15
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 الباب الرابع 

المؤشرات االستراتيجية     
2019للعام أهم اإلنجازات   



األهددداف االسددتراتيجية وبددرامج لتحقيددق مددن عدددد 2030تشددمل رؤيددة 
مجتمددع حيددوي ، اقتصدداد مزدهددر ووطددن ) الرؤيددة صددوال إلددى تحقيددق 

التحددول فددي القطدداع برنددامج بددرامج تحقيددق الرويددة تضددمنت (. طمددو 
يحتدوي علدى أربعدة أهدداف اسدتراتيجية مرتبطدة بركدائز الصحي والدذى 

.    األربعدةاستراتيجية، برامج ومبدادرات تسدهم فدي تحقيدق هدذه األهدداف 
قامددت الددوزارة بزنجدداز العديددد مددن هددذه البددرامج والمبددادرات واألنشددطة  

المصاحبة لها من خالل الخطط الموضدوعة والمراحدل الزمنيدة المدرجدة 
والمعتمدددة علددى مؤشددرات قيدداس أداء تددم وضددعها بصددورة علميددة وتددتم 

.  2030متابعتها بصورة دورية وصدوال لفهدداف االسدتراتيجية لرؤيدة  
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تسهيل الوصول للخدمات الصحية    : الهدف االستراتيجي األول  
  2019الوزارة للعام إنجازات                      
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:الصحية تسهيل الوصول للخدمات   

 
 التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمات الصحيةزيادة 
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49 

نسددبة التجمعددات السددكانية بمددا فيهددا الطرفيددة المغطدداة 
   المؤشر .الصحيةبالخدمة 

 المنجز   
 
 

ارتفعت نسبة تغطية التجمعات السكانية بما فيها الطرفية   
مقارنة      % 84لتبل   2019بالخدمات الصحية  في العام 

 2018في العام % 81.39بنسبه 
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تم اطالق عدد من  العيادات المتنقلة  والتي لها القدرة على  
ايصال الخدمات الصحية بالمناطق الطرفية التي يصعب 

الحصول فيها على الخدمات الصحية مما ساهمت في زيادة 
 .   التغطية الجغرافية بالخدمات الصحية

 

نسبة المراكز الصحية األولية التي تشمل على 
   المؤشر .نفسيةعيادات رعاية 

 المنجز   
 

  
المراكز الصحية األولية التدي تشدمل علدى عيدادات ارتفعت نسبة 

بنسدددبة مقارندددة  % 34لتبلددد  2019نفسدددية فدددي العدددام رعايدددة 
 2018في العام %  13.97

 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال 

 20خدمات الرعاية النفسية مدن خدالل افتتدا  وحدات تم تطوير 
 .المملكةعلى مستوي وحدة رعاية نفسية  
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الرعايدددة  ) عددددد عيدددادات االرشددداد بدددالمراكز الصدددحية 
   المؤشر (.النفسية 

 المنجز   
 

فدي العدام  االرشاد الصحي بالمراكز الصدحية ارتفع عدد عيادات 
 % 79قددرها عيادة إرشداد صدحي بزيدادة  1029لتبل    2019

 2018مقارنة  بالعام 
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تددم تطددوير  وحدددات خدددمات الرعايددة النفسددية مددن خددالل افتتددا  
 وحدة على مستوي المملكة 20

 

متوسط عددد زيدارات مراكدز الرعايدة الصدحية األوليدة 
   المؤشر .سنويا  التابعة لوزارة الصحة للفرد الواحد 

 المنجز   
 

بلددد  متوسدددط زيدددارات المراكدددز الصدددحية األوليدددة للفدددرد الواحدددد 
بعدددد مقارنددة زيددارة    3.3عدددد    2019خددالل العددام سددنويا  
 % 11.9بزيادة بلغت   2018العام في زياره  2.95

 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

زاد متوسددط زيددارة مراكددز الرعايددة الصددحية مددن خددالل اضددافة 
العديدددد مدددن االنشدددطة والمبدددادرات مثدددل مبدددادرات الوقايدددة مدددن 
تسدددددوس االسدددددنان  وبدددددرامج الصدددددحة المدرسدددددية والفحدددددص 
االستكشددافي للطددالب باإلضددافة الددى عيددادات مكافحددة التددددخين 

 .المتنقلةوالعيادات 
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عدد مراكز الرعاية الصحية األولية التدي تقددم خددمات 
   المؤشر .للمواطناالخصائي /الطبيب االستشاري

 المنجز   
 

  
بلدد  عدددد مراكددز الرعايددة الصددحية األوليددة التددي تقدددم خدددمات 

األخصدددددائي  للمدددددواطنين فدددددي  العدددددام    /الطبيدددددب االستشددددداري 
مقارنددة بالعددام % 379.5مركددز  بزيددادة بلغددت (  398) 2019
2018. 

 
   أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  

 

تهدددددف الددددوزارة الددددى تقددددديم خدددددمات الطبيددددب االستشدددداري  
للمددراجعين بصددورة اسددبوعية فددي تخصصددات االطفددال والباطنددة 
والنسددداء والدددوالدة والجراحدددة لتعزيدددز ثقدددة المدددواطن وتقليدددل 
معدددددالت االحالددددة وضددددمان اسددددتمرار الخدددددمات االستشددددارية 
والتدريبيددددة واالكتشدددداف المبكددددر للحدددداالت الخطددددرة، وتعزيددددز 

 التواصل بين مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات

  
 المراكز الصحية  التي تعمل بفترة دوام ممتدعدد 

 
   المؤشر

 المنجز   
 
  

الصحية التي تقدم الرعايدة العاجلدة والممتددة ارتفع عدد المراكز 
 .  مركز  300لتصبح  2019في العام 

 

   أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  
 

تحددت هدددف تسددهيل الوصددول للخدددمات الصددحية قامددت وزارة 
الصحة بزيدادة عددد مراكدز الرعايدة الصدحية األوليدة التدي تعمدل 

سدددداعة  16سدددداعة ومناوبددددة  24بفتددددرة دوام ممتددددد بمناوبددددة 
والمناوبددة علددى الخطددوط السددريعة والتددي تقدددم خدمددة الرعايددة 
العاجلة في أقدرب مكدان وبأسدرع وقدت وبكفداءة عاليدة بواسدطة 
كدددوادر مدربدددة لتخفيدددف العدددبء علدددى الطدددوارئ بالمستشدددفيات 

 .بالتنسيق مع كل الجهات ذات العالقة 
 

83 

398 

  

0 100 200 300 400 500

2018 

2019 

  

39 

300 

0 50 100 150 200 250 300 350

2018 

2019 

  



:للخدمات الصحية تسهيل الوصول   
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عدددد العيددادات المطبقددة لمبدددأ طددب األسددرة فددي مراكددز  
 المؤشر  .األوليةالرعاية الصحية 

 المنجز   
 

ارتفع عدد العيادات المطبقة لمبادرة تعزيز منهج طب األسرة   
لتصل   2019في مراكز الرعاية الصحية األولية  في العام 

   2018مقارنة بالعام %  118عيادة  بزيادة قدرها   873إلى 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تهتم الوزارة بتطوير  تقديم الخدمة بزدخدال نظدم الفدرز والكشدف 
المبكر وتقديم الخدمة بفريق متعددد التخصصدات وبمدنهج يرتكدز 

 .المريضعلى 

مراكز الرعايدة الصدحية األوليدة الجديددة المؤهلدة عدد 
 .السنلتطبيق برنامج رعاية صحة كبار 

 
   المؤشر

 المنجز   
 
 

ارتفددع عدددد مراكددز الرعايددة الصددحية األوليددة الجديدددة المؤهلددة  
 2019لتطبيددق برنددامج رعايددة صددحة كبددار السددن  فددي العددام 

مقارنددددة        %   380مركددددز  بزيددددادة قدددددرها  192لتصددددل إلددددى  
 2018بالعام 

 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

  
سدداهم البرنددامج فددي تحسددين خدددمات الرعايددة الصددحية المنزليددة 
لكبدددار السدددن  بالتعاقدددد مدددع استشددداريين شددديخوخة فدددي بعدددض 

 . 2019واالستمرار في العام  2018المناطق خالل العام 
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عيددادات التثقيددف الصددحي فددي مراكددز الرعايددة الصددحية 
 المؤشر  .  األولية

 المنجز   
 

ارتفدددع عددددد عيدددادات التثقيدددف الصدددحي فدددي مراكدددز الرعايدددة  
عيددادة   1179لتصددل إلددى   2019الصددحية األوليددة فددي  العددام 

 2018مقارنة بالعام  %  335.5بزيادة قدرها 
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

مسددار عيددادات : وهددي عبددارة عددن مسددارين للتثقيددف الصددحي 
تثقيدددف صدددحي عبددداره عدددن تقدددديم جلسدددات تثقيفيدددة ومتابعدددة 
 3مسددتمرة ألمددراض السددكر والضددغط والسددمنة قددد تمتددد لمدددة 

اشهر باإلضافة الى التثقيف الصحي لمتابعدة الحمدل والتطعيمدات 
ومرض الربو   والمسدار االخدر عبدارة عدن رسدائل تثقيفيدة مدن 

 .المثقف الصحي للمراجع

   المؤشر .المملكةعدد المرضي المحالين داخل 
 المنجز 

 
ارتفددددع  عدددددد المرضددددي المحددددالين داخددددل المملكددددة  ليبلغددددوا  

 2018مقارندة بالعدام %  21مريض بزيادة قددرها  450.263
وذلددك ندداتج مددن  انضددمام عدددد مقدددر مددن منشددآت القطاعددات )

الحكومية األخرى، كما تم تدشين مسار خداص بمرضدى الغسديل 
 (.الكلوي في نظام إحالتي اإللكتروني

 
 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

 
 

ضددمان خدمددة المرضددى فددي مندداطق اقددامتهم مددن خددالل تحليددل  
حركة اإلحاالت الطبية داخل وخارج المنطقدة وتقدديم المقترحدات 
الالزمددة لددإلدارات المعنيددة عددن أبددرز أمدداكن القصددور فددي تقددديم 
الخددددمات الصدددحية فدددي المنددداطق والتنسددديق معهدددم لمعالجتهدددا 
 .وتحسين إمكانيات وقدرات المنشآت الصحية بمختلف المناطق

 
 
 

 الركيزة االستراتيجية  تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي المطلوب
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نسدددبة القبدددول العدددام لجميدددع أندددواع الحددداالت للمرضدددى  
المحددولين فددي برنددامج إحددالتي اإللكترونددي داخددل المملكددة 

 .أسابيع 4خالل الزمن المعياري 
 المؤشر 

 المنجز   
 

ارتفعددت نسددبة القبددول العددام للمرضددي المحددولين فددي برنددامج  
مقارنددة بنسددبة %  59.6لتصددل إلددى  2019إحددالتي فددي العددام 

وتدددددددم تحقيدددددددق المسدددددددتهدف  للعدددددددام                 2018للعدددددددام %  38
 %(.55نسبة القبول العام اكثر من ) 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تهدددف الددوزارة الددى ضددمان تحقيددق مسددتهدفات مؤشددرات قبددول 
المرضدددى المحدددالين بدددين المنشدددآت الصدددحية المختلفدددة داخدددل 
المملكدددة خدددالل الدددزمن المعيددداري تمتشددديا  مدددع أهدددداف مبدددادرة 
المركددز السددعودي للمواعيددد واإلحدداالت الطبيددة ضددمن مبددادرات 

 .م2020وزارة الصحة للتحول الوطني 

نسددبة االحدداالت للمرضددى المحددولين ببرنددامج إحددالتي 
   المؤشر .اقامتهماإللكتروني خارج مناطق 

 المنجز   
 
 

انخفضددت نسددبة االحدداالت للمرضددى المحددولين ببرنددامج إحددالتي 
لتصدددبح 2019إقدددامتهم فدددي العدددام اإللكتروندددي خدددارج منددداطق 

فددي العددام % 21.3مقارنددة بنسددبة %( 20اقددل مددن )   % 17.2
 محققة بذلك المستهدف - 2018

 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

 
تهدف الدوزارة الدى ضدمان خدمدة المرضدى فدي منداطق اقدامتهم 
من خدالل تحليدل حركدة اإلحداالت الطبيدة داخدل وخدارج المنطقدة 
وتقددديم المقترحددات الالزمددة لددإلدارات المعنيددة عددن أبددرز أمدداكن 
القصددور فددي تقددديم الخدددمات الصددحية فددي المندداطق والتنسدديق 
معهددم لمعالجتهددا وتحسددين إمكانيددات وقدددرات المنشددآت الصددحية 

 .  بمختلف المناطق
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 المؤشر  إجمالي عدد المرضى المحالين للعالج في الخارج 
 المنجز   

 

بلدد   عدددد المرضددى المحددالين للعددالج فددي الخددارج خددالل العددام 
مقارندددة %  0.4بزيدددادة  قددددرها  مدددريض  1646عددددد  2019
   2018بالعام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

حرصت الوزارة علدى تحقيدق أعلدى مسدتوى مدن كفداءة اإلنفداق 
علدددى عدددالج المرضدددى بالخدددارج مدددن خدددالل البددددء بدددزجراءات 
اختياريددده للتددددقيق المدددالي واإلكلينيكدددي وإعدددادة تنظددديم أعمدددال 
الملحقيددددات الصددددحية وتحددددديث شددددروط اختيددددار المستشددددفيات 
والمراكز الصحية المعتمدة للعالج خدارج المملكدة وإعدادة هيكلدة 
أعمدددال الهيئدددة الطبيدددة العليدددا ورفدددع مسدددتوى انتاجيتهدددا بتغييدددر 
إجددراءات العمددل وتشددكيل لجددان التوصددية للعددالج بالخددارج فددي 

 .المستشفيات المرجعية

أشدهر للعدالج خدارج  6نسبة بقاء المرضى ألكثدر مدن 
   المؤشر .المملكة

 المنجز   
 

 
 
 
 

أشدهر للعددالج خددارج  6بقداء المرضددى ألكثدر مددن ارتفعدت نسددبة 
- دون المسددتهدف) % 24.6لتبلدد   2019المملكددة خددالل العددام 

 2018في العام % 21مقارنة بنسبة %( 20من أقل 
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إجمدددالي التكلفدددة العالجيدددة للمرضدددى المحدددولين خدددارج 
 المؤشر  (.بالمليار  لاير) المملكة 

 المنجز   
 

تددم تخفدديض اجمددالي التكلفددة العالجيددة للمرضددى المحددولين فددي 
  2019مليدددار  خدددالل العدددام  1.5الخدددارج لتصدددل الدددى حدددوالى 

 2018مقارنة بالعام %  42بانخفاض قدره 

   أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  
 

حرصت الوزارة علدى تحقيدق أعلدى مسدتوى مدن كفداءة اإلنفداق 
علدددى عدددالج المرضدددى بالخدددارج مدددن خدددالل البددددء بدددزجراءات 
اختياريددده للتددددقيق المدددالي واإلكلينيكدددي وإعدددادة تنظددديم أعمدددال 
الملحقيددددات الصددددحية وتحددددديث شددددروط اختيددددار المستشددددفيات 
والمراكز الصحية المعتمدة للعالج خدارج المملكدة وإعدادة هيكلدة 
أعمدددال الهيئدددة الطبيدددة العليدددا ورفدددع مسدددتوى انتاجيتهدددا بتغييدددر 
إجددراءات العمددل وتشددكيل لجددان التوصددية للعددالج بالخددارج فددي 

 .المستشفيات المرجعية

اجمدددالي تكلفددددة نفقدددات إعانددددة المرضدددى ومددددرافقيهم 
   المؤشر (.بالمليون لاير) بالخارج 

 المنجز 
 

تكلفدة نفقدات إعاندة للمرضدى ومدرافقيهم بالخدارج ارتفع إجمالي 
مليدون لاير  بزيدادة قددرها  261لتصدل الدى  2019خالل العدام 

 .2018مقارنة بالعام % 22
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المؤشر العام للتعامل مع البالغات الواردة من مركز 
 المؤشر  مركز االحاالت الطبية/  937

 المنجز   
 

نسددبة المؤشددر العددام للتعامددل مددع البالغددات الددواردة مددن بلغددت 
% 86مقارنددة بنسددبة % 91 - 2019العددام  فددي   937مركددز 

 2018في العام  

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

 937تحسين مستوى رضا مقدمي البالغات الدواردة مدن مركدز 
وذلددك بتحسددين التواصددل معهددم عدددة مددرات وتنظدديم إجددراءات 

 .العمل داخل المركز وزيادة التنسيق مع اإلدارات ذات العالقة
 

   المؤشر (باأليام)مدة تنويم المريض بالعناية المركزة 
 المنجز   

 

 2019مدة تنويم المريض بالعناية المركزة في العام ارتفعت 
 2018مقارنة بالعام % 34بلغت بزيادة  -أيام  9.47لتصبح 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

 
تطوير قسم العناية المركزة لفطفال بمستشفى الوالدة تم 

الى  54واالطفال بمستشفى الدمام ورفع السعة السريرية من 
 .سرير 100
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 المؤشر  عدد وحدات عالج االدمان
 المنجز   

 

لتصددبح  2019فددي العددام وحدددات عددالج اإلدمددان ارتفددع عدددد 
 2018مقارنة بالعام  % 11.7قدرها بزيادة 19

 اثر المنجز/ المجال في نفس إنجازات 
 

كمرحلدة إزالدة السدموم والتأهيدل :تقدم العيدادات الخددمات التاليدة 
 -وأيضددا عددالج حدداالت األعددراض النفسددية المصدداحبة للتعدداطي 

كمددا تقدددم العيددادات خدمددة متابعددة المددريض بعددد خروجدده مددن 
افتتددا  وحدددة اإلدمددان  فددي مستشددفى الصددحة  -.أجنحددة التنددويم

سدرير، وتخصدديص عيددادة لعددالج ( 30)النفسدية بالطددائف بسددعة 
أسدرة لمعالجدة اإلدمدان  7وتشدغيل   ،(out patient)اإلدمدان 

 .بيشةفي مستشفى الصحة النفسية في 

   المؤشر عدد عيادات ومراكز اضطرابات النمو والسلوك
 

 المنجز   
 
 
 
 
 
 
 

عيادات ومراكز اضطرابات النمو والسلوك لتصل ارتفع عدد 
مقارنة %  22.7بزيادة قدرها  2019بنهاية العام  27إلى 

 2018بالعام 
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 المؤشر  .عدد عيادات االستشارات الدوائية في المستشفيات
 المنجز   

 

فدددددي العدددددام عيدددددادات االستشدددددارات الدوائيدددددة  ارتفدددددع عددددددد 
مقارندددة  % 49بزيدددادة قددددرها  عيدددادة  70لتصدددل إلدددى 2019
 2018بالعام 

 اثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  
 

تم تدشين تطبيدق الكتروندي عبدر الهداتف يتضدمن البروتكدوالت  
 .الحيويةالعالجية واالستخدام االمثل للمضادات 

االستشارات الطبية لمركز / عدد المكالمات الواردة 
   المؤشر   937صحة 

 المنجز   
 

فدددي العدددام  937بلددد  عددددد المكالمدددات الدددواردة لمركدددز صدددحة  
% 85مكالمددددة بزيددددادة بلغددددت (  2.577.570)عدددددد  2019

 2018مقارنة بالعام 

 اثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  

  
طبية بواسطة اطباء  متخصصين وتقديم تقديم استشارات 

 .الساعةمدار على الحلول 
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 المؤشر  937مركز صحة / معدل اغالق البالغات 
 المنجز   

 

 2019فدي العدام  937بل  معدل اغالق البالغات لمركدز صدحة 
   2018في العام  %  96بالنسبة مقارنة % 98نسبة 

   أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  
 

تعمددل الددوزارة علددى ضددمان خدمدده المرضددي ومتابعددة  امدداكن 
القصور والعمل علدى معالجتهدا مدن خدالل التعامدل مدع البالغدات 

 .937الواردة من مركز 

   المؤشر 937مركز صحة / معدل رضا المواطن العام
 المنجز   

 

في العام  937مركز صحة عن بل  معدل رضى المواطنين 
 2018في العام  % 86مقارنة بنسبة %  91نسبة  2019

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

 
الوزارة برفع معدل رضا المواطن بصورة عامة عن تهتم 

 .في جميع مجاالت العمل الصحيالخدمات المقدمة له 
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مدة انتظار المريض لرؤية الطبيب بالعيادات النفسية  
 المؤشر  بالدقائق

 المنجز 
 

بلغت مدة انتظار المريض لرؤيدة الطبيدب فدي العيدادات النفسدية  
 .دقيقة 54عدد 2019في العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تهدف الوزارة الى خفض فترة االنتظار لتلقي الرعاية الصحية 
 والتكامل بين الرعاية الصحية االولية والثانوية والتخصصية

   المؤشر (.باأليام)مدة انتظار مواعيد العيادات الخارجية 
 المنجز   

 

فددي العددام تددم تقلدديص مدددة انتظددار مواعيددد العيددادات الخارجيددة 
مقارندددة % 36قددددره بانخفددداض يدددوم   16لتصدددل الدددى  2019
 2018بالعام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تحقيق أوقات انتظار مقبولدة للرعايدة الطبيدة إلى الوزارة تسعى  
    حسب المعايير العالمية 

 الركيزة االستراتيجية  (.في جميع مراحل تقديم الخدمات) تحقيق اوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبية 
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 المؤشر  (بالدقائق)مدة االنتظار في العيادات الخارجية 
 المنجز   

 

تدددم تقلددديص مددددة االنتظدددار  فدددي العيدددادات الخارجيدددة فدددي العدددام  
 .  دقيقة 31لتصل الى  2019

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  
 

تحقيق أوقات انتظار مقبولة في جميع إلى  الوزارة تهدف 
 .مراحل تقديم الخدمات  حسب المعايير العالمية

   المؤشر المنزلية   عدد زيارات الرعاية الصحية 
 المنجز   

 

 2019العددام فددي بلدد   عدددد زيددارات الرعايددة الصددحية المنزليددة 
مقارنددددة  50.5%  زيددددارة بزيددددادة قدددددرها    645.383عدددددد 
 2018بالعام  

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

دشددن التجمددع الصددحي األول بمنطقددة الريدداض ممددثال  بمستشددفى 
االمددددام عبدددددالرحمن الفيصددددل الزيددددارة المنزليددددة األولددددى علددددى 

بمددة . مستوى المملكدة لتقدديم الرعايدة المنزليدة لمدا بعدد الدوالدة
 .األمأقصاها خمس أيام من خروج 

 الركيزة االستراتيجية  تحسين نوعية الحياة واالداء الوظيفي لخدمات الرعاية المقدمة للمرضي خارج المستشفى
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عدد المستشفيات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية 
 المؤشر  المنزلية 

 المنجز   
 

المقدمدددة لخددددمات الرعايدددة المنزليدددة ارتفدددع عددددد المستشدددفيات 
 7.5قدددرها بزيددادة مستشددفى  229لتصددبح 2019العددام بنهايددة 

   2018مقارنة بالعام %  

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تددم ادراج خدمددة العددالج الوريدددي بعشددر أقسددام رعايددة صددحية 
 .منزلية

عدد  كبار السن المستفيدين من خدمات الرعاية 
   المؤشر المنزلية

 المنجز  
 

عدد كبار السن المستفيدين من خددمات الرعايدة الصدحية ارتفع  
بزيددادة قدددرها  22.700ليصددل  إلددى 2019فددي العددام  المنزليددة 

 2018 مقارنة بالعام% 11

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تدددم افتتدددا  عددددد مدددن مكاتدددب مسددداندة فدددي مختلدددف المنددداطق  
والمحافظدات لتسددهيل الحصددول علددى الخدددمات الصددحية ليسددتفيد 

 .منها كبار السن وذوو االعاقة  ومرضي الرعاية المنزلية
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 المؤشر  نسبة االصابة بقر  الفراش ضمن الرعاية المنزلية 
 المنجز   

 

تم خفض نسبة اإلصدابة بقدر  الفدراش ضدمن الرعايدة المنزليدة 
فددي %  5بنسددبة مقارنددة  % 3.5الددى لتصددل 2019فددي العددام 

 %5اقل من  محققة بذلك المستهدف  - 2018العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

ممدا يدؤدي % 1تقليل مرضدى قدر  الفدراش : المحصلة المتوقعة
مليدون  9ويدتم تدوفير قرابدة الكثير من  قر   الفراش الى تجنب 

 .دوالر

نسبة المرضى الذين يحصلون علدى الرعايدة المنزليدة  
 4أو الرعايددددة التأهيليددددة أو الرعايددددة المديدددددة خددددالل 

 .أسابيع من مرافق وزارة الصحة
   المؤشر

 المنجز   
 

بلغت نسبة المرضى الدذين يحصدلون علدى الرعايدة المنزليدة أو  
أسددابيع فددي العددام  4الرعايددة التأهيليددة أو الرعايددة المديدددة خددالل 

 .محققة بذلك المستهدف%  82 - 2019
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تهدددف الددوزارة بزيددادة نسددبة المرضددي الددذين يحصددلون علددى   
الرعايددة الصددحية المديدددة مددن خددالل الددزمن المعيدداري مددن خددالل 
زيددادة المسددتفيدين مددن خدددمات الرعايددة المنزليددة وزيددادة أسددرة 

 .الرعاية التأهيلية
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ألف من  100عدد أسرة العناية المركزة المشغلة لكل 
 المؤشر  السكان

 المنجز   
 

  2019في العام بل  معدل أسرة العناية المركزة المشغلة  
 .  محققة بذلك المستهدفالسكان ألف من  100لكل 13.27

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تددم تطددوير  عدددد مددن اقسددام  العنايددة المركددزة للكبددار  بعدددد مددن 
 .المستشفيات

مستشددددفيات جديدددددة أو توسددددعة )السددددعة السددددريرية  
   المؤشر (. قائمةمستشفيات 

 المنجز   
 

 44.645إلدى لتصدل  2019العدام فدي السريرية تم رفع السعة 
 2018مقارنة بالعام .%  2.2سرير بزيادة قدرها 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تعمددل الددوزارة الددى االسددتفادة القصددوى مددن السددعة السددريرية  
وزيددادة الطاقددة التشددغيلية  لمستشددفيات  وزارة الصددحة والمدددن 
الطبية واالهتمدام كدذلك بمعددل العداملين الصدحيين  العداملين بهدا 
من خدالل المتابعدة الدوريدة لمؤشدرات األسدرة  المشدغلة وتقدديم 

 .المقترحات ووضع  الحلول الالزمة 
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 المؤشر  سرير فأكثر 100معدل إشغال األسرة  لمستشفيات 
 المنجز   

 

فددأكثر سددرير  100ارتفعددت نسددبة إشددغال األسددرة  لمستشددفيات 
%  62.3مقارنددة بنسددبة   %  66.1لتصددبح   2019فددي العددام  

   2018العام  في 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تعمددل الددوزارة الددى االسددتفادة القصددوى مددن السددعة السددريرية  
وزيددادة الطاقددة التشددغيلية  لمستشددفيات  وزارة الصددحة والمدددن 
الطبية واالهتمدام كدذلك بمعددل العداملين الصدحيين  العداملين بهدا 
من خدالل المتابعدة الدوريدة لمؤشدرات األسدرة  المشدغلة وتقدديم 

 .الالزمةالمقترحات ووضع  الحلول 

   المؤشر الطاقة التشغيلية لفسرة
 المنجز   

 

وزارة الصدددحة ألسدددرة مستشدددفيات التشدددغيلية ارتفعدددت الطاقدددة 
سددرير بنسددبة زيددادة   59.995لتصددل الددى  2019خددالل العددام 

   2018  مقارنة بالعام% 1.1بلغت 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

السدددريرية  وزيدددادة الطاقدددة إلدددى رفدددع السدددعة تعمدددل الدددوزارة 
 التشغيلية  لمستشفيات  وزارة الصحة والمدن الطبيدة واالهتمدام 

 .حسب المعايير العالمية
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67 

نسبة المرضى الذين يتلقدون الرعايدة الطبيدة الطارئدة أو  
دخولهم بوابة الطدوارئ إلدى خدروجهم خدالل  منذ  العاجلة

 .ساعات 4
 المؤشر 

 المنجز   
 

بلغت نسبة المرضى الذين يتلقدون الرعايدة الطبيدة الطارئدة مندذ  
%   81خددروجهم خددالل أربددع سدداعات   الددىدخددولهم الطددوارئ 

 .محققة بذلك المستهدف
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تم رفع مستوي الخدمة المقدمة ألقسام الطوارئ لمرضي الربو  
 . بعدد  من المستشفيات

   المؤشر (.بالدقائق)مدة انتظار المريض بالطوارئ  
 المنجز   

 

 2019الطدوارئ فدي العدام فدي المدريض تم تقليص مددة انتظدار 
مقارنددة بالعددام  % 12.5بانخفدداض قدددره دقيقددة   21إلددى  لتصددل 
2018 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تددم تحسددين اداء خدددمات اقسددام الطددواري بعدددد مددن  مستشددفيات 
 .الصحةوزارة 

 الركيزة االستراتيجية  تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة
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 المؤشر  الطاقة التشغيلية لفسرة
 وصف المنجز

 

تددم زيددادة الطاقددة التشددغيلية لفسددرة  لمستشددفيات وزارة الصددحة 
 سرير  59.995لتصل الى  2019خالل العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  

تعمددل الددوزارة الددى االسددتفادة القصددوى مددن السددعة السددريرية  
وزيددادة الطاقددة التشددغيلية  لمستشددفيات  وزارة الصددحة والمدددن 
الطبية واالهتمدام كدذلك بمعددل العداملين الصدحيين  العداملين بهدا 
من خدالل المتابعدة الدوريدة لمؤشدرات األسدرة  المشدغلة وتقدديم 

 .المقترحات ووضع  الحلول الالزمة 

   المؤشر نسبة اإلشغال بالمدن الطبية
 وصف المنجز

 

فددي %   76نسددبة بلغددت نسددبة اشددغال االسددرة بالمدددن الطبيددة  
 2019العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  

تعمددل الددوزارة الددى االسددتفادة القصددوى مددن السددعة السددريرية  
وزيددادة الطاقددة التشددغيلية  لمستشددفيات  وزارة الصددحة والمدددن 
الطبية واالهتمدام كدذلك بمعددل العداملين الصدحيين  العداملين بهدا 
من خدالل المتابعدة الدوريدة لمؤشدرات األسدرة  المشدغلة وتقدديم 

 .  المقترحات ووضع  الحلول الالزمة 
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عدد  مراكز الرعايدة الصدحية  المعتمددة مدن قبدل المركدز 
 المؤشر  ((CBAHIالسعودي العتماد المنشآت الصحية 

 المنجز   
 

بلدد  عدددد المراكددز  الصددحية لمطابقددة للمعددايير الوطنيددة للجددودة 
   315لتصدبح  2019فدي العدام (    (CBAHIوسدالمة المرضدى 

 .2018مقارنة بالعام % 52بزيادة قدرها 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية هدو الجهدة الرسدمية 
المخولة منح شهادات االعتماد لجميع منشدآت الرعايدة الصدحية 
العاملددددة فددددي القطدددداعين العددددام والخدددداص بالمملكددددة العربيددددة 

وتكمددن مهددام المركددز الرئيسددية فددي وضددع معددايير . السددعودية
جددودة الرعايددة الصددحية وسددالمة المرضددى التددي يددتم بموجبهددا 
تقيديم جميدع منشدآت الرعايدة الصدحية إلقامدة الددليل علدى التقيددد 

 .بتلك المعايير

الحاصلة على اعتماد ( المستشفيات) عدد المنشآت 
  من قبل المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية 

CBAHI)) 
   المؤشر

 المنجز   
 

بلددد  عددددد المستشدددفيات الحاصدددلة  علدددى اعتمددداد مدددن المركدددز 
 88عددد 2019فدي العدام السعودي العتماد المنشدآت الصدحية  

 .  مستشفى 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية هدو الجهدة الرسدمية 
المخولة منح شهادات االعتماد لجميع منشدآت الرعايدة الصدحية 
العاملددددة فددددي القطدددداعين العددددام والخدددداص بالمملكددددة العربيددددة 

وتكمددن مهددام المركددز الرئيسددية فددي وضددع معددايير . السددعودية
جددودة الرعايددة الصددحية وسددالمة المرضددى التددي يددتم بموجبهددا 
تقيديم جميدع منشدآت الرعايدة الصدحية إلقامدة الددليل علدى التقيددد 

 .بتلك المعايير
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في برامج الجودة الخارجية  نسبة التنظيم وتوحيد العمل
 المؤشر    للمختبرات وبنوك الدم  

 المنجز   
 

حافظدددت  نسدددبة التنظددديم  وتوحيدددد العمدددل فدددي بدددرامج الجدددودة  
علددى النسدددبة  2019الخارجيددة للمختبددرات وبندددوك الدددم للعدددام 

100  % 
 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

تددم تطبيدددق برندددامج فحدددص المتبدددرعين بالددددم باسدددتخدام تقنيدددة  
فحدددص الحمدددض الندددووي تنظددديم عددددة فعاليدددات للمشددداركة فدددي 

المختبدرات الطبيدة    اتمتدةاالحتفال باليوم العالمي للتبرع بالددم تدم 
Total Lab Automation).) 

  

 التبرع بالدم نسبة 
   المؤشر 

 المنجز   
 

    
لتصددل  2019ارتفعددت نسددبة التبددرع التطددوعي بالدددم فددي العددام  

 %   77إلى 
 

 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

سدداهم فددي تحقيددق المسددتهدف ، جهددود المندداطق فددي تفعيددل  - 
 .حمالت التبرع بالدم 

، الددذي يهدددف إلددى زيددادة االلكترونددي وتددين_تطبيددق#تدشددين   - 
الددوعي حددول أهميددة التبددرع التطددوعي بالدددم، ويددوفر التطبيددق 
إمكانيددة معرفددة أقددرب مكددان للتبددرع وعدددد مددن الخدددمات التددي 

 .تسهل وتمكن المتبرعين بالدم
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نسبة المستشفيات في النطاق األحمر ضمن برنامج 
 المؤشر  أمان لمعايير السالمة األساسية 

 المنجز   
 

بل  نسبة المستشفيات في النطاق األحمر ضمن برنامج أمان 
  %  18نسبة   2019في العام لمعايير السالمة األساسية 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال  

خددروج عدددد مددن المستشددفيات مددن النطدداق األحمددر إلددى النطدداق 
األخضر مباشرة  وتمكن عددد مدن المستشدفيات المحافظدة علدى 

 2019و  2018األعوام  النطاق األخضر خالل 

نسبة المستشفيات التي حققت المتطلبات الوطنية 
   المؤشر األساسية لسالمة المرضى 

 المنجز   
 

بلغت نسدبة المستشدفيات المحققدة المتطلبدات الوطنيدة األساسدية 
    %  30نسبة  2019في العام لسالمة المرضى  

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

اطدالق برنددامج لقيدداس األداء بدالمختبرات وبنددوك الدددم بالمندداطق 
 والمحافظات الصحية 
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 المؤشر  مستوى انتشار ثقافة الجودة
 المنجز   

 

%  87نسبة   2019في العام بل  مستوي انتشار ثقافة الجودة 
 المستهدفمحققة بذلك 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   
 

يعكدددس المؤشدددر اهتمدددام الدددوزارة  بخلدددق ثقافدددة التركيدددز علدددى  
 .الجودة

   المؤشر عدد المستشفيات المطبقة لبرنامج أداء الصحة
 المنجز   

 

فددي العددام بلدد  عدددد المستشددفيات المطبقددة لبرنددامج أداء الصددحة 
%  110بنسددددبة زيددددادة بلغددددت  مستشددددفى  151عدددددد  2019

 2018مقارنة بالعام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تسدددتهدف الدددوزارة رفدددع مسدددتويات اإلنتاجيدددة وكفددداءة وجدددودة 
األداء فدددي تقدددديم الخددددمات الصدددحية بالمستشدددفيات، وهدددو مدددا 
يتماشددددددى مددددددع األهددددددداف االسددددددتراتيجية للتحددددددول الددددددوطني 

نحو تحقيق رؤية المملكة،   حيدث يدتم تطبيدق مدا يزيدد  م2020
ا لقيدداس األداء فددي  40علددى  محدداور خدميددةح لتحقيددق  7مؤشددر 

 .نتائج إيجابية في تقليل فترات االنتظار
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نسبة تقييم المستفيدين لتجربة الخدمات الصحية 
 المؤشر  المقدمة من قبل مراكز الرعاية الصحية األولية

 المنجز   
 

تقيددديم المسدددتفيدين لتجربدددة الخددددمات الصدددحية ارتفعدددت نسدددبة 
األوليدددة فدددي العدددام المقدمدددة مدددن قبدددل مراكدددز الرعايدددة الصدددحية 

فددي العددام   70،3بنسددبة مقارنددة % 72،7لتصددل إلددى   2019
2018. 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تهتم الوزارة بتجويد الخدمات الصدحية فدي جميدع المجداالت كمدا 
تهدتم ايضددا بقيداس رضددا المرضدي نحددو مزيدد مددن التجويدد  مددن 

 -2طددالق البرنددامج الددوطني لقيدداس تجربددة المددريض  : خددالل  
 -اطالق مبادرة جوالت القيادات لتعزيز مفهدوم تجربدة المدريض 

 لنشر ثقافة حقوق المرأة" يحق لك"اطالق حملة 

نسددبة رضددى المسددتفيدين لتجربددة الخدددمات الصددحية 
   المؤشر .المستشفياتخالل التنويم في 

 المنجز   
 

رضدددى المسدددتفيدين لتجربدددة الخددددمات الصدددحية ارتفعدددت نسدددبة 
لتصدددل إلدددى     2019فدددي العدددام خددالل التندددويم فدددي المستشدددفيات 

   2018  العام  في%  79،8مقارنة بنسبة   % 81،5

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تهتم الوزارة بتجويد الخدمات الصدحية فدي جميدع المجداالت كمدا 
تهدتم ايضددا بقيداس رضددا المرضدي نحددو مزيدد مددن التجويدد  مددن 

 -2طددالق البرنددامج الددوطني لقيدداس تجربددة المددريض  : خددالل  
 -اطالق مبادرة جوالت القيادات لتعزيز مفهدوم تجربدة المدريض 

 .لنشر ثقافة حقوق المرأة " يحق لك"اطالق حملة 
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 الركيزة االستراتيجية  تحسين تجربة المريض
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 المؤشر  رضا المرضي/ تجربة المريض
 المنجز   

 

نسبة رضدا المدريض علدى مسدتوي  الخددمات الصدحية ارتفعت  
 %.73لتبل   2019في العام لوزارة الصحة 

 
 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تهتم الوزارة بتجويد الخدمات الصدحية فدي جميدع المجداالت كمدا 
تهدتم ايضددا بقيداس رضددا المرضدي نحددو مزيدد مددن التجويدد  مددن 

 :خالل 
المددددددريض                     البرنددددددامج الددددددوطني لقيدددددداس تجربددددددة طددددددالق - 
     مبادرة جوالت القيادات لتعزيز مفهوم تجربة المريض اطالق -

   المؤشر (باأليام)مدة إجراءات تأسيس منشآت األعمال وتراخيصها 

 المنجز   
 

 تم تقليص مدة  اصدار  تراخيص منشآت األعمال لتصبح فورية 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

 العالميةوفقا  ألفضل الممارسات  الصغيرة والمتوسطة إدارة لدعم وتنمية و رعاية قطاع المنشآتانشاء -
 تفعيل مركز اتصال قطاع االعمال لتسهيل الربط بين المستثمرين و وزارة الصحة   -                                  

 الركيزة االستراتيجية  تحسين االستدامة 
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   الصحة االلكترونية

 الركيزة االستراتيجية 

76 

عدد  المراكز الصحية التي تم تجهيز بنيتها التحتية 
 المؤشر  للربط االلكتروني

 المنجز   
 

بلدد  عدددد المراكددز الصددحية التددي تددم تجهيزهددا للددربط اإللكترونددي 
%  100 بزيددادة بلغددت مركددزا   1000عدددد  2019فددي العددام 

 2018مقارنة بالعام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

ضمن مبادرة الصحة االلكترونية  وذلدك لتحسدين كفداءة وفعاليدة 
قطاع الرعاية الصحية من خالل تكنولوجيدا المعلومدات والتحدول 

 .الرقمي

مراكدددز الرعايدددة الصدددحية التدددي تسدددتخدم نظدددام عددددد 
   المؤشر .المعلومات والملف الصحي اإللكتروني 

 المنجز   
 

بلددد  عددددد المراكدددز الصدددحية التدددي تسدددتخدم نظدددام المعلومدددات  
  800عدددد  2019فددي العددام وحوسددبة الملددف الصددحي العددائلي 

 .مركز صحي 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تهدددتم الدددوزارة بحوسدددبة نظدددام المعلومدددات وحوسدددبة  الملدددف 
الصحي العائلي حسب المعايير  العالمية وذلك مدن خدالل مبدادرة 

 .نظام الملف االلكتروني

500 

1000 

0 200 400 600 800 1000 1200

2018 

2019 

  

800 

0 20 40 60 80 100

2019 

  

  



:الصحية تحسين جودة وكفاءة الخدمات   

 
 الصحة االلكترونية

 الركيزة االستراتيجية 

77 

تطبيق / عدد المستخدمين للرعاية الصحية االفتراضية 
 المؤشر     صحة 

 المنجز   
 

  700.000بلددد  مجمدددوع مسدددتخدمي تطبيدددق صدددحة  عددددد   
%   126زيدددادة بلغدددت بنسدددبة  2019مسدددتخدم بنهايدددة العدددام 

   2018مقارنة  بالعام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تطبيدددق الكتروندددي لالستشدددارات الطبيدددة يمكدددن المدددريض مدددن 
 .التواصل مع الطبيب من منزلة بالهواتف الذكية

عدد مراكز الرعاية الصحية االولية المطبقة لنظام 
   المؤشر وصفتي

 المنجز   
 

بنهايدة بل  عدد مراكز الرعاية الصحية المطبقة لنظدام وصدفتي  
 .مركز رعاية صحية 744عدد 2019العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تعتبدددر خدمدددة وصدددفتي وهدددي تطبيدددق الكتروندددي كواحددددة مدددن 
المبادرات التدي تهددف لرفدع مسدتوى الخددمات الصدحية، وتدأتي 
أهمية هذه الخطوة في تحقيق نقلة نوعيدة لتجربدة المسدتفيد مدن 

حيددث تتدديح لدده إمكانيددة . خدددمات القطاعددات الصددحية الحكوميددة
 صرف الدواء من الصيدلية األقرب إليه وفي الوقت المالئم له 
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 الركيزة االستراتيجية  (.في جميع مراحل تقديم الخدمات) تحقيق اوقات انتظار مقبولة للرعاية الطبية 
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عدد المستشفيات التي أطلقت برنامج موعد المركزي 
 المؤشر  (.الموعد عن طريق التطبيق)

 المنجز   
 

فدي بل  عدد المستشفيات التي أطلقدت برندامج موعدد المركدزي  
    مستشفى   276عدد  2019العام 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تعمدددل الدددوزارة علدددى تحسدددين فعاليدددة وكفددداءة قطددداع الرعايدددة 
الصددحية مددن خددالل الصددحة اإللكترونيددة والتحددول الرقمددي وذلددك 
بهدف  تسهيل الوصول للخدمات الصحية  وزيدادة  كفداءة قطداع 
الرعايددة الصددحية وزيددادة رضددا المددواطن والمقدديم بحيددث تمّكددن 

 .الصحيةالمستفيد من حجز مواعيده  بالمنشآت 

عددددد المواعيدددد المنفدددذة عدددن طريدددق تطبيدددق موعدددد 
   المؤشر .الصحية األوليةبمراكز الرعاية 

 المنجز   
 

فددي العددام بلدد  عدددد المواعيددد المنفددذة عددن طريددق تطبيددق موعددد 
موعددددد  بنسددددبة زيددددادة بلغددددت   19.679.588 عدددددد  2019
 .2018مقارنة بالعام %  146

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

تعمدددل الدددوزارة علدددى تحسدددين فعاليدددة وكفددداءة قطددداع الرعايدددة 
الصددحية مددن خددالل الصددحة اإللكترونيددة والتحددول الرقمددي وذلددك 
بهدف  تسهيل الوصول للخدمات الصحية  وزيدادة  كفداءة قطداع 
الرعايددة الصددحية وزيددادة رضددا المددواطن والمقدديم بحيددث تمّكددن 

 .الصحيةالمستفيد من حجز مواعيده  بالمنشآت 
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 المؤشر حجم النشر البحثي   

79 

 المنجز 

 محليةعدد البحوث التي صنفت بانها 
117 

 عالميةعدد البحوث التي صنفت بانها 
363 

(  2019)حجم النشر البحثي اإلجمالي خالل عام  
 بحثا 480

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

ة يريتهتم وزارة الصحة  بتحقيق أبحاث صحية عالية الجودة تتوافق مع تحديدد أولويدات البحدث حيدث سدتؤدي نتدائج البحدوث إلدى تطدوير الممارسدة السدر
مدددن هدددذا المنظدددور، تدددم إجدددراء الموافقدددة . الجيددددة وسدددد الفجدددوة المعرفيدددة مدددن قبدددل مجموعدددة واسدددعة مدددن الخبدددراء فدددي مجددداالت البحدددث المختلفدددة

من قبل لجان أخالقيدات البحدث العلمدي بدوزارة الصدحة فدي عدام ( السريرية وغير السريرية)مشروع بحثي تمت مراجعته والموافقة عليه منها 1441على
2019. 

 أثر المنجز/ إنجازات في نفس المجال   

إطدددالق خدمدددة طلدددب استشدددارة بحثيدددة مدددن خدددالل 
 منصة معرفة

المسددداهمة فدددي إنشددداء المركدددز الدددوطني للبحدددوث 
 .الصحية والممول من مكتب تحقيق الرؤية

 2019إطدالق جددائزة الصدحة للريددادة البحثيدة لعددام 
فدي دورتهدا األولدى لتطدوير البيئدة البحثيدة وتحقيددق 
مجتمددع حيددوي وطمددو  قددادر علددى إنتدداج المعرفددة 
والمساهمة في التنمية االقتصادية ولتحفيدز وتكدريم 
الرائدددددين مددددن المجتمددددع البحثددددي والتمكددددين مددددن 

 .  المنافسة إلنتاج أبحاث رائدة ومتميزة

480 

363 

117 

 بحثا 480( 2019)حجم النشر البحثي اإلجمالي خالل عام  

 عدد البحوث التي صنفت بانها عالمية

 عدد البحوث التي صنفت بانها محلية



تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية : الثالث الهدف االستراتيجي    

  2019الوزارة للعام إنجازات                    
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 الركيزة االستراتيجية  خفض معدالت االصابة باألمراض المعدية
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 100،000معدل اإلصابات الجديدة بمرض الضنك لكل 
 المؤشر  من السكان

 المنجز   
 

انخفددددض معدددددل اإلصددددابات الجديدددددة بمددددرض الضددددنك  مددددن            
ليبلد    2018من السدكان فدي العدام   (100.000لكل   41،7) 
 2019في العام  من السكان(  100،000لكل 10،4)

 أثر المنجز/   المجال في نفس إنجازات 

تددم تطبيددق اسددتراتيجية فددرق الميدددان المشددتركة بقيددادة المركددز  
الددوطني للوقايددة مددن األمددراض ومكافحتهددا مددع الجهددات المعنيددة 

وزارة الصدددحة ، أماندددة جددددة ، وزارة ) بمكافحددة حمدددى الضدددنك 
، والتددي تهدددف إلددى انخفدداض معدددل (البيئددة والزراعددة والميدداه 

اإلصددابة بحمددى الضددنك، ضددمن مبددادرة المركددز الددوطني للوقايددة 
 .من االمراض ومكافحتها

من  100،000معدل اإلصابة بمرض المالريا لكل 
   المؤشر السكان

 المنجز   
 

انخفددددض معدددددل اإلصددددابات الجديدددددة بمددددرض المالريددددا   مددددن              
  2018مددددن السددددكان  فددددي العددددام  ( 100.000لكددددل   1.04) 

 2019من السكان في العام (   100.000لكل  0.63)  ليبل  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

، مدددع الوقايدددة % 100بلغدددت نسدددبة التغطيدددة بعدددالج المالريدددا  
الكاملة لكل السدكان المعرضدين لخطدر اإلصدابةح وذلدك مدن خدالل 
مكافحة البعوض الناقل لمرض المالريا، وتوزيدع العدالج الوقدائي 
للمسددافرين إلددى مندداطق  أو دول متددوطن فيهددا المددرضح حتددى ال 

 .يصابوا بالمرض، ويكونوا بؤرة للعدوى

41.70 

10.4 

0.00 10.00 20.00 30.00 40.00 50.00

2018 

2019 

  

1.04 

0.6 

  

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

2018 

2019 

  



:الصحية تعزيز الوقاية ضد المخاطر   

 الركيزة االستراتيجية  خفض معدالت االصابة باألمراض المعدية
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من  100،000لكل  معدل اإلصابة بمرض الدرن 
 المؤشر  السكان

 المنجز 
 

لكددددل          10) انخفدددض معددددل اإلصددددابة   بمدددرض الدددددرن مدددن   
            ليصدددددل إلدددددى  2018فدددددي العدددددام  ( مددددن السدددددكان 100.000

 2019من السكان في العام (   100.000لكل  8)  
 

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تهدددف الددوزارة السدديطرة علددى الدددرن والددتخلص مندده  بحيددث ال  
يشددددكل خطددددرا  صددددحيا  أو اقتصدددداديا أو اجتماعيددددا  علددددى أفددددراد 

تقوية نظام المراقبة الوبائية لمدرض الددرن  المجتمع من خالل  
و اعتمددداد وتطبيدددق المعدددايير الدوليدددة فدددي تشدددخيص وعدددالج 

 .ومتابعة مرضى الدرن

معدل اإلصابات الجديدة بااللتهاب الكبدي ج لكل 
   المؤشر من السكان 100،000

 المنجز 
 

(         ج)انخفددددض معدددددل اإلصددددابات الجديدددددة بااللتهدددداب الكبدددددي  
 2018مددن السددكان فددي العددام (   100.000/  10.28) مددن 

مدددن ( 100،000إصدددابات لكدددل 8) م   2019ليبلددد  فدددي العدددام 
 .  السكان

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تسعى الوزارة  للوصول للهدف العدالمي بززالدة فيدروس الكبدد    
مدددن خدددالل برندددامج متكامدددل يشدددمل الوقايدددة واالكتشددداف، ( ج) 

وخدددالل . باإلضدددافة إلدددى عدددالج المصدددابين بااللتهددداب المدددزمن
العامين الماضيين عملدت الدوزارة علدى تدوفير عددد مدن األدويدة 
ددا عملددت علددى تدددريب األطبدداء  النوعيددة لعددالج الفيددروس ، أيض 
والمنسقين، وتوفير الفحدوص المخبريدة واإلشدعاعية والخددمات 

 .اللوجستية الالزمة لتنفيذ البرنامج
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من  100،000معدل اإلصابة بمرض الحصبة لكل  

 السكان
 المؤشر 

 المنجز   
 

انخفدددض معددددل اإلصدددابات الجديددددة بمدددرض الحصدددبة   مدددن           
 2018فدددي العدددام  ( مدددن السدددكان 100.000لكدددل    3.46) 

 2019نسمة  في العام (  100.000لكل  2.42)  ليبل  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   

تدشددين منصددة النظددام االلكترونددي للترصددد لفمددراض المعديددة  
، والتددددي تمكددددن بددددرامج الصددددحة العامددددة (حصددددن)والوبائيددددة 

والقطاعدددات الصدددحية األخدددرى مدددن الوصدددول إلدددى المعلومدددات 
الوقائية بسرعة وتساعد أصحاب القدرار واألخصدائيين الصدحين 

 في مواجهة التحديات واألكثر جاهزية للحد منها مستقبال  
  

 100،000معدل اإلصابة بااللتهاب الكبدي ب لكل 
   المؤشر من السكان

 وصف المنجز
 

مددن  المعدددل   (  ب)انخفددض معدددل اإلصددابة بااللتهدداب الكبدددي   
 2018من السكان في العام (  100.000/   22.24)

مدن  100،000إصدابة لكدل 17المعدل    2019ليبل  في العام 
 .السكان

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال    
 

يددددتم باسددددتمرار متابعددددة الوضددددع الوبددددائي ألمددددراض الكبددددد   
الفيروسدددية إقليميدددا  وعالميدددا   كمدددا تدددم رفدددع معددددالت التغطيدددة 
بالتطعيم  مع االستمرار في تنفيدذ حمدالت توعويدة لكافدة الفئدات 

 .العمرية
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الذين تحقق  HIVنسبة مرضى نقص المناعة المكتسب 
 المؤشر  كبح الفيروس لديهم

 المنجز   
 

 
الددذين  HIVارتفعددت  نسددبة مرضددى نقددص المناعددة المكتسددب  

%  98لتبلددد  نسدددبة  2019تحقدددق كدددبح الفيدددروس  فدددي  العدددام 
   2018في العام  %  91.85مقارنة بنسبة 

 

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   

زيادة مراكز الفحص والمشورة لفيروس نقص المناعة  -   
 . «اإليدز»المكتسبة 

 .التوسع في مشروع فحص الحوامل - 
التوسع في أنشطة عالج مرضى نقص المناعة المكتسب  -
 (.اإليدز)

 

   المؤشر (  ج) الكبد عدد المرضى الذين تم عالجهم لفيروس 
 المنجز   

 

فدي (  ج)بل  عدد المرضى الذين تم عالجهم مدن فيدروس الكبدد  
 مريض 1،797عدد   2019العام  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تسعى الوزارة  للوصدول للهددف العدالمي بززالدة فيدروس الكبدد   
مدددن خدددالل برندددامج متكامدددل يشدددمل الوقايدددة واالكتشددداف، ( ج) 

 .باإلضافة إلى عالج المصابين بااللتهاب المزمن
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 المؤشر  مولود حي 1000معدل اإلصابة بمرض الكزاز الوليدي لكل 

 المنجز   

 مولود  1000لكل ليبل  صفر 2019العام في تم تقليص معدل اإلصابة بمرض الكزاز الوليدي 

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

الرعايدة الوقائيدة، والرعايدة : اطالق المعرض المتنقل لنموذج الرعاية الصدحية والدذي يهددف إلدى نشدر الدوعي بنمدوذج الرعايدة الصدحية ومسدارته السدت
فددراد األ المزمنددة، والرعايددة العاجلددة، ورعايددة األم والطفددل، والرعايددة االختياريددة، والرعايددة التلطيفيددة، وتوضدديح أثددر تطبيددق هددذه المسددارات علددى صددحة

  .  والمجتمع

 المنجز      المؤشر نسبة التغطية بالتحصينات
 

نسبة   2019بلغت نسبة التغطية بالتحصينات خالل العام  
96. % 

 96.8: الثالثي الفيروسي
 97.1 :السداسي

 96.3: الحمي الشوكية 
 95.7: المكورات العقدية 

 95.3:  الروتا
 52.4: الدرن 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
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معدل انتشار  مرض البلهارسيا في المملكة  لكل  
 المؤشر  .نسمة من السكان 100000

 المنجز   
 

 100.000/  0.29انخفض معدل انتشدار  البلهارسديا  مدن    
         2019ليبلدددد  فددددي العددددام  2018مددددن السددددكان فددددي العددددام  

 .نسمة من السكان( 100.000/  0.14)

معدل اإلصابة بمرض الليشمانيا الجلدية لكل مائة  
   المؤشر .ألف نسمة من سكان المملكة

 المنجز   
 

ارتفددددع معدددددل اإلصددددابة بمددددرض الليشددددمانيا الجلديددددة  مددددن           
 2018من السكان في العام  (100.000/   2.8)

سدددمة ن (100.000  / 3.2) الدددى   2019فدددي العدددام   ليصدددل 
 من السكان

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تددم اصدددار السياسددة الوطنيددة لعددالج مددرض الليشددمانيا، والتددي  
تعكس التوجه الحالي لبرنامج مكافحة مدرض الليشدمانيا وأحددث 

 .المرضاألساليب في عالج حاالت اإلصابة بهذا 

0.29 

0.14 
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لكددل مائددة   الحشددويةاإلصددابة بمددرض الليشددمانيا معدددل  
 المؤشر  .ألف نسمة من سكان المملكة

   المؤشر عدد عيادات  االقالع عن التدخين  
 المنجز 

 

  2019ارتفددع عدددد عيددادات االقددالع عددن التدددخين  فددي العددام  
مقارندددة بالعدددام  % 109عيدددادة  بزيدددادة  قددددرها   1032لتبلددد   
2018 

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

مبادرة تهدف إلدى تسدهيل الوصدول للخددمات العالجيدة، ودمدج   
العيددادات ضددمن القطاعددات األخددرى المقدمددة للخدددمات الصددحيةح 

ليشدمل تدم التوسدع  كدالضمان تقديم خدمة موحدة لكل ُمراِجع  ، 
فددي عيددادات الطددب المددراجعين  لالقددالع عددن التدددخين  اسددتقبال 

 .  الجامعاتالمنزلي والعيادات المتنقلة في 

 المنجز   
 

العدام فدي تم تقليص معدل اإلصابة بمدرض الليشدمانيا الحشدوية  
 .نسمةالف  100ليصل الى صفر لكل   2019

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تددم اصدددار السياسددة الوطنيددة لعددالج مددرض الليشددمانيا، والتددي  
تعكس التوجه الحالي لبرنامج مكافحة مدرض الليشدمانيا وأحددث 

 األساليب في عالج حاالت اإلصابة بهذا المرض 
0.006 

  

0 0.001 0.002 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007

2019 

  

  

494 

1032 

  

0 200 400 600 800 1000 1200

2018 

2019 

  



:الصحية تعزيز الوقاية ضد المخاطر   

 الركيزة االستراتيجية  خفض معدالت االصابة باألمراض المعدية

88 

 المؤشر  عدد مراجعي عيادات االقالع عن التدخين 

نسبة الرضا  العام من مراجعي عيادات اإلقالع عن  
 التدخين

 
   المؤشر

 المنجز   
 

بلغت نسبة رضدا المدراجعين عدن عيدادات االقدالع عدن التددخين  
 %  83نسبة  2019في العام 

 

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال    
 

الددف شددخص فددي يددوم التطددوع العددالمي  300اسددتفاد اكثددر مددن 
بددالتعريف بالبرنددامج والتثقيددف الصددحي ممددا زاد نسددبة االقبددال 

 .على  عيادات االقالع عن التدخين
 

 المنجز 
 

     2019فدي العدام بل  عدد مراجعي عيادات االقالع عن التددخين 
 .شخص  96.486

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تدشددين تطبيددق اوقفهددا للعددالج السددلوكي ومتابعددة المدددخن حتددى  
 .  اإلقالع

96486 
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ضمن برنامج الزواج )نسبة االستجابة للمشورة الطبية  
 المؤشر  (الصحي

عدد فحوصات الماموغرام من خالل العيادات الثابتة  
   المؤشر .باأللف فحص ( حملة سرطان الثدي)والمتنقلة 

 المنجز   
 

بل   عدد فحوصات المداموغرام خدالل حملدة سدرطان الثددي فدي 
% 63بزيدددادة قددددرها فحدددص    99.285عددددد  2019العدددام 

 2018مقارنة بالعام 
 

 المنجز   
 

فدددي العدددام  نسدددبة االسدددتجابة للمشدددورة الطبيدددة العدددام ارتفعدددت 
 2018في العام % 65مقارنة بنسبة %  70لتبل  2019

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

 :   الى البرنامج يهدف 
 .نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل      
-الثالسيميا)من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية الحد     

 (المنجلي
 :المعدية مثل األمراض بعض  الحد من انتشار    
 ج، /الكبد بالتهاب        
 (.اإليدز)المناعة المكتسب ونقص    

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تهددتم الددوزارة بددزجراء الكشددف المبكددر عددن مددرض السددرطان ممددا 
يقلدل مددن  أعدداد، ونسددب اإلصدابة بددالمرض و زيدادة نسددبة نجددا  
العالج، والشفاء تماما منه  وتقليل عدد الوفيدات الناتجدة عدن هدذا 

 .  المرض
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الكشف المبكر عن في عدد الحاالت المفحوصة  
 المؤشر  سرطان القولون 

   المؤشر والنادرةعدد مجموعات االهتمام لفمراض المزمنة 

 المنجز 
 

بلدد  عدددد الحدداالت المفحوصددة فددي الكشددف المبكددر عددن سددرطان 
بزيددادة حالددة فحددص   7،163عدددد  2019القولددون فددي العددام 

   2018مقارنة بالعام %  21قدرها  

 المنجز   
 

المزمندة والندادرة فدي بداألمراض بل  عددد مجموعدات االهتمدام  
 .مجموعة 1090عدد 2019العام  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   

تهدددتم الدددوزارة مدددن خدددالل مجموعدددات االهتمدددام الدددى اشدددراك 
المصدددابين بمشددداكل صدددحية وتكدددوين مجموعدددات لهدددم لتبدددادل 
تجدداربهم بوجددود مرشددد صددحي بكددل مجموعددة وقددد بلدد  عدددد  

 .نشاط 3.621انشطتها 
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 المؤشر  عدد المشاريع المنفذة/ التمكين المجتمعي  

   المؤشر عدد الطالب / الفحص االستكشافي لطلبة المدارس 
 المنجز   

 

بل  مجموع الطلبة الدذين تدم اجدراء فحدص استكشدافي لهدم فدي  
 طالب  وطالبة 620.452عدد  2019العام  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

   تهددتم الددوزارة بدداجراء الفحوصددات الدوريددة  لطلبددة  المدددارس
 .  المبكر والوقاية من االمراضللكشف 

 المنجز   
 

فددي العددام  بلدد  مجمددوع مشدداريع التمكددين المجتمعددي المنفددذة  
 .مشروع 391عدد  2019

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

تهتم الوزارة بمشاريع تمكن افدراد المجتمدع مدن تحديدد المشداكل 
الصددحية داخددل الحددي والعمددل علددى حلهددا مددع مراكددز الرعايددة 

 .فريق عمل 84الصحية وذلك من خالل 
391 
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عددددد المددددارس االبتدائيدددة المطبدددق للمبدددادرة الوطنيدددة  
 المؤشر  للوقاية من تسوس األسنان  

عدد الطالب المستهدفين بمبادرة خفض معدالت 
   المؤشر (رشاقة) السمنة لدى طالب وطالبات المدارس 

 المنجز 
 

المشددداركين فدددي مبدددادرة بلددد  عددددد طدددالب وطالبدددات المددددارس  
طالدددب وطالبدددة  1.073.270عددددد   2019رشددداقة فدددي العدددام 

 .2018بالعام مقارنة % 43بزيادة قدرها  

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

مبدددادرة لتحسدددين السدددلوك الغدددذائي وممارسدددة النشددداط البددددني 
 .المدارسومكافحة السمنة بين طلبة 

 المنجز   
 

بلددد  مجمدددوع المددددارس التدددي تدددم اجدددراء التددددخالت التوعويدددة  
والوقائيددة والعالجيددة لطالبهددا  للوقايددة مددن التسددوس فددي العددام 

 .مدرسة  2455عدد  2019

 أثر المنجز/  إنجازات في نفس المجال   
 

مبدددادرة وطنيدددة تعندددي بمكافحدددة التسدددوس بدددين طلبدددة المرحلدددة 
 ..االبتدائية بتدخالت دورية توعوية ووقائية وعالجية

2455 
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 مؤشرات الموارد الصحية

 المؤشر  العام

 المعدالت لكل عشرة آالف نسمة 

 2019 

 (  شامال أطباء األسنان)األطبـــــاء  33.1

 أطباء األسنان  5.5

 الصيادلة  9.3

 التمريض  58.2

 الفئات الطبية المساعدة  36.1

 مراكز الرعاية الصحية األولية بوزارة الصحة   0.66

 (كل القطاعات)أسرة المستشفيات  بالمملكة  22.5

 أسرة مستشفيات  وزارة الصحة  13.1

 أسرة مستشفيات  الجهات الحكومية األخرى  3.8

 أسرة مستشفيات  الجهات الحكومية األخرى  5.6

 الخمسة الماضيةلفعوام  عدد المستشفيات وعدد االسرة بوزارة الصحة 

2019 2018 2017 2016 2015 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 
44.665 286 43.680 284 43.080 282  41.835 274 41.297 274 

 (م 2019)هـ 1440لعام  لكل عشرة آالف نسمة الصحة  معدل أسرة مستشفيات وزارة 

2019 2018 2017 2016 2015 

 عدد األسرة المعدل لكل عشرة آالف نسمة

13.1 44.665 
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 مؤشرات الموارد الصحية

 سنوات االخيرةالخمسة  عدد مراكز الرعاية الصحية االولية خالل 

2019 2018 2017  2016 2015 

2.261 2.390 2.361 2.325 2.282 

الخاص  مساهمة القطاع   

 سنوات االخيرةالخمسة اسرة القطاع الخاص خالل وعدد مستشفيات 

 2019   2018 2017    2016 2015 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

ره 
أس

ت  
فيا
تش
مس

 

19.146 164 18.883 163 17.622 158 17.428 152 16 145 

 2019عدد مستشفيات القطاع الخاص المعتمدة من المجلس المركزي العتماد المنشآت الصحية بنهاية العام  مستشفى  112
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القطاع الخاصمساهمة      

 القوي العاملة بالقطاع الصحي الخاص

 العدد  نسبه السعوديين 

ص
لخا
ع ا

قطا
ال

 

 أطباء بشريون 26.732 8.1

 أطباء أسنان  12.285 15.5

 إجمالي األطباء  39.017 10.4

 تمريض  47.733 4.9

 صيادلة  24.711 6.4

 فئات طبية مساعدة  26.303 32.6
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              اعتمادات



م  2019الحصول على اعتمادات خالل العام   

 
 الهدف االستراتيجي

 

 
 وصف  االعتماد 

 

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

عنيددزة ومدينددة "اعتمدددت منظمددة الصددحة العالميددة مددن خددالل برنامجهددا للمدددن الصددحية لكددل مددن مدينددة 
كمدددن صدحية مصدنفة دوليددا  وبدذلك تنضدم هددذه المددينتين إلدى كددل مدن الدرعيدة وجالجددل " ريداض الخبدرا

 . المنظمةوالجموم، ليصبح لدى المملكة خمس مدن صحية معتمدة من 

حصول مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام  التابع للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية 
 تكاملي لعالج األورام والرعاية التلطيفية  على اعتماد الجمعية األوروبية لطب األورام كمركز

اصبح : سيباهي –( المرحلة الرابعة)األولية الجودة واالعتماد بمراكز الرعاية الصحية مبادرة  
جميع المراكز الحاصلة أو عدد مركز على مستوى المملكة،  315عدد جميع المراكز المعتمدة 

 .المملكةمركز على مستوى  41على اعتماد مشروط 

أعوام والذي يهدف  3تم اعتماد مستشفى الملك فهد المركزي بجازان كمركز لجراحة البدانة لمدة 
المركز متابعة مرضى السمنة قبل وبعد اجراء العمليات ضمن مهامه بالتوعية والوقاية من أضرار 

- 18أشهر لمرضى تتراو  أعمارهم ما بين  8عملية خالل  60البدانة حيث أجرى المركز أكثر من 
65 

 4االعتماد المؤسسي الكامل لمكونات التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى الغير مشروط ولمدة 
 .سنوات 

حصول مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام  التابع للتجمع الصحي األول بالمنطقة الشرقية 
 .التلطيفيةتكاملي لعالج األورام والرعاية   على اعتماد الجمعية األوروبية لطب األورام كمركز

تم اعتماد المختبر اإلقليمي وبنك الدم بمنطقة الرياض كمركز اعتماد لتدريب الزمالة السعودية للطب 
 .الشرعي وهو من أوائل المختبرات المعتمدة لهذه الزمالة على مستوى المملكة

لعدددد  مددن المراكددز " سدديباهي"تددم الحصددول علددى اعتمدداد المركددز السددعودي العتمدداد المنشددآت الصددحي 
مركدز صدحي ( 4)مركدز صدحي تدابع للتجمدع الصدحي األول بالشدرقية،  ( 4: )الصحية األولية في كل مدن
مراكدز  تابعدة لصدحة عسدير، و ( 5)مركز صدحي تدابع لصدحة الجدوف،   ( 5)تابع لصحة مكة المكرمة، 

 .مركز صحي تابع لصحة حفر الباطن( 1)
 

حصدول مركددز مراقبدة السددموم والكيميدداء الطبيدة الشددرعية بمنطقدة الريدداض علددى اعتمداد الدددولي لفيددزو 
(ISO 17025 تحدددت إشدددراف مباشدددر مدددن اإلدارة العامدددة لمراكدددز مراقبدددة السدددموم والكيميددداء الطبيدددة

 International)الشددرعية، وذلددك فددي مجددال المختبددرات التحليليددة مددن المنظمددة العالميددة األمريكيددة 

Accounting Standard ) والمندرجدة تحدت المنظمدة الدوليدة المعروفدةILAC) )  ويعتبدر مدن المراكدز
 .األولى على مستوى العالم في الحصول على هذا االعتماد في مجال السموم
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م  2019الحصول على اعتمادات خالل العام   

 االستراتيجيالهدف 
 

 
 وصف  االعتماد 

 

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية 

مجلددس الددوزراء يقددر انضددمام المركددز الددوطني للوقايددة مددن األمددراض ومكافحتهددا إلددى عضددوية المجلددس 
الصحي السعودي، التنسيق والتكامل واالنسجام بين القطاعات الصحية فدي إعدداد الخطدط والبدرامج التدي 
تهدددف إلددى الوقايددة مددن األمددراض ومكافحتهددا وتحسددين الصددحة العامددة، وترتيددب واألنظمددة واللددوائح 
والبرامج والنشاطات فدي مجدال الصدحة العامدة والوقايدة مدن األمدراض المعديدة والغيدر معديدة وتقويمهدا 

 بين المجلس والمركز والجهات ذات العالقة

حصول مختبر شلل األطفال بالمركز الوطني للوقاية من األمراض   ومكافحتها على اعتماد منظمة 
  الصحة العالمية، بعد اجتياز اختبارات الكفاءة لفحص التشخيص الجزيئي لفيروسات شلل األطفال

%. 100بنسبة   
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افتتا  مرافق      

                      
              



م  2019افتتا  مرافق صحية  خالل العام   

 
 الهدف االستراتيجي

 
 وصف  النشاط

 تسهيل الوصول للخدمات الصحية

 :دشن معالي وزير الصحة عدة مشاريع بصحة القريات، وشملت المشاريع التالية
والطدوارئ مبندى إدارة األزمدات   -مبندى مركدز طدب األسدنان    -.    افتتا  مركز أمراض وجراحدة القلدب

تهدددف إلددى التوسددع تغطيددة الخدددمات الصددحية ، والتقليددل مددن تحويددل المرضددى خددارج المحافظددة، والتددي 
 .المستفيدينوالرفع من نسبة رضا 

دشن معدالي وزيدر الصدحة وسدمو اميدر منطقدة القصديم مستشدفى عيدون الجدواء الجديدد بسدعة سدريرية 
( 25)اسددرة عنايددة مركددزة لفطفددال و( 5)اسددرة عنايددة مركددزة للكبددار و ( 9)سددرير، ويتكددون مددن  100

أجنحددة للتنددويم إضددافة إلددى العيددادات  49)سددرير بقدديم الطددوارئ و ( 11)سددرير لعنايددة األطفددال الخدددج و 
وتهدددف هددذه الخدددمات إلددى التوسددع فددي تقددديم الخدددمات الصددحية . عيددادة( 15)الخارجيددة التددي تضددم 

 للمنطقة

دشن معدالي وزيدر الصدحة وسدمو اميدر منطقدة القصديم مستشدفى عيدون الجدواء الجديدد بسدعة سدريرية 
( 25)اسددرة عنايددة مركددزة لفطفددال و( 5)اسددرة عنايددة مركددزة للكبددار و ( 9)سددرير، ويتكددون مددن  100

أجنحددة للتنددويم إضددافة إلددى العيددادات  49)سددرير بقدديم الطددوارئ و ( 11)سددرير لعنايددة األطفددال الخدددج و 
وتهدددف هددذه الخدددمات إلددى التوسددع فددي تقددديم الخدددمات الصددحية . عيددادة( 15)الخارجيددة التددي تضددم 

 .للمنطقة

، والددذي يهدددف إلددى حمايددة "البرنددامج الددوطني العددتالل الشددبكة الخددداجين"دشددن معددالي وزيددر الصددحة 
األطفددال المواليددد الخدددج فددي المملكددة مددن فقدددان بصددرهم، وتددوفير العنايددة الطبيددة الالزمددة فددي الوقددت 
المناسب، يعتبر البرنامج إحدى الوسائل الوقائية لمنع حدوث العمى لددى الطفدال الخددج، وينفدذ البرندامج 

 .بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالشراكة مع وزارة الصحة
 

دشن معالي وزير الصحة عيادة المرأة والطفل في مجمدع القصدر مدول التجداري بمديندة الريداض، والتدي 
تهدددف إلددى تعزيددز الوقايددة والتوعويددة الصددحية عددن طريددق تقددديم خدددمات الكشددف الدددوري والمبكددر 
لسرطان الثدي وسدرطان القولدون وهشاشدة العظدام والمدراض المزمندة والتشدجيع علدى الغدذاء الصدحي 

 .والمتوازن والحث على الرضاعة الطبيعية
 

مستشددفى  -سددرير  2مستشددفى حددراء مكددة بسددعة : أجنحددة تنددويم صددحة نفسددية فددي كددل مددن   5تدشددين 
أسدرة   4مستشدفى الندور بسدعة -أسدرة  4مستشفى الملك فيصل بسدعة  -أسرة  4الملك عبدالعزيز بسعة 

سددرير  فددي منطقددة مكددة المكرمددة  18أسددرة، ويصددبح اإلجمددالي  4مستشددفى الددوالدة و األطفددال بسددعة 
 .  لتشميل التغطية جميع المستشفيات المستهدفة

 
 :دشن معالي وزير الصحة عدة مشاريع بصحة القريات، وشملت المشاريع التالية

مبندى إدارة األزمدات والطدوارئ    -مبندى مركدز طدب األسدنان    -.    افتتا  مركز أمراض وجراحدة القلدب
والتددي تهدددف إلددى التوسددع تغطيددة الخدددمات الصددحية ، والتقليددل مددن تحويددل المرضددى خددارج المحافظددة، 

 .والرفع من نسبة رضا المستفيدين

التجمدع الصدحي األول بالمنطقدة )افتتا  عيادات القلب التخصصدية التابعدة لمركدز سدعود البدابطين للقلدب 
 60بمبنى الفحص الشامل و التي من شدأنها رفدع الطاقدة االسدتيعابية فدي المرحلدة األولدى إلدى ( الشرقية

 .بالقلبمريض في اليوم وذلك بهدف إنهاء قوائم االنتظار لمرضى االستشارات الطبية المختصة 

( 200)افتتح سمو أمير منطقة حائدل بحضدور معدالي وزيدر الصدحة مستشدفى الدوالدة واألطفدال بسدعة  
سرير حيث يمثل نقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية في المنطقة، ويساهم فدي تقليدل إحالدة المرضدى 

 .المستفيدينخارج المنطقة والرفع من نسبة رضا 
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 اتفاقيات



م    2019العام تحققت خالل اتفاقيات   

 
 الهدف االستراتيجي

 
 االتفاقية وصف 

                     
 
 

 تسهيل الحصول على الخدمات الصحية    

تددم توقيددع اتفاقيددة شددراكة مجتمعيددة بددين وزارة الصددحة وبنددك الجزيددرة، والددذي يهدددف 
لتدددريب وتأهيددل كددوادر المؤسسددات والجمعيددات األهليددة الصددحية، كمددا تددم توقيددع اتفاقيددة 

وتجهيددز مبنددى وإنشداء شدراكة مجتمعيددة مدع مصددرف الراجحدي، والددذي تهدددف إلدى دعددم 
وإنشداء للعالج الطبيعي ومكافحة التدخين فدي محافظدة طريدف بالحددود الشدمالية، ودعدم 

 .  وتجهيز مركز قسطرة القلب بمحافظة الرس بمنطقة القصيم
االلتددزام الددوطني مددع منظمددة الصددحة العالميددة "معددالي وزيددر الصددحة اتفاقيددة دوليددة وقددع 

، والتدي تنددرج تحتهدا مبدادرات 2030بشأن التغطية الصدحية الشداملة فدي المملكدة لعدام 
الخدددمات الصددحية الوقائيددة وخدددمات الرعايددة األوليددة والتوسددع فددي وصددول الخدددمات 

 .المرضيالعالجية وبناءها حسب العبء 

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

 التخصصات وهيئة للعيون التخصصي خالد الملك مستشفى بين تعاون اتفاقية توقيع
 برامج في المقيمين األطباء جميع بتدريب المستشفى يقوم أن تهدف والتي الصحية،
 وعمليات المجهرية الجراحات على الثانية األولى السنة في العيون طب في المملكة
   .بالمستشفى العمليات ومعمل المحاكاة مركز خالل من وذلك اإليكو،

وقعدددت وزارة الصدددحة اتفاقيدددة تعددداون مدددع برندددامج يسدددر، لدددربط الدددوزارة بقنددداة التكامدددل 
بياناتها على القنداة حتدى تدتمكن إتاحة الحكومية التابعة لبرنامج يسر لتمكين الوزارة من 

الجهات الحكوميدة األخدرى االسدتفادة مدن هدذه البياندات ممدا سيسدهم فدي تحقيدق التكامدل 
 .  اإللكترونيوتقليل االزدواجية، وستحصل الوزارة على خدمات التصديق 

توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفى الملدك فهدد التخصصدي بالددمام التدابع للتجمدع الصدحي 
األول بالمنطقة الشرقية ومركز األمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحدة القلدب باألحسداء 
إلنشاء و دعم برنامج زراعة القلب وخددمات بندك الددم والمختبدرات فدي مجدال فحوصدات 
المناعددة وتحليددل األنسددجة بمركددز األميددر سددلطان للقلددب، و التددي تهدددف إلددى التوسددع فددي 

 .التخصصيةالخدمات 

توقيددع اتفاقيددة شددراكة مجتمعيددة بددين وزارة الصددحة وعدددد مددن رجددال األعمددال لتأسدديس  
مركددز السددكري إنشدداء مبنددى الطددوارئ، إنشدداء )مشدداريع صددحية بمحافظددة محايددل عسددير 

، وتهددف هدذه (وحدة غسيل كلى داخليدة بمستشدفى محايدل عسديرإنشاء والغدد الصماء، 
 .المجتمعاالتفاقيات لتوفير الخدمات وتفعيل دور خدمة 

توقيع اتفاقية تعاون دولية بين برنامج التأمين الصدحي وشدراء الخدمدة الصدحية بدوزارة 
، والتددي تهدددف إلددى (هيددرا)الصددحة و وكالددة تقيدديم ومراجعددة التددأمين الصددحية الكوريددة 

اإلجدراءات والحلدول )االستفادة من الخبرات الكورية المتقدمة في مجال التدأمين الصدحي 
 (.  التقنية الخاصة بنظم التأمين الصحي

       
 

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية   

ومكافحتها ووكالة الصحة األمراض توقيع إطار التعاون بين المركز الوطني للوقاية من 
العامة السويدية، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير مبادرات الصحة العامة ذات االهتمام 
المشترك والتي من شأنها تعزيز الوقاية من األمراض المعدية وغير المعدية وتحسين 

 أساليب الحياة الصحية
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 مؤتمرات



 
 الهدف االستراتيجي

 
 وصف  الملتقيات والمؤتمرات

 تسهيل الوصول للخدمات الصحية

، فددي مديندة رابد  وتدم اسدتعراض مؤشدرات كفدداءة 2019دشدن معدالي وزيدر الصدحة ملتقدى القلدب 
معامل واستشداريين قسدطرة القلدب وتدم اطدالق مؤشدرات جديددة لخددمات القلدب، والدذي يهددف إلدى 

 .القلبيةالتوسع في تغطية جميع مناطق المملكة بمراكز واقسام القسطرة 

، ويهدف الملتقى "السعودي األول لالعتزاز بمهنة التمريض"الملتقى دشن معالي وزير الصحة 
إلى إبراز دور التمريض المحوري في المنظومة الصحية، ومشاركة قصص الممرضين الملهمة 

 .  ونجاحاتهم

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

  
 تم تدشين  -حفظه هللا-تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

المؤتمر العالمي الرابدع لطدب الحشدود بمشداركة عالميدة وإقليميدة ومحليدة، ويهددف المدؤتمر فرصدة 
المملكددة فددي اسددتعراض تجربتهددا خددالل مواسددم الحددج، وأيضددا يسددتهدف تطددوير السياسددات والخطددط 
المبنية على البدراهين وتفعيدل المسداهمة المجتمعيدة مدن خدالل إنشداء نظدام معلومداتي صدحي موحدد 

 .إلدارة الحشود والتجمعات البشرية  للخروج بخطة وطنية موحدة
 

 المنقولة األمراض عن األول المؤتمر ومكافحتها األمراض من للوقاية الوطني المركز أقام
 مكافحة بعمليات القائمين وجميع األطباء، المستهدفة الفئة وكانت جازان في النواقل بواسطة
 باألمراض والمهتمين العلمين والباحثين واألكاديميين والزراعة، واألمانة بالصحة النواقل

 بالنواقل المنقولة األمراض من للوقاية الجميع يتحد وأن الوعي نشر إلى يهدف والذي المنقولة،
 ومكافحتها

تحددت رعايددة معددالي وزيددر الصددحة تددم تدشددين مددؤتمر تعزيددز الحيدداة الصددحية بالتعدداون مددع المركددز 
الددوطني للوقايددة مددن األمددراض ومكافحتهددا واالتحدداد السددعودي للرياضددة لجميددع، والددي يهدددف إلددى 

 تعزيز الصحة من خالل اتباع نظام غذائي صحي وممارسة األنشطة البدنية بشكل منتظم

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية

  
 الرعاية بنموذج الوعي نشر إلى يهدف والذي الصحية الرعاية لنموذج المتنقل المعرض طالق

 األم ورعاية العاجلة، والرعاية المزمنة، والرعاية الوقائية، الرعاية :الست ومسارته الصحية
 صحة على المسارات هذه تطبيق أثر وتوضيح التلطيفية، والرعاية االختيارية، والرعاية والطفل،
 المنورة، المدينة الطائف، القصيم، الخبر، الرياض، :المعرض مسار وخطة .والمجتمع األفراد
   .(جدة
  

سددفيرا  ومقيمددا  لنمددوذج التميددز فددي الخدمددة، كددأول جهددة بالمملكددة تبدددأ فددي " 21"تخددريج 
والدذي انطلدق . التطبيق التجريبي لهذا البرنامج الوطني والمنبثق من الخطة الوطنية للجودة

بالتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والمقداييس للجدودة والمركدز األوربدي، والدذي يهددف 
لتأهيددل هددذه المجموعددة للعمددل علددى تطبيددق النمددوذج فددي الددوزارة والمسدداهمة فددي اسددتمرار 

 .المؤسسيرحلة التميز 

م  2019تنظيم مؤتمرات أو ملتقيات علمية خالل العام   
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 الباب الخامس

المستدامةالتنمية أهداف      
من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة المتحقق  

 المستهدفات  والتدخالت لتحقيق 
  



اتخددذ مددؤتمر قمددة األمددم المتحدددة للتنميددة المسددتدامة  2015فددي عددام 
بحلدول عدام افضدل للعدالم مسدتقبل لتحقيدق رئيسدية قرار وضع أهدداف 

 (SDGs) المسدتدامةعليهدا مسدمى أهدداف التنميدة أطلقدت  2030
تهدددف إلددى تددوفير حيدداة كريمددة للجميددع، والعمددل علددى حمايددة كوكددب 

مدددن والجدددوع  والحدددد وتسدددعى للمضدددي قددددما  لمحاربدددة الفقدددر األرض 
( 169)هدددف، ( 17)وقددد تددم وضددع البيئددة وتعزيددز الصددحة تدددهور 
تلدك األهدداف السدبعة عشدر تدم ذلك، من مؤشر لتحقيق ( 244)غاية، 

 (.الصحة الجيدة والرفاة) وضع الهدف الثالث 
كبيدددرة لضدددمان تنفيدددذ أهدددداف التنميدددة وزارة الصدددحة جهدددودا تبدددذل   

تزامندا    والمؤشدراتعددد مدن الغايدات تحتهدا ينددرج المستدامة والتدي 
 .  2030مع رؤية 
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التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات  
/  التوسع في العيادات المتنقلة /   الصحية 

التوسع في تغطية الخدمات التخصصية 
وتفعيل برامج رعاية األمومة والطفولة 

ومبادرات  داعمة /   والصحة اإلنجابية   
   ضمن برنامج التحول  في القطاع الصحي

2018 11.9 
لكل  70الى أ قل من 
والدة  100.000
 .حية

معدل وفيات األمومة لكل 
 مولود حي  100.000

ت 
مها

 األ
ات
وفي
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دل 
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ض ال

خف
 

ول 
ح
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الو
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ص
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الو
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تح

 

   
تقوية النظام الصحي لالستجابة السريعة 
الحتياجات وأولويات األمراض الخاصة 

التوزيع المتوازن / بالنساء واألطفال 
ومبادرات  / للمرافق والخدمات الصحية 

داعمة ضمن برنامج التحول  في القطاع 
 الصحي

 

2019 89.7 
الوالدة تحت اشراف 

بنسبة كوادر صحية 
100 % 

نسبة الوالدات التي يشرف 
 عليها اخصائيون مهرة 

 
التوزيع المتوازن للمرافق والخدمات   

/  التوسع في العيادات المتنقلة /   الصحية 
التوسع في تغطية الخدمات التخصصية 
/    وتفعيل برامج رعاية األمومة والطفولة  

ومبادرات  داعمة ضمن برنامج التحول   
 في القطاع الصحي 

 

2018 8.5 

خفض وفيات األطفال 
دون سن الخامسة على 

حالة ( 25)األقل إلى 
مولود 1000لكل وفاة 

 حي

معدل وفيات األطفال دون 
سن   الخامسة من العمر 

 مولود حي 1000لكل 

     
  

ال 
طف
واأل
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فيا
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ن ا
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د

 
 

التغطية بالرعاية الصحية الفاعلة لجميع  
النساء واألطفال عند مراحل  الوالدة في 

ومبادرات داعمة /  المؤسسات الصحية 
 ضمن برنامج التحول  في القطاع الصحي

 

2018 3.6 

خفض وفيات المواليد 
حديثي الوالدة على 

حالة ( 12)األقل إلى 
مولود  1000لكل وفاة 

 .  حي

معدل وفيات األطفال حديثي 
مولود  1000الوالدة لكل 

 .حي

ضمن استراتيجية االمومة تفعيل برامج   
  اإلنجابية والطفولة تدعم الصحة 

 

2018 32.9 

تغطية النساء 
المتزوجات بوسائل 

تنظيم األسرة والتوعية 
الصحية في مجال 
 .الصحة االنجابية

نسبة النساء في سن 
(  سنة 49-15)االنجاب 

الالتي يتم تغطيتهن بخدمات 
الوسائل الحديثة لتنظيم 

 .االسرة

 
ول 

ص
ح

ية 
عا
ت ر

دما
 خ
لى
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ميع

الج
   
بية
نجا
واإل

ية 
نس
الج
حة 

ص
 ال

2018 7.4 

للصحة برامج   
اإلنجابية مدمجة في 
االستراتيجيات 
 .والبرامج الوطنية

معدل الوالدات  لدي 
المراهقات في الفئة العمرية  

لكل ( سنة 19-  15)  
امرأة في نفس  1000

 .الفئة العمرية
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(  اإليدز) تطوير مراكز عالج نقص المناعة 
وبرامج ومبادرات التثقيف ضد المرض، 

ضمن مكافحة األمراض  المسوحاتوإجراء 
 .  المعدية
 

تعزيز جهود التشخيص المبكر لحاالت 
اإلصابة بالفيروس لدي النساء الحوامل ومن 
ثم تقليل فرص انتقال الفيروس من األم إلى 

 الطفل
 

تطوير مبادرات خفض ظهور حاالت جديدة 
 .لمرض نقص المناعة المكتسب

 
 
 

 
 
 
 
 

تفعيل برنامج الدرن  و تطوير مبادرات 
اإلبالغ والترصد  ضمن مكافحة األمراض   

 المعدية
 
 
 
 
 
 

برامج ومبادرات استئصال األمراض 
المتوطنة والطفيلية ضمن مكافحة األمراض 

 التغطية الشاملة لعالج المالريا/ المعدية 
 
 

   
برامج ومبادرات إزالة فيروسات الكبد 

ضمن مكافحة  2030الوبائي  بحلول العام 
 المعدية االمراض
   
   

مبادرات وبرامج استئصال األمراض  
المدارية والمهملة  ضمن مكافحة االمراض 

 المعدية 
 

  ومبادرات داعمة  للمؤشرات أعاله
ضمن برنامج  التحول  في القطاع 

 الصحي 
 

:  ذكر 2018
0.024 

ما ال يقل عن اكتشاف 
من حاالت % 90

 الجديدة المرض 
 

عدد الحاالت الجديدة 
المصابة بفيروس نقص 

(  اإليدز)المناعة المكتسب 
نسمة من   1000لكل 

السكان االصحاء حسب 
 النوع، العمر، 

 
  

ي 
وبائ

ي ال
كبد
ب ال

تها
االل
حة 

كاف
وم
لة 
هم
الم
ية 
دار
الم
ض 

مرا
واأل

يا 
الر
الم
ل و

لس
 وا
دز
اإلي
ئة 
أوب
حر 

د
 

ض 
مرا

واأل
رى

ألخ
ة ا
عدي
الم
ض 

مرا
واأل

اه 
لمي
 با
ولة

منق
ال

 
    

  
حية

ص
ر ال

اط
مخ
د ال

ض
ة 
قاي
الو
ز 
عزي

ت
 

 :انثي 2018
0.006   

تغطية ما ال يقل عن 
الحاالت المصابة % 90

 بالعالج 

:  االجمالي  2018
0.016 

%  90ما ال يقل عن 
نجا  في الحاالت التي 

 معالجتها يتم 

2019 6.62 

خفض معدل اإلصابة 
 8إلى  بمرض الدرن 

        100،000لكل 
 نسمة  

معدل االصابة بالدرن لكل 
نسمة من  100.000

 .  السكان

تحقيق معدل شفاء أكثر  85% 2018
 %(85)من 

نسبة الشفاء  لمرضي 
 الدرن 

2019 0.0063 

استئصال لتكون نسبة 
             اإلصابة 

  100،000/صفر 
 نسمة

معدل االصابة بالمالريا لكل 
 .نسمة من السكان  1000

2018 22.24 
خفض معدل اإلصابة 

  100،000/10) الى 
 ( .نسمة

معدل االصابة بااللتهاب 
 100.000لكل ( ب)الكبد 

 .نسمة من السكان

 %5النسبة أقل من  4734 2019
عدد االشخاص الذين 

يحتاجون لتدخالت لمكافحة 
 االمراض المدارية المهملة 
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 المصدر
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الوفيات  الناتجة عن لخفض تفعيل مبادرات 
غير المعدية وفقا لفئة العمر من  االمراض

 .  السكان
التدخين والحد من تفعيل برامج مكافحة 

التب   ومكافحة السمنة وقلة استعماالت 
النشاط البدني والحد من تناول الغذاء غير 

  ضمن برامج الصحي وعوامل الخطورة 
ومبادرات  /  مكافحة األمراض المزمنة 

داعمة ضمن برنامج التحول  في القطاع 
 الصحي

2016 16.4 

حاالت الوفيات خفض 
الناجمة عن األمراض 
غير المعدية بمقدار 

الثلث للحاالت المسجلة 
 (17.2) 2016عام 

معدل الوفيات بسبب 
امراض القلب، االوعية 

الدموية،السرطان،السكري، 
وامراض الجهاز التنفسي 

من  1000المزمنة لكل 
 السكان
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وخطط عمل لزيادة خدمات بادرات م تفعيل
الرعاية النفسية واالجتماعية في المؤسسات 

مبادرة عيادات الصحة النفسية في )الصحية  
 (.مراكز الرعاية الصحية األولية

تعزيز الصحة  1.6 2018
 والسالمة العقليتين 

معدل الوفيات  الناتجة عن 
 االنتحار 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

منع إساءة استعمال المواد، 
بما يشمل تعاطي المخدرات 
وتناول الكحول على نحو 

 .ضار بالصحة
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البحوث والدراسات توفير اللقاحات ودعم 
والتطعيمات ضمن  برامج الخاصة باألمصال 
 االمراض المعدية مكافحة

2019 

97% 

. 
/  الكزاز/ لقا  الدفتريا 

السعال الديكي بين 
 األطفال عمر سنة

نسبة السكان المستهدفين 
المستفيدين من جميع 
اللقاحات المشمولة 

 لبلدهمبالبرنامج الوطني 
 

جميع السكان بنسبة )
يحصلون على % 100

 (األدوية واللقاحات
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96.5% 
الجرعة الثانية من 
لقا  الحصبة حسب 

 العمر المحدد

97% 
 

الجرعة الثالثة من لقا  
المكورات الرئوية بين 
 االطفال في عمر سنة

التوزيع المتوازن والعادل لمرافق تقديم -
 خدمات الرعاية الصحية  

الخدمات الصحية الى جميع إيصال  -  
الرعاية الصحية وتفعيل المناطق النائية 

 .المتنقلة
الحصول اإللكتروني وسهولة الملف تطبيق -

الكترونيا  في اى مكان على الخدمات الصحية 
مبادرات  ضمن برنامج /   .وفي اى زمان

 التحول  في القطاع الصحي
 

التغطية بنسبة ال تقل  77.4 2019
 %100عن 

متوسط التغطية بخدمات 
برامج الرعاية الصحية  
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دعم وتقوية برامج التحكم باألمراض المرتبطة  
بالبيئة الناتجة عن تلوث المياه والغذاء والهواء  

/  وصحة البيئةبرامج مكافحة االمراض المعدية / 
برامج اللوائح الصحية / برامج تعزيز الصحة 

برامج / برنامج المدن الصحية /  الدولية 
ومبادرات داعمة ضمن /  الصحية المسوحات

 برنامج  التحول  في القطاع الصحي 

2016 39 0% 
معدل الوفيات التي تعزى 
الى تلوث البيئة المنزلية 

 .وتلوث الهواء
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2016 0.1> 0% 

معدل الوفيات الناجمة عن 
عدم الحصول على مياه 
شرب صحية نظيفة وعدم 
توفر الصرف الصحي 
والتخلص اآلمن من 

 .النفايات

2019 0.3 0% 
معدل الوفيات الناجمة عن 
التسمم غير المتعمد لكل 

100.000 

صاء
إلح

ة ل
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 ال

 التدخينمبادرات برنامج مكافحة تفعيل -
انشاء عيادات مكافحة التدخين بمناطق  -  

 المملكةومحافظات 
 دعم برامج التثقيف الصحي ومحاربة التدخين -

2019 
 تعزيز تنفيذ االتفاقية 10.2 

عام  15)نسبة السكان 
الدخنين حاليا الي ( فاكثر 

 نوع من انواع التب  
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 أهداف التنمية المستدامة

ةزيكرال ةيجيتارتسإلا  

 المتحقق من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة والتدخالت لتحقيق المستهدفات

تدخالت الوزارة من خالل المبادرات والبرامج   المصدر
 العام  واالنشطة الداعمة لتحقيق المستهدف

ر  
 اخ
سب

 ح
قق
تح
الم

مية
عال
ر ال

اري
لتق
ا

 

 المؤشر 2030المستهدف عام 
االتجاه 
المفترض 
 للمؤشر

الهدف  الهدف المحدد 
 االستراتيجي

حة 
ص
ة ال

زار
و

  

التخطيط السليم للموارد البشرية ودراسة العرض 
توفير برامج تدعم التدريب والتأهيل   -والطلب 

/  داخليا وخارجيا حسب المعايير العالمية 
مبادرات  ضمن برنامج التحول  الوطني في و

 القطاع الصحي
 

2019 

32 

 

 

 

 

58.2 
 

 

 

 

9.3 
 

 

األطباء شامل أطباء 
 األسنان

 
 

التمريض شامل 
 القابالت

 
 
 
 

 الصيادلة

 

معدل كثافة العاملين في 
مجال الصحة وتوزيعهم 

 شخص 10.000لكل 
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تفعيل عيادات التغذية وتحسين الممارسات 
والعادات الغذائية لمراجعي عيادات التغذية بمراكز 

 الرعاية الصحية 
وتطوير عيادة الطفل السليم وبرنامج دعم -

الصحة وبرامج الطفولة بالمراكز الصحية 
 .المدرسية

خفض معدل انتشار  7 2018
 %  40التقزم بنسبة  

معدل انتشار التقزم وسط 
األطفال دون سن الخامسة 

 من العمر 
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2018 4.8 
خفض معدل انتشار 
نقص الوزن الى أقل 

 %5من 

معدل انتشار نقص الوزن 
وسط األطفال دون سن 
 الخامسة من العمر

2018 8.1 
معدل انتشار زيادة الوزن 
بين األطفال دون سن 

 )%(  الخامسة 

التطوير المستمر للبرامج االلكترونية من خالل 
نسبة اكتمال بيانات تحديد  %100 %98 2018 تقنية المعلومات والصحة االلكترونية

 )%(أسباب الوفاة 

 ومبادرات / المرور مبادرات لتقليل حوادث 
 ضمن برنامج التحول في القطاع الصحي

   
2019 16.8 

خفض الوفيات 
واالصابات الى النصف 
قياسا  على  األرقام 

 2016المسجلة عام

معدل الوفيات الناجمة عن 
اصابات المرور لكل 

100.000 
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 الباب السادس

الصحة اإللكترونية و التحول    
 الرقمي



المعلومدددات وتقنيدددة خدددالل الصدددحة اإللكترونيدددة تهددددف الدددوزارة مدددن 
الرعايدددة الرقمدددي الدددى تحسدددين جدددودة ورفدددع كفددداءة  قطددداع والتحدددول 

تعمددل الصددحية الشدداملة وتسددهيل الوصددول للخدددمات الصددحية، حيددث 
ونشر برامج التحول الرقمي والصدحة االلكترونيدة  دعم بزستمرار على 

ممددا يددنعكس ايجابددا فددي تقددديم حلددول رقميددة معياريددة متكاملددة وزيددادة 
 .رضا المواطن

  

115 



2030المنجز من مشاريع الصحة االلكترونية المساهمة في تحقيق اهداف رؤية   

ةزيكرال ةيجيتارتسإلا  

 لاير مليار   1.3 مشروعا تشغيليا تم تعميدها بقيمة 34

 لايرمليار   1مشاريع قيد الترسية بزجمالي ميزانية  9

116 

لاير مليار   2.9مشروعا رأسماليا تم تعميدها بقيمه  52  



 التعليم

 هندسة تكامل األنظمة و خدمات الصحة االلكترونية



مركز رعاية صحية اولية 1000البنية التحتية الرقمية لعدد   

التحدي   

٪ من مراكز الرعاية الصحية األولية كانت غير مؤهلدة و منعزلدة  95
يددؤدي إلددى الصددحة ممددا علددى شددبكة البنيددة التحتيددة الرقميددة لددوزارة 

كفداءة البياندات ممدا قدد يندتج عنده ضدعف استحالة تشغيل التطبيقدات و 
.               المخاطر في سالمة المرضى زيادة المخرجات الصحية و  

 اإلنجاز
مركز رعاية صحية  1000تجهيز و إنشاء البنية التحتية الرقمية لعدد 

%43،4اولية حيث بلغت نسبة المراكز المغطاة  بالبنية التحتية الرقمية   

 

تعريف الخدمة   
 خالل من الرقمية التحوالت أساس الرقمية التحتية البنية تمثل

 البيانات وتخزين الحوسبة و التطبيقات و الرقمية االتصاالت
       .ومشاركتها

 األثر 

 تمكين نشر االنظمة و الربط مع الشبكة الموسعة•
وصفتي، )تمكين خدمات الطب الوقائي  و االنظمة المركزية •

 (.االجازات المرضية، احالتي، موعد
مراكز الرعاية الصحية االولية  تمكين مشاركة البيانات بين •

 .والمرافق الصحية االخرى
 
 

 
. 

118 



مستشفى 120البنية التحتية الرقمية لعدد   

التحدي   

٪ من المستشفيات  كاندت غيدر مؤهلدة و منعزلدة علدى 60أكثر من 
يندتج عنده ضدعف الصدحة ممدا شبكة البنية التحتية الرقميدة لدوزارة 

.     كفداءة المخرجدات الصددحية وزيدادة المخداطر فددي سدالمة المرضددى 

           

 اإلنجاز
مستشفى إضافي 120تجهيز و إنشاء البنية التحتية الرقمية لعدد   

 ٪90ليصبح نسبة المستشفيات  المغطاة   
 

تعريف الخدمة   
 خالل من الرقمية التحوالت اساس  الرقمية التحتية البنية تمثل

 البيانات وتخزين والحوسبة والتطبيقات الرقمية االتصاالت
       .ومشاركتها

 األثر 

 .الموسعةتمكين نشر االنظمة و الربط مع الشبكة •
وصفتي، )تمكين خدمات الطب الوقائي  و االنظمة المركزية •

 (.االجازات المرضية، احالتي، موعد
 .المرافق الصحية المختلفة تمكين مشاركة البيانات بين •

 
 

 
. 
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الصحية الرعاية بمراكز         نظام    

التحدي   

تسددداهم اإلجدددراءات اإلداريدددة و الوقائيدددة الورقيدددة فدددي المراكدددز 
الصحية في، و ضغف جودة الخدمات وتقليدل سدالمة المرضدى ، 

.                                                     مع زيادة الهدر المالي   

 اإلنجاز
مركز رعاية  800نظام الملف الطبي االلكتروني في وربط إطالق 

 .34،7٪المغطاة    المراكزصحية أولية لتصبح نسبة 

تعريف الخدمة   

  أتمتة خالل من الصحية الخدمات اداء  جودة تحسين على يعمل نظام
   . المنشآت هذه في والخدمات االجراءات كل

 األثر 
 .  الصحيةطبي إلكتروني موحد لمراكز الرعاية توفير ملف •
وصفتي، االجازات المرضية، )مع االنظمة المركزية التكامل •

 (.احالتي، موعد
 .و المستشفياتمشاركة بيانات الرعاية االولية بين المراكز •

 
 

 
. 
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الموارد البشرية -نظام موارد  

 

التحدي   
  كان النظام القديم للموارد البشرية بالوزارة غير مالئم لمواكبة 

.2030التحول  في القطاع الصحي  لتحقيق اهداف  رؤية   

 اإلنجاز
 وتعزيز الذاتية الخدمة وبوابة الذكية الهواتف على موارد تطبيق إطالق 

 . النظام في المستفيدين خدمة
 

تعريف الخدمة   

مجموعددة مددن األنظمددة والتطبيقددات المتكاملددة والمترابطددة والتددي  تعمددل 
والمساهمة في تحقيق التحدول فدي   على رفع كفاءة وانتاجية الموظفين

إدارة وأتمته إجراءات العمل ورفع الكفاءة والفاعلية فدي ادارة المدوارد 
 .البشرية

 األثر 
 الرواتب كشوف تجهيز وقت تحسين نسبة 95٪•
 المصالح وتعارض اإلفصا  وثيقة إتمام نسبة 98٪•
   الجوال تطبيق خالل من تمت خدمة مليون من اكثر•

 
 

 
 

 
. 
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 الشؤون المالية -نظام موارد
 

التحدي   
   التحول لمواكبة مالئم غير بالوزارة المالية لشؤون القديم النظام كان
 .2030 رؤية  اهداف لتحقيق الصحي القطاع في

 اإلنجاز
 االعمال انجاز كفاءة ورفع والمالية اإلدارية اإلجراءات وتحسين تطوير

 .المالية الشؤون – موارد  نظام خالل من
 

تعريف الخدمة   

مجموعة من األنظمة والتطبيقات المتكاملة والمترابطة  تساهم في 
تحقيق التحول في إدارة وأتمته إجراءات العمل ورفع الكفاءة والفاعلية 

 .في إدارة اعمال إدارات الشؤون المالية واإلدارية 

 األثر 
 ٪ نسبة تخفيض في اعمار الذمم95•
 ٪ نسبة المطابقة االلكترونية ألوامر الدفع مع وزارة المالية99•
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 شؤون االمداد والمشتريات -نظام موارد 
 

التحدي   
 لمواكبة مالئم غير والمشتريات االمداد لشؤون القديم النظام كان

 .2030 رؤية  اهداف لتحقيق الصحي القطاع في  التحول
 

 اإلنجاز
 تطددوير وتحسددين إجددراءات شددؤون االمددداد والتمددوين الطبددي والتعاقددد 

شؤون االمداد والمشتريات –والمشتريات من خالل اطالق نظام موارد   

 

تعريف الخدمة   

مجموعددة مددن األنظمددة والتطبيقددات المتكاملددة والمترابطددة  تسدداهم فددي 
تحقيق التحول في إدارة وأتمته إجراءات العمل ورفع الكفاءة والفاعلية 

 .و المشتريات في إدارة اعمال  شؤون االمداد

 األثر 
مليون لاير وفورات في مخزون االدوية منتهية  184•

 (2017خالل )الصالحية 
 نسبة تحسين مردودية الموظف في قسم % 75•

 المشتريات•
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*نظام سهل  

 

التحدي   

الصددحة      كانددت جميددع إجددراءات العمددل بددين المنشددآت الصددحية لددوزارة 
 اإلنجاز  وهدر مالي نتج عنه بطء في  مما ورقية  و الجهات الخارجية 

العمليات، واثر  كل ذلدك  انعدام الشفافية لمتابعة االجراءات و إدارة مع 
 .كفاءة المؤسسات الصحية ومردودية خدماتها تجاه المستفيدينعلى 

 تعزيز خدمات المستفيدين من خالل نظام سهل اإلنجاز
 

تعريف الخدمة   

الصدحة والجهدات أتمته إجراءات العمل بدين المنشدآت الصدحية لدوزارة 
انجداز لضمان  بينها فيما المعامالت الكترونيا األخرى وتبادل الحكومية 

.                     بأسدددددرع وقدددددت وأقدددددل جهدددددد وتكلفدددددة وأكثدددددر شدددددفافيةالمعدددددامالت  
                                                                       

 األثر 
 مليون معاملة الكترونية 6.5•
مليون لاير القيمة اإلجمالية للوفورات في تكاليف الناقل  72•

 للمعامالت الخارجية
 مليون لاير  القيمة اإلجمالية للوفورات  في تكاليف الورق  1.3•
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*تطبيق موعد  

 

التحدي   

يمثل الحصول على موعد للخدمات الطبية عن طريق الوسدائل القديمدة 
فترات االنتظار الطويلة وعددم وضدو  ندوع للكثيرين ، حيث تعد تحدي ا 

ا منشآت الوزارة الصحية  تقدمها التي يمكن ان  الخدمات الطبية  جدزء 
سدعودي ومقديم ، كل مدواطن يمكن ان يواجه من التحدي اليومي الذي 
وانخفداض فدي  لخددمات الصدحيةفدي الوصدول امما نتج عنه صدعوبات 
.                                                                  المسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددتفيدين رضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا نسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددبة 

                   

 اإلنجاز

لنظام موعد في مراكز  اكتمال النشر و التشغيل   

.االولية  والمستشفيات الصحية الرعاية   

٪100: المغطاة  بالنظام المستشفيات حيث بلغت  نسبة   

  ٪ 93،8: المغطاة  بالنظام  المراكزونسبة 
 
 

  
 

تعريف الخدمة   

 المستفيد تمّكن الذكية، للهواتف تطبيق خالل من تقدم إلكترونية خدمة
    المستشفى او األولية الصحية الرعاية مركز في مواعيده حجز من

 األخرى مواعيده إدارة وكذلك إلغائها، أو بتعديلها المواعيد هذه وإدارة
 . آخر  صحي مرفق أي في

 األثر 

 .موعدمليون  40•
 .الحجزدقائق معدل تخفيض وقت  3أسبوع إلى  2من •
٪ نسبة تقليل التكاليف من خالل تحسين مردودية الخدمات 90•

 .األصولو 
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 تطبيق صحة 
 

التحدي   

للكثيدرين الطبية فدي الوقدت المناسدب تحددي ا الخدمات يمثل الوصول إلى 
فترات االنتظدار الطويلدة وعددم وضدو  ندوع الخددمات الطبيدة حيث تعد 

ا من التحدي اليومي يمكن ان تقدمها منشآت  وزارة الصحة  التي  جزء 
.                            سعودي ومقيم كل مواطن يمكن ان يواجه الذي   

 اإلنجاز
 اطالق تطبيق صحة االلكتروني

   1،200،000: بل  عدد التحميالت 
   700،000: بل  عدد المستخدمين 

 

  
 

تعريف الخدمة   

تطبيق يقدم حلول مبتكرة ومستدامة لتمكدين االفدراد مدن تلقدي الرعايدة 
الصحية والوقائية من منازلهم للتمتع بمستوى صحة افضدل مدن خدالل 

باسددتخدام أحدددث (  نصددية –صددوتية –مرئيددة )قنددوات اتصددال متعددددة 
لددتمكن المسددتخدم مددن فهددم أي أعددراض أو  تقنيددات الددذكاء االصددطناعي

 .مشاكل صحية وتقتر  عليه أفضل الحلول لحياة صحية أفضل

 األثر 
 *٪ نسبة تمكين خدمات االستشارة عن بعد10•
 .الصحيةتحسين مردودية االستشارات •
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 نظام اإلجازات المرضية
 

التحدي   

بعدددض األخطددداء         لإلجدددازات المرضدددية فدددي الورقيدددة  تسدددببت العمليدددات 
 اسدتخدام المدوارد الصدحية فدي  مما أدى إلى اإلفراط الشفافية، و انعدام 
 .بعض اماكن العمل اإلنتاجية في وفقدان 

 إطالق و تشغيل نظام اإلجازات المرضية اإلنجاز

تعريف الخدمة   

خدمددة اإلجددازات المرضددية تتدديح للمنشددأة الصددحية تسددجيل اإلجددازات 
المرضددية والتحقددق مددن صددحة بيانددات المرضددى، األطبدداء، والمنشددآت 

لففددراد امكانيددة الوصددول الددى وتتدديح  الصددحية وموثوقيددة مصدددرها 
.                                                                         اإلجازات المرضية إلكترونيا  

 األثر 
 ساعات 6أسبوع إلى  2تحسين أداء الخدمة من •
 موثوقية اإلجازات المصدرة•
 تحسين مردودية األطباء•
 .دقيقةالحصول على البيانات وبناء احصائيات •
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 المنصة الوطنية لطب األشعة عن بعد 
 

التحدي   

فددي عمليددة تقددديم خدددمات  مثددل  التشددخيص باألشددعة خدمددة أساسددية ي
الصحية للمرضى وتعاني بعض المرافق الصحية من نقص فدي الرعاية 

      عمليددات تقددديم خدددمات عالجيددة دقيقددة ممددا يعددوق األشددعة استشدداريي 
.     جودة الخدمات الصحية المقدمه للمرضىفي و مناسبة مما قد يؤثر   

 اإلنجاز
     إطالق و تشغيل المنصة الوطنية لطب األشعة االتصالي لعدد 

 .مستشفى( 55) 
 

  
 

تعريف الخدمة   

منصددة إلرسددال فحوصددات األشددعة المقطعيددة والددرنين المغناطيسددي 
إلكترونّي ا عن طريق ربطها بمراكز قراءة األشعةوالتي تتضمن نخبدة 
من استشداري األشدعة فدي التخصصدات الدقيقدة لخدمدة المستشدفيات 
التي لديها نقص فدي استشداريي األشدعة، لتشدخيص وكتابدة التقدارير 

حيث أن مدة كتابة التقرير ال تزيد عن يوم واحدد مدع األخدذ .  عن ُبعد
.                                                   الطارئةفي االعتبار الحاالت   

 األثر 

 االشعة مستوى إنجازيه اقسام  المساهمة في رفع•
 ساعات 6أسبوعين إلى  2أداء الخدمة  من تحسين •
 البيانات والتقارير مع نظام معلومات موحدتكامل   •
 سهولة تبادل صور األشعة بين التجمعات الصحية•
 التكاليفتقليل •
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 المنصة الوطنية لمراكز القلب
 

التحدي   

مراكز القلب المتخصصة عنصرا أساسيا في تقديم الرعاية الصحية والوقاية تمثل 
   ٪ من السكان  15أكثر من حيث يعاني     المملكةفي امراض القلب المزمنة  من 

٪ من الوفيات المرتبطة بأمراض القلب واألوعية  37من ارتفاع ضغط الدم و 
ا في إدارة يمثل . الدموية  عدم توفر التقنيات الحديثة في هذه المراكز تحدي ا كبير 

 .بجودة وكفاءةأعباء أمراض القلب و األوعية الدموية 

مراكز قلب 7إطالق أنظمة طبية الكترونية في عدد  اإلنجاز  

 

  
 

تعريف الخدمة   

نظددام ارشددفة الصددور القلبيددة )تددوفير االنظمددة القلبيددة الثالثيددة االساسددية 
( ونظام معالجة تخطيط القلب ونظام ادارة معلومات القلب وكتابة التقارير

بحيث تكون هذه االنظمة مترابطة مدع بعضدها الدبعض ومتكاملدة ومتدا   
تبددادل البيانددات ضددمن معددايير عالميددة بددين مراكددز القلددب لتبددادل الخبددرات 
.   وتغطية النقص في بعض التخصصات الدقيقة وكتابدة التقدارير عندد بعدد

                                                                                                  
 

 األثر 
 العمل لمراكز القلبرفع مستوى أداء ومسار    •
 الصحية تحسين جودة و كفاءة الخدمات •
 
 

129 



 نظام الملفات اإللكترونية ببعض المناطق
 

التحدي   

المرافق الصحية  في الورقية في والعالجية تساهم اإلجراءات اإلدارية 
سالمة المرضى ، مع زيادة الصحية وتقليل  الخدمات ضعف جودة   

.الهدر المالي     

 اإلنجاز
وتكامل نظام إدارة الملفات اإللكترونية مع انظمة وربط نشر 

. ببعض المناطقاخرى   

 

  
 

تعريف الخدمة   

يعتبددر الملددف الطبددي اإللكترونددي النظددام األساسددي فددي المرافددق الصددحية 
والددددذي يشددددمل  جميددددع بيانددددات المددددريض اإلكلينيكيددددة الخاصددددة بتقيدددديم 
وتشخيص حالته الطبية، ممدا يمكدن الطدواقم  الطبيدة مدن الوصدول اليهدا 
في أي مكدان وفدي أي زمدان والتدي تسداعد علدى اتخداذ القدرارات الطبيدة 
العالجية الصحيحة والعاجلة،  باإلضدافة الدى تمكدين الجهداز اإلداري مدن 

.                                                              الالزمةإصدار التقارير   
 

 األثر 

 :تقليل تكاليف الناتجة عن 
 متوسط اإلنفاق الدوائي% 17•
 التفاعالت الدوائية الضارة للمرضى المنومين% 20•
 التفاعالت الدوائية الضارة لمرضى العيادات الخارجية% 20•
 الفحوصات المكررة للفحوصات المخبرية % 15•
 األشعةلفحوصات % 20•

 نسبة زيادة كفاءة الكوادر الطبية%  22                            
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 منصة الحج و العمرة
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المستخدمة مخرجات االنظمة و تحسين توصلت اليه التقنيات أحدث ما تسعى  الوزارة  دوما الى  توفير 
.                                                                 للحجاجو المساهمة في رفع مستوى الخدمات المقدمة   

الحج من عده ندواحي لعدل مدن أهمهدا نقدل موسم تلعب تقنيه المعلومات دورا أساسيا و مهما في أنجا   
البيانددات بأسددرع وقددت و تحليلهددا  العددداد االحصددائيات الدقيقددة و الددذي مددن شددأنه المسدداعدة فددي أتخدداذ 

.                                                                                         القرارات المناسبة في الوقت المناسب   

                                                                                                                                         



 الباب السابع 

الخدمات الصحية خالل موسم    
 الحج



تهدف الوزارة إلى تقديم خدمات صحية وقائية وعالجية متميدزة وذات  
كفدداءة عاليددة لكافددة الحجدداج خددالل مواسددم الحددج، حيددث تعمددل الددوزارة 

الموسدم  على تهيئدة وتجهيدز جميدع المرافدق الصدحية المشداركة خدالل 
( الصدددحية، المستشدددفيات والمستشدددفيات التخصصددديةمراكدددز الرعايدددة )

الصدددحية والموسدددمية وتعمدددل علدددى اسدددتقطاب الفئدددات , الدائمدددة منهدددا 
 .واإلدارية والفنية لتشغيل كافة  تلك المرافق

كمددا تددولى الددوزارة اهتمامددا متعاظمددا بمراقبددة ومتابعددة الوضددع الوبددائي  
بالتنسدديق مددع الجهددات ذات العالقددة ووضددع االشددتراطات واإلرشددادات 
الصحية لمنع دخول أو انتشار األمراض الوبائية والمعدية وتعمل أيضدا 

 .الوقائية والعالجيةعلى استكمال كافة الخدمات المساندة 
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  :الحج  خالل األعوام األخيرة   

 الحجاج من داخل المملكة وخارجها في األعوام العشرة األخيرة

 العام الهجري العام الميالدي جملة الحجاج حجاج الداخل % حجاج الخارج %

65% 1,799,601 35% 989,798 2,789,399 2010 1431 

62% 1,828,195 38% 1,099,522 2,927,717 2011 1432 

55% 1,752,932 45% 1,408,641 3,161,573 2012 1433 

70% 1,379,531 30% 600,718 1,980,249 2013 1434 

67% 1,389,053 33% 696,185 2,085,238 2014 1435 

71% 1,384,941 29% 567,876 1,952,817 2015 1436 

71% 1,325,372 29% 537,537 1,862,909 2016 1437 

74% 1,752,014 26% 600,108 2,352,122 2017 1438 

74% 1,758,722 26% 612,953 2,371,675 2018 1439 

75% 1,855,027 25% 634,379 2,489,406 2019 1440 
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  الحجاج للعيادات الخارجية بالمستشفيات زيارات     

1440H 

(2019G) 

1439H 

(2018G) 

1438H 

(2017G) 

1437H 

(2016G) 

1436H 

(2015G) 
 المنطقة

 العاصمة المقدسة 23336 14328 25808 33262 1319

 المدينة المنورة 31700 13236 23710 12745 9843

 منى 38950 44244 40311 37097 36960

 عرفات ومزدلفة  12168 7841 8504 7842 6404

 اإلجمالي 106154 79649 98333 90946 54526

الخدمات الصحية بالحج خالل األعوام الخمسة االخيرة  :    



م  2019  -هـ 1440خالل موسم الحج الخدمات الصحية     

(.م2019)هـ  1440العاملون بوزارة الصحة والمخصصون للعمل خالل موسم حج   

 اإلجمالي
 

 سعودي غير سعودي

 تصنيف الوظيفة
 ذكر أنثى اإلجمالي ذكر أنثى اإلجمالي

 طبيب استشاري 276 95 371 439 87 526 897

 طبيب نائب 370 105 475 693 131 824 1299

 طبيب عام 771 281 1052 1296 482 1778 2830

 صيدلي 1108 177 1285 9 40 49 1334

 ممرض 2762 2688 5450 386 2978 3364 8814

 فئات طبية مساعدة 4800 1458 6258 374 499 873 7131

 إداري 5119 591 5710 72 73 145 5855

 مهندس 160 0 160 3 0 3 163

 سائق/ عامل  1302 188 1490 49 63 112 1602

 اإلجمالي 16.668 5.583 22.251 3.321 4.353 7.674 29.925
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 (.م2019)هـ 1440المرافق الصحية الدائمة والموسمية خالل موسم حج 

 المدينة المنورة  المجموع 
 المشاعر المقدسة

 البيان  مكة المكرمة
 منى عرفات ومزدلفة

 مستشفيات دائمة  10 0 0 11 21

 مستشفيات موسمية  0 4 4 0 8

 أسرة مستشفيات 2685 584 766 1820 5855

 مراكز صحية دائمة  28 0 0 5 33

 مراكز صحية موسمية 7 47 46 7 107

 من بداية شهر ذي القعدة حتى نهاية شهر ذي الحجة



م  2019  -هـ 1440خالل موسم الحج الخدمات الصحية     

 
م2019  - 1440الخدمات الصحية خالل  موسم الحج / اإلجراءات   

 
 عدد الحجاج الذين تم خدمتهم بزجراءات صحية  1.690.027

 عدد الحجاج الذين تم اعطائهم عالج وقائي ضد األمراض المعدية الوافدة 414.819

 عدد الحجاج الذين تم تحصينهم عن شلل األطفال  339.477

 عدد الحجاج الذين تم تنويمهم بالمستشفيات 6.663

 عدد زيارات مراجعي العيادات الخارجية بالمستشفيات 54.526

 عدد زيارات الطوارئ بالمستشفيات 63.134

 عدد زيارات مراجعي مراكز الرعاية الصحية األولية 490.542
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 (.م2019)هـ 1440مراكز المراقبة الصحية الوقائية بمنافذ الدخول خالل موسم حج أنشطة  

 

 محاجر صحية عدد الحجاج المسجلين العالج الوقائي تحصينات شلل األطفال

 المطارات 1.574.913 347.268 314.100

 الموانئ البحرية 21.356 21.346 0

 المنافذ البرية 93.758 46.205 25.377

 المجموع 1.690.027 414.819 339.477

 
 م2019 – 1440الخدمة الصحية خالل موسم الحج 

 

1.360 
 القسطرة القلبية 

Cardiac catheterization 

81 
 عمليات القلب المفتو  

Open heart surgery 

3.175 
 الغسيل الكلوي

  Renal dialysis 

157 
 المناظير 

Endoscopies 

21 
 الوالدات 

Deliveries 

   

   

   



الثامن الباب   

التحديات والصعوبات واألولويات    
 االستراتيجية



 التحديات والصعوبات واألولويات االستراتيجية

( 70)حققت الوزارة بجهود منسوبيها إنجازات كبيرة ونوعية فقدد تجداوز متوسدط األعمدار فدي المملكدة المعددل العدالمي  
محققدة بدذلك    100.000لكدل /  11.9عدام كمدا انخفضدت معددالت وفيدات األمهدات ليصدل إلدى ( 75) عام ليصدل إلدى 

لكدل الدف والدة حيده  وبلغدت /  3.6،  وبل  معدل وفيدات حدديثي الدوالدة   2030المستهدف ألهداف التنمية المستدامة 
بخددمات الرعايدة الصدحية كما بلغت نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية التي تدم تغطيتهدا % . 97نسبة التطعيمات 

 %. 84األولية نسبة 

 :ابرزهاوفى المقابل تواجه الوزارة ست تحديات رئيسية  

  
  

 .عدم القدرة علي توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين1.

 .ارتفاع معدالت األمراض المزمنة واستمرار خطورة تفشي األوبئة واألمراض المعدية2.

 .تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سالمة المرافق3.

 .في الكفاءات المناسبة لسد احتياجات سوق العمل الصحي االعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية في ظل وجود قلة  4.

 .االزدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية متنامية5.

 .نظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحيةتوفر عدم 6.
  
  

 .المناسبينعدم القدرة علي توفير الخدمات الصحية في الوقت والمكان : التحدي األول

ان بقدداء كثيددر مددن المرضددى فددي المستشددفيات لمدددة أكثددر مددن الحاجددة الصددحية التددي تسددتدعي بقددائهم : التحدددي شددر    
علددى الخدمددة الضددرورية المطلوبدة فددي الوقددت والمكددان فددرص الحصدول المرضددى ازدحددام أسددرة  التندويم وفقددد وبالتدالي 
تفعيدل دور مراكدز ضدعف الطوارئ و أسرة العناية المركزة في منشئات وزارة الصحة لعدم كفايتها و وتزدحم المناسبين 

 .  الرعاية األولية بالشكل المطلوب والتوعية بالدور المناط بها من الخدمات الصحية التي تقدمها على مستوى السكان

المملكدة العربيدة السدعودية تحدديا  فدي تدوفر الكدوادر الصدحية المؤهلدة لتشدغيل الخددمات خصوصدا  الطدوارئ كما تواجده  
 .  المركزة والحرجةوالعناية 

 :وعليه تتلخص األولويات االستراتيجية كالتالي

:  تشددمل تسددهيل الوصددول إلددى خدددمات الرعايددة الصددحية فددي الوقددت والمكددان المناسددبين ، وذلددك مددن خددالل عدددة عناصددر   
المسدافة مدن )،  التوزيدع الجغرافدي المناسدب (أسرة المستشفيات والطدواقم الطبيدة)في الطاقة االستيعابية اإلجمالية التوسع 

، والوصدول فدي الوقدت المناسدب إلدى الخددمات ذات الصدلة ، و زيدادة أسدرة العنايدة المركدزة (أحد مقددمي الرعايدة الصدحية
والطوارئ، كذلك زيادة أسرة التنويم في التأهيل الطبي والرعاية المديدة وزيدادة المسدتفيدين فدي الرعايدة الصدحية المنزليدة 
وتوزيدع القدوى العاملددة بشدكل أفضدل وتحسددين أداء مراكدز الرعايدة  الصددحية األوليدة والقددرة علددى تحمدل تكداليف الرعايددة 

 .الصحية لففراد

138 



 التحديات والصعوبات واألولويات االستراتيجية

 
:ومبادرات برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية     

 المجالالمبادرات في اهم 
 

 العناصر 
 

 الهدف االستراتيجي

 
تحسين الوصول الى المرافق *

الصحية الحكومية القائمة و التخطيط 
 المتكامل للطاقة االستيعابية 

 
    

إصال  وإعادة هيكلة خدمات *
 الصحية األوليةالرعاية 

  
 

تحسين أداء مراكز الرعاية الصحية *
   األولية 

  
 

مبادرات تطبيق استراتيجية الرعاية *
 .الصحية

  
 

 نموذج الرعاية الصحية الحديث*
  

 
المركز السعودي للمواعيد *

 واإلحاالت
   
   

المسافة من احد ) المناسب التوزيع الجغرافي * 
 (.مقدمي الرعاية الصحية

 
 
 

الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات ذات *
 الصلة

 
 

أسرة المستشفيات ) القدرة الكافية اإلجمالية * 
 (.والطواقم الطبية

 
  

 الصحيةعلى تحمل تكاليف الرعاية القدرة  
 

 

 

للخدمات تسهيل الوصول  
 الصحية  
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 التحديات والصعوبات واألولويات االستراتيجية

 

 .المعديةارتفاع معدالت األمراض المزمنة واستمرار خطورة تفشي األوبئة واألمراض : التحدي الثاني  

تشهد المملكدة تحدول ديمدوغرافي وصدحي فدي نوعيدة اإلصدابات بداألمراض والمشداكل الصدحية وانتشدار : شر  التحدي 
حيدث أوضدحت الدراسدات  ارتفداع (  covid-19) -األوبئة العالميدة الجديددة علدى سدبيل المثدال مدرض فيدروس  كوروندا

عدددد السددنوات المفقددودة بسددبب تددأثير األمددراض والوفيددات وكددذلك األعبدداء االقتصددادية المباشددرة وغيددر )تددأثير األمددراض 
 (.المباشرة  للمشاكل الصحية

كذلك تعاني المملكة من ضعف في نسبة التحكم ببعض األمراض المعدية األخرى  وبانتشار  بعض األمراض الغير معديدة 
 .     كالسمنة والتدخين، وهنالك فرصة كبيرة لتحسين التحكم بهذه األمراض واالستعداد واالستجابة للطوارئ الصحية

 :تتلخص األولويات االستراتيجية كالتاليوعليه 

تبني نظام صحي فعال يقوم على تعزيز الصحة والوقاية والحفاظ على الصحة ومعالجة العجز بنداء علدى تدداخالت علميدة 
 .مبرهنة وذات عائد مجتمعي

:ومبادرات برنامج التحول الوطني  في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية   

 
 المجالالمبادرات في اهم 

 
 الهدف االستراتيجي العناصر 

 
   

المركز الوطني للوقاية من *
 األمراض ومكافحتها

  
 مركز األبحاث الصحي*

  
 مبادرات المركز الوطني لفورام*

  
 االستعداد للطوارئ الصحية*

   

 معدل اإلصابات باألمراض المعديةخفض *
  

معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة خفض  *
 المعديةباألمراض غير 

 
رفع مستوي الجاهزية لمواجهة الكوارث * 

 الصحية

تعزيز الوقاية ضد المخاطر   
 الصحية
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 التحديات والصعوبات واألولويات االستراتيجية

 

 تنامي المخاطر في المنشآت الصحية بسبب تفاوت معايير الجودة الطبية ومعايير سالمة المرافق: التحدي الثالث 

شددر  التحدددي تتنددامي المخدداطر فددي المنشددآت الصددحية بسددبب تفدداوت االلتددزام وتطبيددق معددايير السددالمة سددواء المتعلقددة   
٪ مدن الوفيدات فدي 11.3بسالمة المستفيدين أو مقددمي الخددمات وبيئدة العمدل، حيدث أوضدحت الدراسدات والتقدارير أن 

      المستشددفيات يعددزى للعدددوى المكتسددبة مددن المستشددفيات، وأن نسددبة اإلصددابات المرتبطددة بالرعايددة الصددحية تصددل إلددى 
٪، عددالوة أن هندداك عدددد مددن مستشددفيات المملكددة لددم تمددنح التددراخيص واالعتمددادات بسددبب عدددم اسددتيفاء معددايير  4.9

 .السالمة األساسية والجودة

أما عن سالمة الممارسين فقد شكلت نسبة  إصدابة الممارسدين الصدحيين بعددوى بعدض األمدراض المعديدة نسدبة مقددرة 
 . عالوة على ارتفاع التكاليف المتعلقة باإلصابة بتلك األمراض 

 :وعليه تتلخص األولويات االستراتيجية كالتالي       

ا إلدى آليدات أثبتدت فعاليتهدا عالميدا باإلضدافة إلدى نشدر ثقافدة  تطبيق أنظمة ومبادئ إدارة الجودة وسالمة المرضى اسدتناد 
الجددودة داخددل مؤسسددات الرعايددة الصددحية وإشددراك جميددع قطاعددات الرعايددة الصددحية فددي تنميددة هددذه الثقافددة واحتضددانها 
وتطددوير الكفدداءات المطلوبددة لهددا وتعزيددز برنددامج االعتمدداد الددوطني لكددي يكددون قددابال  للمقارنددة بهيئددات االعتمدداد الدوليددة 

 .  المماثلة

:ومبادرات برنامج التحول الوطني  في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية   

 
 المجالالمبادرات في اهم 

 
 الهدف االستراتيجي العناصر 

  
 
 

 المركز السعودي لسالمة المرضي*
 
 

 مركز تجربة المريض*

  
 
 

 الطبية الموثوقية وتقليل األخطاء *  
 
  

 تجربة المرضي*
   

  
 
 
 

تحسين جودة وكفاءة   
 الخدمات الصحية  
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قلدة فدي الكفداءات المناسدبة لسدد احتياجدات سدوق وجدود االعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية في ظدل : التحدي الرابع  
 .العمل الصحي

هنالك قلة في الكفاءات المناسبة لسد احتياجات سوق العمل الصدحي خاصدة فيمدا يتعلدق بتقدديم الخددمات : شر  التحدي
الطبية والصحية والخدمات الصحية المساندة بما يتسق مع التطور الملحدوظ فدي النظدام الصدحي والممارسدات الصدحية 
والتقنية، مدع كدون نسدبة كبيدرة مدن المدواطنين فدي أعمدار مناسدبة للتأهيدل، عدالوة علدى التفداوت الكبيدر فدي مخرجدات 
البددرامج األكاديميددة والتدريبيددة القائمددة، مددع االطددراد فددي التركيددز علددى تخددريج األطبدداء وقلددة البددرامج الموجهددة لتنويددع 

فددي التخصصددات ذات الصددحيين المخرجددات فددي المجدداالت الصددحية األخددرى، وقلددة البددرامج العليددا لتدددريب الممارسددين 
االحتياج والجدوى العالية كتخصص طب األسرة و الممارسة االكلينيكية التمريضية والصدحة العامدة والمجتمدع، عدالوة 

 .على االعتماد على التعاقد مع األجانب لسد االحتياجات

 :تتلخص األولويات االستراتيجية كالتاليوعليه 

احتياجات سوق العمل من المهارات الصحية والطبية لتقديم برامج تدريبية وأكاديمية تقوم على تأهيدل الكفداءات دراسة  -
والعمل علي توسيع التدريب والتطوير المحليدين والددوليين مدن خدالل  افتتدا  وإعدادة التأهيدل والتطدوير للمراكدز الوطنية 

 .الصحيينالتدريبية للممارسين 

تطوير المناهج الدراسية األكاديمية والتدريبية الطبيدة والصدحية لضدمان الجدودة والمخرجدات والكفايدات بمدا يتسدق مدع  -
 .  االحتياجات واالهتمام بزيادة جاذبية التخصصات الطبية والصحية ذات األثر واالحتياج العالي

:ومبادرات برنامج التحول الوطني  في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية   

 
 المجالالمبادرات في اهم 

 
 الهدف االستراتيجي العناصر 

  
المشروع الوطني لتخطيط وتطوير *

 برامج الدراسات العليا الصحية
  

استراتيجية المشاركة المجتمعية *
 للترغيب ببعض المهن الصحية

  
الرفع من مهارات مقدمي الخدمة *

 اإلسعافية

  
 
 
 

 (النتائج السريرية) فعالية العالج الطبي *
   

  
 
 
  

تحسين جودة وكفاءة الخدمات 
  الصحية
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 .متناميةاالزدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية  في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية :  الخامس التحدي  

المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية في وقت تواجه فيه االزدياد يعاني القطاع الصحي بالمملكة من :  شر  التحدي 
المملكة تحديات اقتصادية متنامية وزيادة مستمرة في معدالت المصابين باألمراض المزمنة ذات األعباء المرضية العالية 

،  وارتفاع سقف توقعات المستفيدين  (19كوفيد  -فيروس كورونا) وظهور بعض األوبئة العالمية المستجدة مثل 
.الحكوميةوتفاوت رضاهم عن الخدمات الصحية   

:                                        تتلخص األولويات االستراتيجية كالتالي  وعليه   

 .تحول في النظام الصحي السعودي لضمان الكفاءة والفعالية واالستدامة الماليةإجراء -  

:ومبادرات برنامج التحول الوطني  في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية   

 
 المجالالمبادرات في اهم 

 
 الهدف االستراتيجي العناصر 

    
التحول المؤسسي لمرافق الرعاية *

 الصحية
 

 نموذج الرعاية الصحية الحديث* 
 

 القطاع الصحي حوكمة* 
  

برنامج الضمان الصحي وشراء * 
 الخدمات الصحية

  
 المشاركة المجتمعية*

  
 (.النتائج السريرية) فعالية العالج الطبي *

  
  

 .الموثوقية وتقليل األخطاء*
  
  

 .تجربة المستفيدين*
 
 
   

  
  

تحسين جودة وكفاءة الخدمات 
 الصحية
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 .الصحيةمتكامل لتكنولوجيا المعلومات لخدمات الرعاية عدم توفر نظام :   التحدي السادس 

ضعف الربط اإللكتروندي الفعدال بدين القطاعدات الصدحية وخددمات الرعايدة الصدحية األوليدة والمستشدفيات : التحديشر  
والصحة العامة المرتكز على دعم المخرجات على مستوى الممارسة الطبية الفردية والمجتمعية، والحاجدة  لوجدود نظدام 

 .  متكامل لتكنلوجيا المعلومات لخدمات الرعاية الصحية
بعض القصور في التشريعات واألنظمة التي تضمن الشفافية والخصوصية في تبادل المعلومات الصحية اإلكلينيكيدة كذلك 

 .والمالية
 
 :وتتلخص ابرز الحلول في االتي 

التحتية لنظم الصحة اإللكترونيدة الفعالدة علدى مسدتويات الرعايدة الصدحية األوليدة والمجتمعيدة وفدي البنية مشاريع إكمال 
 .المستشفيات والمراكز المتخصصة والتقدم باقتراحات التشريعات واألنظمة الداعمة

:ومبادرات برنامج التحول الوطني  في القطاع الصحي  كالتالي 2030تم وضع األهداف االستراتيجية للرؤية   

 العناصر  اهم المبادرات في المجال
 

 الهدف االستراتيجي
 

 الصحة اإللكترونية*
  
 المركز الوطني للمعلومات الصحية *
  
المعلومات مركز تطوير تقنيات نظم *

 .الصحية
  

 .الموحدإنشاء النظام اإللكتروني *
 

األدوات الرقمية للخدمات الذاتية توفير 
 .  للمرضي

 
 

لخدمات ل الوصول تسهيل  
 الصحية

 
  

جودة وكفاءة تحسين  
  الخدمات الصحية
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