
1

 

RHD 2.0
 إعداد: فريق تحول مديريات الشؤون الصحية 2.0

النسخة األولى 2 0 2 2





جدول التعديالت ............................................................4

1. المقدمة....................................................................6

2. النموذج التشغيلي2.0.......................................... 

2.1. الهيكلة والمهام.................................................10

2.2. المهـــــــام واألدوار المعتمــــــدة من الوكـــاالت

وإدارات العموم...........................................................56

2.3. الوصوف الوظيفية...............................................57

2.4. الرحلة...................................................................73

2.5. مؤشرات األداء......................................................80

2.6. قائمة مراجعة الجاهزية......................................103

3. آليات معالجة التحديات المتكررة في المناطق....109  

4. إدارة التغيير............................................................122

4.1. التعريف بإدارة التغيير.........................................123

4.2. أدوات ومنهجيات إدارة التغيير.............................125

5. األسئلة الشائعة.....................................................130

ى
و

حت
م

ال

الملحقات:
نموذج تشكيل الفرق....................................................139

نموذج قياس خط األساس..............................................141

نموذج فصل المهام.......................................................143

نموذج اتفاقية التسليم واالستالم.................................145

نص اتفاقية نقل العقود..................................................147

8



4

جدول التعديالت

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

قسم 2.4: مؤشرات ا�داء

العـــــــــدوى لمكافحــــــــة  التشغيلـــــــــــــي  ا�داء  مـــؤشـــــــر 

مؤشـــر معدل اكمـــال تنفيـــذ الفرضيـــات (Drills) بالمناطق 
الصحية

مؤشر نســـبة رضى المستفيدين عن البالغات المرفوعة على مقدمي 
الخدمات الصحية لكل تجمع صحي ضمن نطاق المديرية

مؤشر نسبة مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة من المركز 
السعودي العتماد المنشآت الصحية (سباهي) 

مؤشـــر متابعة تنفيذ خطط تحسين الجودة وسالمة المرضى 
لدى مقدمي الخدمات الصحية 

تطـــــــور ثقافـــــــة الرصــــــد وا®بـــــــالغ عــــــن االحداث الجسيمـــة 

متابعـــة جودة التحليـــل الجذري ل°حداث الجســـيمة المرفوعة 
على منصة االحداث الجسيمة 

ا®دارة  إلـــى  القيـــاس  مالـــك  تعديـــل 
المساعدة للصحة العامة

ا®دارة  إلـــى  القيـــاس  مالـــك  تعديـــل 
المساعدة لالزمات والكوارث

ا®دارة  إلـــى  القيـــاس  مالـــك  تعديـــل 
المساعدة للتجربة المستفيد

اســـم المؤشر -  الغرض من المؤشر -
معادلة المؤشر -  إجراءات القياس

وصـــف المؤشـــر - معادلة المؤشـــر - 
إجراءات القياس

وصـــف المؤشـــر - معادلة المؤشـــر - 
مصدر البيانات -  إجراءات القياس

القيـــاس إجـــراءات   - المؤشـــر  وصـــف 

2022/10/02 م

2022/10/02 م

2022/10/02 م

2022/10/02 م

2022/10/02 م

2022/10/02 م

2022/10/02 م

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

الفصل الخامس:  ا�سئلة الشائعة

RHD2.0 الفصل الثاني: مديريات الشؤون الصحية

قسم 2.1: الهيكلة والمهام

ا�سئلة الشائعة

قسم 2.2: المهام واالدوار المعتمدة 
من الوكاالت وادارات العموم

مهام إدارة المنافذ الصحية

جميع ا�سئلة

إضافة ادوار:
1- إدارة البرامج الصحية

2- إدارة المنافذ
3- إدارة مكافحة العدوى

4- إدارة مخرجات الرعاية المتكاملة المتعلقة 
بمراكز الرعاية الصحية ا�ولية

تم تحديث مهام إدارة المنافذ

تم تحديث ا�جوبة

إضافة وثائق مهام جديدة

2023/01/31 م

2023/01/31 م

2023/01/31 م

أضغط هنا

أضغط هنا

أضغط هنا



5

المقدمـــة

01



6

الهدف

دليل مستمر التحديث

سيكون هذا الدليل أداة دعم  لجميع أصحاب المصلحة بالتحول لوضع خططهم ومواءمتها، حيث تم تصميم النموذج التشغيلي لمديريات الشؤون 
الصحية RHD2.0 لتعزيز المهام الرقابية والتنظيمية، وللوصول إلى النموذج التشغيلي المستهدف، يتوجب نقل مهام تقديم الخدمات إلى التجمعات 
الصحية والجهات األخرى، وإضافة إلى ذلك، العمل على بناء القدرات للقيام باألدوار الجديدة التي سوف تشمل المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة، 
والخاصة بتقديم الخدمات، إضافة إلى القطاع الخاص والتي سيتم ذكر آليتها في هذا الدليل، ويساهم ذلك في رفع جودة مقدمي الخدمات الصحية 

في المنطقة. 

حيث أن النموذج التشغيلي RHD 2.0  قابل للتطوير المستمر للوصول إلى المستهدف المطلوب للتحول ولحرص مكتب تحقيق الرؤية على األخذ 
باالعتبار مدخالت مديريات الشؤون الصحية في المناطق ولالستفادة من التجارب التي تمر بها الوكاالت في ديوان الوزارة والمديريات وأصحاب المصلحة 

األخرين، على ذلك سيتم تحديث هذا الدليل بشكل مستمر للحرص على تطبيق أفضل التجارب والوصول مع المنظومة إلى تحقيق المستهدفات.

بمشيئة اهلل تم إعداد هذا الدليل ليكون خارطة طريق لمديريات الشؤون الصحية قبل وأثناء وبعد التحول.
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1. رفع كفاءة التخطيط
على مستوى القطاع

2. رفع وتيرة التنسيق
فيما بين المؤسسات

 الشقيقة لتحقيق ا�هداف
 الوطنية المشتركة.

5. المراجعة الدورية
لمستوى التنفيذ

وتقييم ا�داء.

4. تحقيق االستدامة
 في العمل.

3. ضمان سرعة ا�نجاز
في المشروعات والمبادرات.

أدوار مكتب تحقيق الرؤية

المصدر:
)الدليل التعريفي ببرنامج التحول الوطني 

في القطاع الصحي(.
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النموذج التشغيلي 2.0

هي ممثل الوزارة والجهة المسؤولة عن الرقابة واإلشراف على مقدمي الخدمات 
الصحية بالمنطقة

الجودة ومراقبة المخرجات:
الرعاية  واإلشراف على مخرجات خدمات  المتابعة 

الصحية المتكاملة والداعمة في المنطقة.

الصحة العامة:
والتزام  الصحية،  البرامج  جميع  أداء  متابعة 
مكافحة  بمعايير  الصحية  والمرافق  المنشآت 

العدوى والصحة البيئية والمجتمعية.

االلتزام:
متابعة تطبيق حوكمة وآليات االلتزام المعتمدة 
معها  والتعامل  الصحية  والمرافق  للمنشآت 

وتطبيق اإلجراءات بشأنها.

التراخيص:
والخدمات  للمنشآت  التراخيص  وتجديد  إصدار 

الصحية في المنطقة.

األزمات والكوارث:
األزمات،  إلدارة  الوطنية  المنصات  مع  التعامل 
ومتابعة تفعيل وتطبيق خطط ومعايير الطوارئ 

الصحية في المنطقة.

التخطيط وتحفيز االستثمار:
الرعاية  خدمات  من  المنطقة  احتياجات  تعريف 
الخاص  القطاع  مشاركة  وتمكين  الصحية، 
الخدمات  تكامل  إلى  وصوال  االستثمار  وتفعيل 

الصحية في المنطقة.

تجربة المستفيد: 
تجربة  ومستوى  بجودة  المباشرة  العناية 
من  الصحية  الرعاية  خدمات  من  المستفيد 
في  الصحية  الرعاية  رحلة  مراحل  جميع  خالل 
االتصال  قنوات  بجميع  والعناية  المنطقة 
المباشر والغير مباشر مع المستفيد، لضمان 
صحية  رعاية  تجربة  على  المستفيد  حصول 

نوعية.

تم تصميم هيكل RHD2.0 لرفع جودة تقديم الخدمات الصحية من خالل التركيز على مهام الرقابة والتنظيم حيث تتمحور مهامها حول:
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هيكل RHD2.0 هو هيكل موحد لجميع المديريات في المناطق والمحافظات، حيث تمت مراعاة المستهدفات الوطنية واحتياجات المناطق

الهيكل التنظيمى لمديريات الشؤون الصحية

RHD2.0 المرحلة ا�نتقالية

المراجعة الداخلية

الشؤون القانونية

الهيئة الطبية العامة

التخطيط ا�ستراتيجى

التحليل وذكاء ا�عمال

تحفيز االستثمار الصحى

إدارة التغيير

البرامج الصحية

مكافحة العدوى

المنافذ

العناية بتجربة المستفيد

حقوق المستفيد

ا�ستعداد ل�زمات والكوارث

مركز إدارة ا�زمات والكوارث

الرقابة

المخالفات

التنفيذ

الشؤون المالية

الموارد البشرية

تقنية المعلومات

ا�مداد والصيانة

مخرجات الرعاية المتكاملة

مخرجات الخدمات 
الطبية المساعدة

المراجعة السريرية

سالمة المرضى

التخطيط وتحفيز
 االستثمار

الجودة ومراقبة
المخرجات

الصحة العامة

ا�زمات والكوارث الصحيةتجربة المستفيد

الدعم المساندااللتزام

مكتب المدير العام

التراخيص

التحول

مدير (عام)
الشـــــــــــؤون 

الصحية

مركز الطب الشرعى ا�قليمى

مركزمراقبة السموم ا�قليمى

بنك الدم ا�قليمى

مساعد مدير عام الشؤون الصحية
الخدمات المركزية لتنفيذ خطط التحول الخاصة بها

1-2  الهيكلة والمهام
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

التخطيط وتحفيز االستثمار

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية
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مدير (عام) الشؤون الصحية

إجراء عمليات المراجعة ل�نشطة المالية وا�دارية الداخلية لمديرية الشؤون الصحية.

إجراء عمليات المراجعة في جميع ا�دارات العامة بما في ذلك المراجعة الداخلية للتأكد من التزام المديرية.

وضع خطة المراجعة السنوية ورفعها إلى وزارة الصحة للموافقة عليها.

رفع تقارير فصلية إلى وزارة الصحة عن أنشطة المراجعة ونتائجها.

القيام بحمالت تفتيشية على مختلف إدارات المديرية.

مراقبة سير العمل بالمديرية للتأكد من مطابقته للوائح وا�نظمة المتبعة.

فحص الشكاوى التي تحال إليها حول المخالفات ا�دارية والمالية وغيرها داخل المديرية.

أرشفة الملفات الخاصة بأعمال المتابعة.

العمل على تنمية وتقييم الرقابة الذاتية لموظفي المديرية.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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متابعـــة تطبيـــق الهيكل التنظيمي لمديرية الشـــؤون الصحية وفق� للنموذج الوطني الموحد، وتطوير النموذج التشـــغيلي حســـب الضـــرورة عند تطوير النموذج 

.MOH2.0  التشغيلي لوزارة الصحة

احتضان و إدارة فرق إدارة المشاريع المخصصة �نشطة التحول.

إدارة تنفيذ جميع أنشطة التحول المنبثقة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة.

الحفـــاظ علـــى التوافق مع رؤيـــة 2030، وبرنامج التحول الوطني، والموضوعات ذات الصلة ( إدارة التغيير، ومشـــاركة القطاع الخـــاص، والصحة ا¡لكترونية، والقوى 

العاملة، وبرنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية، والحوكمة).

.RHD2.0 إدارة أنشطة التحول المحددة للنموذج الوطني الموحد لمديريات الشؤون الصحية

-

-
-
-

-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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إصدار القرارات الطبية حيال صالحيات العمل (تخفيض النصاب، تحديد ا�صابة ونسبة العجز وعدم صالحية أو تحويل الوظائف).

إصدار القرارات الطبية حيال ا�جازات المرضية التي تتجاوز ٣٠ يوم� (إجازة مرضية للمريض/ تحديد إجازة مرافقة للمرافقين).

إصدار القرارات الطبية حيال ا�فراج الصحي (ا�فراج عن المساجين، تحديد تحمل الحبس).

إصـــدار القـــرارات الطبية حيـــال العالج (إصدار قرارا للعـــالج داخل المملكة والحاجـــة لمرافق وصالحية المرافـــق للمرافقة، الموافقة على إحالـــة المرضى خارج مناطق 

إقامتهم، إصدار توصية للعالج بالخارج أو التعويض).

صرف النفقات النثرية للمرضى المحالين خارج مناطق إقامتهم، با�ضافة إلى أوامر ا�ركاب (داخل وخارج المملكة).

اســـتقبال شـــكاوى المرضى وطلباتهم والتواصل معهم (تنســـيق احتياجات الرحلة ومواعيد الخارج مع الملحقية الصحية، خطابات للســـفارة بخصوص التأشيرة، 
تصديق التقارير طبية).

-
-
-
-

-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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االتفاق مع وزارة الصحة بشأن معايير الترخيص، وتقديم المعلومات عند الضرورة.

المساعدة في ضمان اكتمال حزمة طلب الترخيص للمركز الرئيسي بوزارة الصحة.

إصدار وتجديد التراخيص على مستوى التجمعات الصحية ومستشفيات القطاع الخاص، ومراكز الرعاية الصحية ا�ولية، والعيادات، وأي منشآت صحية أخرى.

إدارة المنصة الرقمية المحلية �صدار التراخيص.

وضع معايير الترخيص مع تغير معايير الرعاية الصحية، وتطوير نظام الرعاية الصحية من التجمعات الصحية إلى مؤسسات الرعاية الصحية المسؤولة.

-
-
-
-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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تقديم المشورة القانونية إلى مديرية الشؤون الصحية بشأن المسائل الداخلية. 

التعامل مع السلوكيات / المخالفات ا�خالقية (مثل مخالفات الموارد البشرية التي يرتكبها الموظفون).

مراجعة العقود والمناقصات الخاصة بمديرية الشؤون الصحية. 

تمثيل مديرية الشؤون الصحية في المالحقات القضائية الداخلية.

إبالغ وزارة الصحة عن مؤشرات ا�داء الرئيسية £دارة الشؤون القانونية، ووضع خطط عمل لمجاالت التحسين.

القيام بالتحقيقات ا�ولية في حال المخالفات داخل المديرية.

-
-
-
-
-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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العمل كحلقة وصل بين المجلس ا�قليمي بشأن جميع مسائل الرعاية الصحية، ونقطة مرجعية لجميع الجهات الحكومية ا�خرى (أي الدواوين).

إدارة التواصـــل مـــع مركـــز إدارة الكوارث بالنموذج التشـــغيلي MOH2.0  لوزارة الصحة في حالة وقوع كارثة من فعل الطبيعة أو من صنع ا�نســـان، والتنســـيق مع 

التجمعات الصحية لحشد الموارد المطلوبة.

ا�شراف على RHD2.0 من حيث الوظائف والقوى العاملة. 

مراجعة و اعتماد جميع ما يخص ا�جراءات المتخذة بحق مقدمي الخدمات . 

ا�شراف على جميع عمليات الخدمة المركزية (مثل بنك الدم والسموم والطب الشرعي).

احتواء الفريق الخاص بإدارة المشاريع للقيام بمتابعة مشاريع المديرية ومخرجاتها ومتابعة اجتماعات المدير العام.

االستجابة لطلبات وسائل ا�عالم والعالقات العامة.

وحدة المشاركة المجتمعية: العمل كحلقة وصل مع الجمعيات الخيرية والشركات والمؤسسات الستكمال المسؤولية االجتماعية الخاصة في المجال الصحي.

تقديم خدمات االتصاالت ا�دارية والوثائق والمحفوظات.

وحدة التطوع الصحي: القيام بأعمال ا�شراف على التطوع الصحي بالمنطقة.

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

مكتب المدير العامالشؤون القانونيةالتراخيصالهيئة الطبية العامةالتحولالمراجعة الداخلية

مدير (عام) الشؤون الصحية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

التخطيط وتحفيز االستثمار

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة  بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الرقابة والمخالفات والتنفيذ

متابعة معايير وإجراءات تفتيش المنشآت الصحية.

إطـــالق حمالت توعوية عن معايير التفتيش لتشـــجيع كل من مؤسســـات الرعاية الصحية الخاصة ومنشـــآت التجمعات الصحية على االلتـــزام بالمعايير التنظيمية 

المحددة (من خالل فرق مديرية الشؤون الصحية).

ا¤شراف على تنفيذ ا�نظمة واللوائح والبروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة.

المشاركة في وضع المعايير الخاصة بتدريب فريق التفتيش.

الوقوف على البالغات التي تصل مباشرة الى إدارة االلتزام.

تقديم الدعم والتكامل لجهات خارج وزارة الصحة عند الحاجة لعمل جوالت تفتيشية معتمدة.

التطوير والتوصية باستحداث سياسات حسب الحاجة والرفع بها إلى جهات االعتماد المعنية بالوزارة.

تنفيذ الزيارات الميدانية على المؤسسات والمنشآت الصحية وإرسال التقارير إلى لجان المخالفات.

تقديم التوصيات للتجمعات الصحية في حال وجود مخالفات في التجمعات الصحية إلى أن يتم استقالل التجمعات عن وزارة الصحة.

ضبط المخالفات المنصوص عليها في نظام مزاولة المهن الصحية داخل المنشآت الصحية.

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

مساعد المدير العام لاللتزام

مدير (عام) الشؤون الصحية

التنفيذالمخالفاتالرقابة
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متابعة القرارات المتعثرة في لجان المخالفات.
متابعة المعامالت المعادة الى إدارة االلتزام لعدم إكتمالها وتسجيلها.

إعداد ملف المخالفة (وإحالتها للجان المخالفات والجهة المختصة) للعرض على اللجنة من خالل عمل تفصيل مبســـط عن المخالفة والمنشـــأة ; لتســـهيل عملية دراســـة اللجنة 
للمخالفة.

مراجعة كافة عناصر ملف المخالفة، والتأكد من وجود مخالفة من اختصاص اللجنة، وتوفر ا�دلة والقرائن التي تثبت وقوع المخالفة.
كتابة قرارات اللجنة في النموذج الموحد مع ا¤سناد الصحيح حسب توجيهات اللجنة.

القيام بتحليل البيانات وتقديم التوصيات الالزمة لªدارات/اللجان المعنية لمجاالت التحسين المطلوبة.
إرسال القرار لالعتماد من صاحب الصالحية، واستالم نسخة، وإرساله لªدارة المعنية لªدخال في المنصة.

االشـــراف علـــى اعـــداد التقارير الدورية والبيانـــات المطلوبة من قبل ا¤دارة العامـــة لمتابعة وتطوير اللجان بديوان الوزارة ومدير الشـــؤون الصحيـــة بالمنطقة/ المحافظة، 
والتأكد من رفعها بشكل منتظم.

تحقيق كافة معايير جودة ا�داء من خالل وضع سياسات وإجراءات، وكذلك تحقيق معايير ا�داء التي تطلبها ا¤دارة العامة.
تقييم أداء ا�مانة لتطوير العمل وتحقيق ا�هداف من كافة ا�صعدة.

تقوم الهيئة الصحية الشرعية ولجنة مخالفات الممارسين الصحين ولجنة مخالفات المؤسسات الصحية بدراسة المخالفات و رفع التقارير النهائية إلى المدير العام  كما 
هو معمول به باللوائح واالنظمة وتقوم إدارة المخالفات في دعم هذه اللجان بناًء على المهام المذكورة أعاله .

-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

مساعد المدير العام لاللتزام

مدير (عام) الشؤون الصحية

التنفيذالمخالفاتالرقابة

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الرقابة والمخالفات والتنفيذ
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الرقابة

مساعد المدير العام لاللتزام

التنفيذالمخالفات

استالم وتنفيذ قرارات ا غالق والغرامات المالية الصادرة من لجان المخالفات.
استالم وتنفيذ قرارات إعادة فتح المؤسسة فور تالفي المالحظات المنصوص عليها.

الرفع مباشرة للوزارة في حال عدم تنفيذ التوصيات أو العقوبات المعتمدة للمنشآت الصحية.
المتابعة مع جميع المنشآت الصحية الخاصة والتابعة للتجمعات، لتنفيذ التوصيات الصادرة بحقهم.

المتابعة مع التجمعات الصحية  صدار تقارير معالجة المخالفات بشكل دوري.
التنسيق مع جهات التكامل لªبالغ بجميع ا جراءات القائمة على تقييمات وتوصيات المخالفات وتنفيذها والمتابعة بشأنها.

متابعة ا غالقات وفتحها.

-
-
-
-
-
-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الرقابة والمخالفات والتنفيذ
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االلتزام

الوحدات التابعة المباشرة

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

التخطيط وتحفيز االستثمار

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى

المراجعة السريرية سالمة المرضىمخرجات الرعاية المتكاملة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة

مراقبـــة  تنفيـــذ مراكز  الرعاية الصحية ا�ولية والمنشـــآت الصحية للبرامج التـــي ال تغطيها الصحة العامة (مثل البرامج المتعلقة با�مراض المزمنة، طب االســـنان، العناية القلبية وغيرها) 
وضمان التزامها.

متابعة مؤشرات ا�داء الرئيسية، والتأكد من التزام مراكز الرعاية الصحية ا�ولية للمعايير واللوائح التي وضعها المركز الرئيسي لوزارة الصحة.
متابعة النتائج المتعلقة بسالمة الخدمة وجودتها على النحو المحدد في النتائج المحددة مسبقا، وتحديد المشكالت ذات الصلة.

المتابعة مع إدارة االلتزام بشأن عمليات التفتيش المطلوبة والزيارات الميدانية، وتحليل التقارير المقدمة من إدارة االلتزام وتحديد الفجوات المرصودة واقتراح تدابير لتخفيف الفجوات.
تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة. 

إجراء فحوص عشوائية للسجالت الطبية لضمان ارتفاع مستوى السجالت. 
مراجعة البيانات والمؤشرات الفنية من مقدمي الخدمات بشأن جودة الرعاية والسالمة.

مراجعة تقارير النتائج ا·كلينيكية، ورفع معايير الجودة لوزارة الصحة.
متابعة جودة المراكز المتخصصة (بما في ذلك وحدات غسيل الكلى) ووحدات العناية المركزة.

ا·شراف على المكونات التنظيمية، وتقديم معلومات حول برنامج "أداء الصحة".
ضمان التزام التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات بتنفيذ برامج رعاية ا�ســـنان ا·لزامية المعينة من قبل وزارة الصحة (على ســـبيل المثال، برنامج صحة ا�ســـنان في المدارس، والتوعية 

بصحة ا�سنان، وما إلى ذلك).
مراجعة الجودة والمبادئ التوجيهية ا·كلينيكية المبنية المتعلقة بشـــؤون المستشـــفيات ، ومراكز الرعاية الصحية ا�ولية، والمراكز المتخصصة، والصحة النفسية والمجتمعية، وإعادة 

التأهيل الطبي، وطب ا�سنان، والسجالت الطبية، والرعاية الصحية المنزلية التي تم إنشاؤها حديًثا ضمن قسم نتائج الرعاية المتكاملة.

-

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات

مدير (عام) الشؤون الصحية



24

المراجعة السريرية سالمة المرضىمخرجات الرعاية المتكاملة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة

متابعة النتائج المتعلقة بمؤشرات اداء الرئيسية لسالمة ادوية، وا�بالغ عن المشكالت المرصودة.
متابعة النتائج المتعلقة باالستخدام الصحيح ل�دوية، و ا�حالة �داره المخالفات عند الحاجة لتحقيق.

التدقيق على جودة وسالمة اغذية في مطابخ المنشآت الصحية حسب شروط وزاره الصحه.
متابعة تنفيذ المتطلبات المشرعه من الوزارة.

المتابعـــة مع إدارة االلتزام بشـــأن عمليات التفتيش المطلوبة والزيـــارات الميدانية , وتحليل التقارير المقدمة مـــن إدارة االلتزام، وتحديد الفجوات 
المرصودة ،واقتراح تدابير لتقليل الفجوات.

تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة. 
مراجعة الجودة والمبادئ التوجيهية ا�كلينيكية المبنية حديًثا  والمتعلقة بالرعاية الصيدالنية والتغذية والتمريض واشعة والخدمات التطبيقية 

التي تم تطويرها حديًثا ضمن إدارة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة.  

مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات

مدير (عام) الشؤون الصحية

-
-
-
-
-

-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى
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المراجعة السريرية سالمة المرضىمخرجات الرعاية المتكاملة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة

مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات

مدير (عام) الشؤون الصحية

متابعة وضمان االلتزام بتطبيق معايير الرعاية وا�رشادات االكلينيكية المستندة إلى ا�دلة لمنشآت الرعاية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة.
مساءلة مقدمي الخدمات عن جودة الرعاية االكلينيكية عن طريق إدارة المخالفات.

إجراء تدقيق منتظم �غراض التحقق من االلتزام والعمل على تحسينه.
متابعة التزام المستشفيات العامة والخاصة بأفضل إرشادات الرعاية االكلينيكية التي وضعتها وزارة الصحة.

المتابعة مع إدارة االلتزام بشأن عمليات التفتيش المطلوبة والزيارات الميدانية , وتحليل التقارير المقدمة من إدارة االلتزام و تحديد الفجوات المرصودة 
واقتراح تدابير لتخفيف هذه الفجوات.

تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة.

-
-
-

-
-

-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى
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المراجعة السريرية سالمة المرضىمخرجات الرعاية المتكاملة مخرجات الخدمات الطبية المساعدة

مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات

مدير (عام) الشؤون الصحية

قياس سالمة المرضى، والتأكد من قيام التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات بمتابعة الشكاوى والمجاالت المثيرة للقلق.
ضمان االلتزام بمعايير سالمة المرضى، معايير المركز السعودي لسالمة المرضى وإجراءات قياس جودة التجربة.

متابعة برنامج سالمة المرضى التابع للتجمعات الصحية، واتخاذ ا�جراءات الالزمة لتحسينها، إذا دعت الحاجة.
المتابعـــة مـــع إدارة ا�لتزام بشـــأن عمليات التفتيش المطلوبـــة والزيارات الميدانية , تحليـــل التقارير المقدمة من إدارة االلتـــزام و تحديد الفجوات 

المرصودة واقتراح تدابير لتخفيف الفجوات.
تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوب.

-
-

-
-

-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

مخرجات الخدمات الطبية المساندة وسالمة المرضى
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الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

التخطيط وتحفيز االستثمار

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات



28

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

حقوق المستفيد والعناية بتجربة المستفيد

إدارة حل مشكالت/ شكاوى المرضى التي لم يتم تسويتها على نطاق مقدمي الخدمات والتجمعات الصحية (شكاوى المستوى 2 فما فوق).
جمع شكاوي المرضى التي لم تحل عن طريق التجمع الصحي.

إنشاء قناة لالتصال المباشر مع المرضى، مثال عن طريق مركز خدمة 937 .
المتابعـــة مع إدارة االلتزام بشـــأن عمليـــات التفتيش المطلوبة والزيارات الميدانيـــة , وتحليل التقارير المقدمة مـــن إدارة االلتزام وتحديد الفجوات 

المرصودة واقتراح تدابير لتخفيف هذه الفجوات.
تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة .

.PHAP تصعيد وتسليم الشكاوى إلى وزارة الصحة التي بدورها ستتولى التنسيق مع
متابعة وتعزيز تجربة المرضى من خالل تقارير مؤشرات ا²داء الرئيسية.

-
-
-
-

-
-
-

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد

مدير (عام) الشؤون الصحية

حقوق المستفيد العناية بتجربة المستفيد
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

حقوق المستفيد والعناية بتجربة المستفيد

حقوق المستفيد العناية بتجربة المستفيد

بناء ثقافة حقوق المستفيد عن طريق الحمالت ا�عالمية. 
ضمان تلبية حقوق المستفيد من خالل التنسيق مع فرق وزارة الصحة المركزية وسالمة المرضى وفريق العناية بتجربة المستفيد.

متابعة وجمع مؤشرات ا�داء الخاصة بتجربة المستفيد. 
ا�شراف على المرافق واللجان المهنية لحل الشكاوى بالتزامن مع دعم تجربة المستفيد.

-
-
-
-

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد

مدير (عام) الشؤون الصحية
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الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

التخطيط وتحفيز االستثمار

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي

مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االستثمار

مدير (عام) الشؤون الصحية

تحفيز االستثمار الصحي إدارة التغييرالتخطيط ا ستراتيجي التحليل وذكاء ا�عمال

تحديد احتياجات المناطق من حيث المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ا�ولية، وتقديم معلومات بشأن الخطة الخمسية إلى وزارة الصحة.
التأكد من أن الخطط الموضوعة تدعم استراتيجية وزارة الصحة.

دراسة النماذج الرائدة ا قليمية والدولية، وإبالغ وزارة الصحة عن مستهدفات القدرات التشغيلية، وأفضل ممارسات تخطيط المنشآت الصحية.
ا عالن عن ا رشادات الخاصة بتخطيط القوى العاملة (على سبيل المثال، نسب ا�طباء بناء» على أفضل الممارسات).

جمع البيانات من المنشآت الصحية / الهيئة العامة لµحصاء �غراض التخطيط.
تقديم الدعم في استراتيجيات التطوير بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة (الخطط السنوية والخمسية لوزارة الصحة).

ا بالغ عن ا حصاءات ا�ساســـية (عدد المستشـــفيات, عدد الموظفين, إلخ) للمستشـــفيات الحالية ومراكز الرعاية الصحية ا�ولية والمنشآت الصحية 
ا�خرى لتقييم متطلبات القدرات التشغيلية في جميع القطاعات الصحية.

وضع الخطط التشغيلية، والخطط طويلة ا�جل، والتوقعات المطلوبة للمديرية.
مراجعة وتوحيد الخطط السنوية لµدارات الداخلية في مديرية الشؤون الصحية، ومتابعة تنفيذها.

العمل كحلقة وصل بين االبتكارات في المجاالت الصحية ومركز ا بداع التابع لوزارة الصحة. 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-



32

تحفيز االستثمار الصحي إدارة التغييرالتخطيط ا�ستراتيجي التحليل وذكاء ا�عمال

مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االستثمار

مدير (عام) الشؤون الصحية

إبالغ وزارة الصحة عن البيانات الصحية التي تم جمعها (العامة والخاصة).
إبالغ وزارة الصحة عن بيانات التدقيق على المنشـــآت الصحية العامة والخاصة؛ المستشـــفيات (يومي�)، وبيانات مراكز الرعاية الصحية ا�ولية (يومي�) 

وا�حصاءات الحيوية وبيانات المواليد والوفيات.
ا�عالن عن البيانات والمؤشرات المنشورة على مستوى الدول (محلي� وإقليمي� ودولي�).

تحليل البيانات وإعداد التقارير ذات الصلة (على سبيل المثال، الكتاب ا�حصائي السنوي لمديرية الشؤون الصحية، وتقارير الوفيات).
المتابعة مع مقدمي الخدمات لتقديم البيانات ا�حصائية على البوابة ا�لكترونية لوزارة الصحة.

إعداد وتقديم تقارير إحصاءات البيانات وفًقا لمعايير وزارة الصحة.
طلب بيانات من المستشفيات الخاصة والعامة (بما يشمل المستشفيات العسكرية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات قوى ا�من).

التواصـــل مع جميع المســـاعدين لجمـــع البيانات بحيث تكون هـــذه ا�دارة هي أحد المصادر الرئيســـية (با�ضافة إلـــى إدارة التفتيش وإدارة تجربة 
المستفيد) لتغذية جميع المساعدين  بالمعلومات و المؤشرات ليتم تحليلها.

المتابعة مع إدارة االلتزام بشأن عمليات التفتيش المطلوبة للتأكد من صحة البيانات المرسلة من قبل التجمعات الصحية.

-
-

-
-
-
-
-
-

-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
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تحفيز االستثمار الصحي إدارة التغييرالتخطيط ا�ستراتيجي التحليل وذكاء ا�عمال

مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االستثمار

مدير (عام) الشؤون الصحية

تمكين مشاركة القطاع الخاص وتفعيل االستثمار ا�قليمي من خالل الترويج.
تقديم الخدمات االستشارية والدعم في تقديم المساعدة �نشاء استثمارات في القطاع الخاص.

التنسيق مع فريق القطاع الخاص في الوزارة وفريق مشاركة القطاع الخاص في مكتب تحقيق الرؤية كما هو مطلوب.
العمل كجهة اتصال أساسية لجميع المستثمرين لخلق فرص استثمارية واستضافة وحدة العالقات العامة المسؤولة عن عالقات المستثمرين.

تحديد فرص تطوير العقود واالستثمار في المنطقة فيما يخص القطاع الصحي بشكل كامل.
تحديد فرص االستثمار العامة فيما يخص المباني التابعة لمديريات الشؤون الصحية، (مثل: محل قهوة).

التنســـيق مع وحدة المشـــاركة المجتمعية في مكتب المدير العام للتواصل مع الجمعيات الخيرية والشـــركات والمؤسســـات الستكمال المسؤولية 
االجتماعية الخاصة في المجال الصحي.

-
-
-
-
-
-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
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تحفيز االستثمار الصحي إدارة التغييرالتخطيط ا�ستراتيجي التحليل وذكاء ا�عمال

مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االستثمار

مدير (عام) الشؤون الصحية

ا�شراف على التغيير المستمر في مديرية الشؤون الصحية ورفع النتائج إلى المدير العام.
استخدام المنهجية وا�دوات المعتمدة في إدارة التغيير والتواصل في ا�دارة ا�ستراتيجية بمكتب تحقيق الرؤية.

بناء خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيســـية باســـتخدام المنهجية و ا�دوات المعتمدة في إدارة التغيير والتواصل في ا�دارة 
االستراتيجية بمكتب تحقيق الرؤية حسب المدة الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة وضمن الميزانية المعتمدة.

إعداد تقرير عن حالة خطط التغيير والتواصل بشكل دوري وتسليمها لمكتب تحقيق الرؤية.
إعداد سجل المخاطر وسجل المشاكل التي تواجه المديريات الصحية وإعداد خطط للتغير والتواصل مواجهه لها.

إعداد سجل أصحاب المصلحة في  المديريات الصحية والتأكد من تضمينه في خطط التغيير وتحديثه بشكل مستمر.
التواصل والتنسيق الدائم فيما يخص أنشطة التغيير والتواصل مع مكتب تحقيق الرؤية.

مشاركة إنجاز خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيسية التفصيلية لمشاريع التحول.
قياس أثر خطط التغيير والتواصل في المديريات  ومشاركتها بشكل دوري مع مكتب تحقيق الرؤية.

-
-
-

-
-
-
-
-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

التخطيط اإلستراتيجي وتحفيز االستثمار الصحي
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التخطيط وتحفيز االستثمار

تجربة المستفيد

الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الشؤون المالية

ا�شراف على المعامالت وتوفير ا�مدادات غير الطبية، ومراجعة طلبات ا�مداد ا�ضافية.
مراجعة تقارير التفتيش الخاصة بوزارة الصحة، والتأكد من تنفيذ التعليقات والتوصيات ذات الصلة (الخاصه بالمديرية).

المتابعة مع الشؤون المالية بشأن المدفوعات وتسليم طلبات الشراء.
التأكد من تخزين المواد بشكل سليم وفق� �جراءات الحفظ المعمول بها.

-
-
-
-

مساعد المدير العام للدعم المساند

الشؤون المالية

مدير (عام) الشؤون الصحية

الميزانية والشؤون الماليةمراقبة المخزون
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

الشؤون المالية

ا شراف على سير المعامالت، ومتابعة النفقات، والتحذير عند الحاجة بشأن النفقات الداخلية لمديرية الشؤون الصحية.
قيادة ا�نشـــطة وإعداد التقارير المحاســـبية لمديرية الشؤون الصحية، وإسداء المشـــورة وتقديم توصيات على أساس الميزانية المتاحة مقابل النفقات 

المصروفة أو التي تم طلب صرفها.
تنظيم المصروفات والدفعات للموظفين والموردين.

المراجعة والتفاوض بشأن الميزانية المطلوبة لمديرية الشؤون الصحية مع وزارة الصحة ووزارة المالية على النحو المطلوب.
ضمان التخطيط المالي السليم لالستفادة من الميزانية على الوجه ا�كمل.

متابعة إنفاق ميزانية الشؤون الصحية والتحكم بالنفقات مقابل الميزانية المخصصة. 
توحيد وإدارة إيرادات المنشأة من خالل الخدمات المركزية.

توحيد وتوثيق سندات ا�راضي وغيرها من ا�صول.
ا شراف على مصادر الدخل المالية الذاتية ومتابعة الصرف على الوجه ا�كمل.

تقديم الدعم بتسيير المعامالت الخاصة بالتجمعات الصحية في المنطقة إلى حين فصل الميزانية الخاصة بالتجمعات الصحية عن المديرية.
العمل على تنمية ا يرادات.

توفير خدمات النقل في حال االحتياج.

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مساعد المدير العام للدعم المساند

الشؤون المالية

مدير (عام) الشؤون الصحية

الميزانية والشؤون الماليةمراقبة المخزون
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

الموارد البشرية

 تقييم وتحديد االحتياجات التدريبية الداخلية لموظفي مديرية الشؤون الصحية من خالل االستبيانات والمقابالت والدراسات.
 وضع الجدول الزمني للدورات التدريبية.

 رفع ميزانية التدريب المطلوبة إلى وزارة الصحة للحصول على الموافقة عليها.
 تخطيط الدورات التدريبية لموظفي مديرية الشؤون الصحية (على سبيل المثال الدورات التدريبية ذات الصلة بالتنظيم، وما إلى ذلك).

 التعاقد مع أطراف خارجية لتصميم وإجراء الدورات التدريبية، وتوفير دورات تدريبية مختارة من خالل مركز التدريب التابع لمديرية الشؤون الصحية.

-
-
-
-
-

مساعد المدير العام للدعم المساند

الموارد البشرية

مدير (عام) الشؤون الصحية

خدمات الموارد البشرية التدريب والتطوير المؤسسي
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

الموارد البشرية

وضع إرشادات لتقييم موظفي مديرية الشؤون الصحية.
تنفيذ عمليات نقل موظفي مديرية الشؤون الصحية بين المناطق حسب احتياجات كل منطقة (ا دوار التنظيمية فقط).

إجراء دورات تقييم سنوي لموظفي مديرية الشؤون الصحية. 
وضع إرشادات لتقييم العاملين في مديرية الشؤون الصحية.

رفع طلبات الترقية لموظفي مديرية الشؤون الصحية أو النظر فيها والموافقة عليها.
اعتماد / رفض تقاعد وإقالة جميع موظفي مديرية الشؤون الصحية .

تجهيز رواتب ومدفوعات موظفي مديرية الشؤون الصحية.
مراقبة انتظام دوام الموظفين.

التخطيط للقوى العاملة.
القيام بمهام التواصل الداخلي.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مساعد المدير العام للدعم المساند

الموارد البشرية

مدير (عام) الشؤون الصحية

خدمات الموارد البشرية التدريب والتطوير المؤسسي
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

اإلمداد والصيانة

مساعد المدير العام للدعم المساند

ا
مداد والصيانة

مدير (عام) الشؤون الصحية

العقود والمشترياتالشؤون الهندسية والصيانةا�من والسالمة

تنفيذ معايير وإجراءات ا�من والسالمة داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.
إبرام العقود مع شركات ا�من لتوفير ضباط ا�من (الحراس لمباني مديرية الشؤون الصحية).

 إدارة موظفي ا�من المتعاقدين في مديرية الشؤون الصحية وا
شراف عليهم.
 تحليل وحل المشكالت المتعلقة بالسالمة والهندسة (مثل أمن النظم).

 تنفيذ أنشطة ا�من والسالمة لمباني مديرية الشؤون الصحية.

-
-
-
-
-



41

لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

اإلمداد والصيانة

مساعد المدير العام للدعم المساند

ا
مداد والصيانة

مدير (عام) الشؤون الصحية

العقود والمشترياتالشؤون الهندسية والصيانةا�من والسالمة

إعداد كراسات الشروط والمواصفات ل�عمال المتعلقة بالصيانه  وا�عمال ا
نشائية داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.
تقييم وترسية عقود البناء للمنشآت التابعه للمديرية.

المتابعة وا
شراف على المتعاقدين أثناء أعمال الصيانة وا�عمال ا
نشائية لمنشآت الخدمات المركزية.
ضمان التزام المتعاقدين بمعايير الصحة والسالمة أثناء أعمال البناء للمنشآت التابعة للمديرية.

إصدار تقارير شهرية وفصلية عن سير العمل لوزارة الصحة.
إبرام عقود الصيانة وا�عمال ا
نشائية للمديرية ومتابعة مقاول الصيانة  وا�عمال ا
نشائية ورفع مستخلصاته.

-
-
-
-
-
-
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مساعد المدير العام للدعم المساند

ا
مداد والصيانة

مدير (عام) الشؤون الصحية

العقود والمشترياتالشؤون الهندسية والصيانةا�من والسالمة

ا
عالن عن المناقصات، وتقديم طلبات الشراء ل�مدادات غير الطبية لمديرية الشؤون الصحية.
المتابعة مع الموردين لتسليم ا
مدادات غير الطبية.

 رفع طلبات ا
مدادات الطبية البسيطة، حسب االقتضاء، إلى مركز التميز لتقديم الطلب إلى شركة نبكو .
 المتابعة مع مركز التميز لتسليم ا
مدادات الطبية المطلوبة للخدمات المركزية.

تقديم خدمات الطباعة.
متابعة عمليات التجهيز وا
حالل الخاصة بالمديرية.

-
-
-
-
-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

اإلمداد والصيانة
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

تقنية المعلومات

تقنية المعلومات

تطبيق نموذج حوكمة الســـتخدام الشـــبكات وأنظمة التشغيل، ومساعدة الوحدات التشغيلية في مديرية الشؤون الصحية من خالل تزويدها بالمهام  التي 
تحتاج إليها.

  إنشـــاء وصيانة التطبيقات التشـــغيلية، وتطوير وتأمين وتخزين البيانات ا�لكترونية لمديرية الشـــؤون الصحية، والمساعدة في استخدام البرمجيات وإدارة 
البيانات. 

 ا�شراف على تركيب وصيانة نظم الشبكات الحاسوبية داخل مديرية الشؤون الصحية.
 تنفيذ جميع ا»شـــكال التقنية الالزمة لتيســـير متطلبات تواصل موظفي مديرية الشؤون الصحية  مع برامج تشغيل الشبكة، والبريد ا�لكتروني، والخوادم 

ا²منة، والهواتف، ومؤتمرات الفيديو وا�نترنت، وما إلى ذلك. 
 ضمان حلول فعالة وذات كفاءة للمشكالت المتعلقة بتقنية المعلومات، وزيادة توافر وموثوقية الحلول االستراتيجية في مديرية الشؤون الصحية. 

 تشغيل مكتب الدعم الفني لموظفي مديرية الشؤون الصحية، وإحالة المشكالت ذات الصلة إلى مقدمي الخدمات المتعاقد معهم. 
 صيانة النظم (الموقع ا�لكتروني، وكشـــوف حضور وانصراف الموظفين، وطلبات دعم تقنية المعلومات، وغير ذلك ) التي تدعم موظفي مديرية الشـــؤون 

الصحية. 
 توفير الدعم الفني ل¼جهزة غير المرتبطة بالبنية التحتية (الحواسيب النقالة وغيرها) وبعض البرمجيات لموظفي مديرية الشؤون الصحية.

 تنفيذ أنشطة صيانة النظم (وصول مستخدم جديد وغيرها) لنظم إدارة الموارد المؤسسية لموظفي مديرية  الشؤون الصحية.

مساعد المدير العام للدعم المساند

مدير (عام) الشؤون الصحية

-

-

-
-

-
-
-

-
-
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

التخطيط وتحفيز االستثمار

الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

الدعم المساند

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية
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لة  بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

واإلستعداد لألزمات والكوارث ومركز إدارة األزمات والكوارث

وضع إجراءات وخطط الطوارئ لمركز إدارة ا�زمات والكوارث بالتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والجهات المعنية.
وضع متطلبات التدريب على إدارة الكوارث في المناطق.

إجراء تدريب تجريبي على حاالت الطوارئ المحتملة.
توفير وتيسير البرامج التدريبية على إدارة الطوارئ والكوارث في المناطق.

دراسة معايير الطوارئ ا�قليمية والدولية وا�بالغ عن أهداف القدرات ا�قليمية وأفضل ممارسات تخطيط المرافق إلى وزارة الصحة.
ا�بالغ عن خطوط ا�ساس لمرافق الطوارئ الموجودة لتقييم متطلبات القدرات.

متابعة ا�جراءات التدريبية والتجريبية وتقييمها.

مساعد المدير العام ل§زمات والكوارث الصحية

مدير (عام) الشؤون الصحية

-
-
-
-
-
-
-

مركز إدارة ا�زمات والكوارثاالستعداد ل§زمات والكوارث
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المشاركة في اللجان الوطنية �دارة ا�زمات.
العمل كحلقة وصل بين المركز الرئيسي لوزارة الصحة والعمليات الميدانية خالل حاالت الطوارئ.

تسجيل جميع بيانات الكوارث المطلوبة، والتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة المركزية والقطاعات الحكومية ا�خرى حسب الضرورة.
الرفع للمدير العام عن ( طريق المساعد ) في حال حدوث أي كارثة صحية ل�عالن عن حالة الطوارئ.

التفاعل والتنسيق مع المركز الوطني للوقاية من ا�مراض ومكافحتها والتجمعات الصحية على النحو المطلوب من خالل المركز الرئيسي لوزارة الصحة.

مساعد المدير العام ل©زمات والكوارث الصحية

مدير (عام) الشؤون الصحية

-
-
-
-
-

مركز إدارة ا�زمات والكوارثاالستعداد ل©زمات والكوارث

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

واإلستعداد لألزمات والكوارث ومركز إدارة األزمات والكوارث
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الدعم المساند

التخطيط وتحفيز االستثمار

تجربة المستفيد

الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

األزمات والكوارث الصحية

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

البرامج الصحية

المنافذالبرامج الصحيةمكافحة العدوى

مساعد المدير العام للصحة العامة

مدير (عام) الشؤون الصحية

التأكد من أن التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات يوفرون المستوى المطلوب من التدريب للعاملين في برامج مكافحة ا�مراض المعدية. 
متابعة االلتزام باللوائح التي تنظم برامج مكافحة ا�مراض المعدية حسب التكليف الصادر عن المركز الرئيسي لوزارة الصحة.

متابعة التزام المنشآت الصحية، والتدخل عند ا¥بالغ عن تفشي ا�مراض المعدية  بالتنسيق في ذلك مع إدارة االلتزام.
متابعة تنفيذ التدابير المتفق عليها في المنشآت الصحية عند تشخيص ا¥صابة با�مراض المعدية وا¥بالغ عنها. 

تحليل البيانات التي تقدمها المنشآت الصحية حول حوادث ا�مراض المعدية، ورفعها إلى وزارة الصحة.
التعاون مع إدارة مركز ا�زمات والكوارث في حال حدوث كارثة تفشي �ي مرض معدي.

المتابعة مع إدارة ا¥لتزام بشـــأن عمليات التفتيش المطلوبة والزيارات الميدانية، وتحليل التقارير المقدمة من إدارة االلتزام وتحديد الفجوات المرصودة، 
واقتراح تدابير لتخفيف هذه الفجوات.

-
-
-
-
-
-
-
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لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

البرامج الصحية

المنافذالبرامج الصحيةمكافحة العدوى

مساعد المدير العام للصحة العامة

مدير (عام) الشؤون الصحية

متابعة نتائج البرامج الصحية الخاضعة للتنظيم بالتنسيق في ذلك مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من ا�مراض ومكافحتها.
حدد عملية التطعيم الروتينية في المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية ا�ولية.  ضمان االلتزام باللوائح التي ت�

إجراء التحقيقات في ا�مراض الوبائية المحلية بالتنسيق في ذلك مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من ا�مراض ومكافحتها بالتعاون والتنسيق 
مع ادارة االلتزام.

متابعة التزام المنشآت الصحية بمعايير الصحة البيئية، والتخلص من النفايات الطبية واªشعاعية، والتحقيق في الحوادث على النحو المطلوب بالتنسيق 
في ذلك مع إدارة االلتزام.

التنسيق مع إدارة االلتزام بشأن عدم االلتزام ببرامج الصحة العامة.
 وضع خطط الصحة العامة في المناطق وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.

جمع كافة بيانات الصحة العامة في المناطق (االستفادة من نظام حصن اªلكتروني)، والتنسيق مع إدارة اªحصاءات وذكاء ا�عمال ªجراء تحليالت البيانات 
المطلوبة.

-
-
-

-

-
-
-
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المنافذالبرامج الصحيةمكافحة العدوى

مساعد المدير العام للصحة العامة

مدير (عام) الشؤون الصحية

التنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة بشأن ا�دارة المحلية لنظام حصن ا�لكتروني، على مستوى دعم ا عمال والتقنية والتدريب.
تقديم التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة.

التأكد من أن التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات يوفرون المستوى المطلوب من تدريب الموظفين لجميع برامج الرعاية ا ولية (مثل مكافحة 
التدخين والصحة المدرسية … الخ). 

التنسيق مع وزارة التعليم وإدارات التعليم المحلية لتوفير معلومات حول لوائح وإرشادات الصحة المدرسية في المناطق .
متابعة تقديم خدمات صحة المدارس.

-
-
-

-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

البرامج الصحية
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المنافذالبرامج الصحيةمكافحة العدوى

مساعد المدير العام للصحة العامة

مدير (عام) الشؤون الصحية

ا�شراف ومتابعة سياسات وإجراءات العمل ومؤشرات ا�داء.

التقييـــم وا�بـــالغ عن ا�حداث المؤثرة علـــى الصحة العامة (NFP- مركز االتصـــال الوطني) في المنافذ.

التواصــل والتنسيـــق مع إدارة المنفــــذ (الُسلطة العليــا) والجهــــــات الحكوميـــة ا�خرى.

متابعة االلتزام بتطبيق االشتراطات / ا�جراءات الصحية على المسافرين ووسائل النقل. 

متابعة االلتزام بتوفير الخدمات الطبية والنقل ا�سعافي للمسافرين.

اعتمـاد ومتابعــة تطبيــق خطــة طــوارئ الصحة العـــامة فـــي المنافـــذ.

تقييم االلتزام با�جـــراءات/االشتراطـات الصحيــة الصــادرة من وزارة الصحــة في المنافذ.

متابعة االلتزام بإجراءات الصحة العامة (طوارئ الصحة العامة/صحة البيئة/نواقل المرض) في المنافذ.

تنظيم التقارير ا�حصائية والعمليــات المشتركة مع الجهــات ا�خرى الخاصـة بالمنافــذ.

تقييم كفاءة القــوى العاملــة ومؤشــرات ا�داء في المنافــذ.

المشاركة في إعداد وتقييم خطط وإجراءات العمل للمنافذ.

متابعـــة االلتـــزام بتطبيـــق القدرات ا�ساســـية للوائح الصحية الدوليـــة في المنافذ وتقييـــم ذلك دوري·. 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

البرامج الصحية
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األزمات والكوارث الصحية

التخطيط وتحفيز االستثمار

الوحدات التابعة المباشرة

االلتزام

الجودة ومراقبة المخرجات

تجربة المستفيد

الدعم المساند

الصحة العامة

الخدمات المركزية

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

مركز مراقبة السموم اإلقليمي

توفير البيانات والتقارير حسب الحاجة �جراء ا�حصاءات واالستبيانات والتقارير. 
تطوير ومراجعة سياسات وإجراءات بنوك الدم. 

تقييم االحتياجات، وجمع المتطلبات، وطلب إمدادات الدم الالزمة. 
إدارة مستويات المخزون في بنوك الدم المختلفة.

ضمان جاهزية المعدات واستمرارية ا�مدادات.
ا�شراف على توزيع ا�مدادات بالتنسيق مع إدارة ا�مدادات الطبية. 

تقييم االحتياجات التعليمية لمقدمي الخدمات، ووضع الجدول الزمني للدورات التدريبية.
مراجعة طلبات المنح الدراسية وإرسالها إلى الوزارة للموافقة.

إدارة القوى العاملة داخل بنك الدم ا�قليمي.
دعم أنشطة استقطاب المواهب. 

تقييم أهلية التقاعد لªخصائيين وا§طباء. 
تنظيم حمالت جمع التبرعات، وتنسيق عمليات قوافل التبرع بالدم. 
تفويض القوى العاملة �دارة إمدادات الدم أثناء شعائر الحج والعمرة.

مراجعة البيانات والمؤشرات الفنية من مقدمي الخدمات لضمان التزام بنوك الدم بالمستشفيات بجودة الرعاية الصحية وسالمتها.
إجراء زيارات ميدانية لتفقد بنوك الدم بالمستشفيات للتأكد من أنها تتبع المعايير المطلوبة بالتنسيق مع إدارة االلتزام.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مركز مكافحة السموم في المناطقبنك الدم في المناطق مركز الطب الشرعي في المناطق
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إجراء فحوصات ما بعد الوفاة كجزء من التحقيقات الجنائية (مثل التحقيق في حاالت الوفاة المشتبه بها). 
إجراء الفحوصات كجزء من التحقيقات الجنائية على المرضى (مثل حاالت االعتداء الجنسي). 

مراجعة ا�خطاء الطبية و التحقيق في طلبات التعويض عن ا�صابة الطبية والوفاة.
إعادة التحقيق في الحاالت التي لم يوافق عليها أصحاب المصلحة على تقييم بناء الطب الشرعي ا�ولي.

توفير خدمات التحنيط الشاملة.
وضع لوائح الطب الشرعي.

جمع البيانات، وإعداد التقارير ا�حصائية المتعلقة بالطب الشرعي وا�خطاء الطبية. 
قيادة التواصل مع فرق الطب الشرعي وأقسام الطب الشرعي خالل أوقات الكوارث.

تقديم الدعم الفني �قسام الطب الشرعي.
إعداد الســـجالت الخاصة بالممارســـات الطبية الخاطئة المقدمة ليتم تقييمها من قبل سلطات الطب الشـــرعي العامة ، والتواصل مع المشتكين 

حسب االقتضاء.
 إجراء زيارات ميدانية لتفقد أقسام الطب الشرعي (الثالجات) والتأكد من أنها تتبع المعايير  المطلوبة بالتنسيق مع إدارة االلتزام.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مركز مكافحة السموم في المناطقبنك الدم في المناطق مركز الطب الشرعي في المناطق

لة بيانات المهام المفصَّ
قائمة الخدمات

مركز مراقبة السموم اإلقليمي
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لة بيانات المهام المفصَّ
 قائمة الخدمات

مركز مراقبة السموم اإلقليمي

وضع وتطوير ا�رشادات وا�جراءات ومعايير الجودة �قسام مكافحة السموم.
 إجراء زيارات ميدانية لتفقد أقسام مكافحة السموم والتأكد من أنها تتبع المعايير  المطلوبة بالتنسيق مع إدارة االلتزام.

جمع البيانات المطلوبة، وتقديم الدعم في إجراء البحوث.
مراجعة تقارير التفتيش / التدقيق، وتقديم التوصيات ذات الصلة.

تقييم مدى الحاجة إلى إنشاء مراكز جديدة بناء  على طلب المناطق ووضع خطة إنشاء المراكز الجديدة بالتنسيق مع المساعد للتخطيط.
الرد على االستفسارات المتعلقة بقضايا السموم والمخدرات التي تقدمها الجهات الحكومية / غير الحكومية. 

تقديم االستشارات الفنية �قسام مكافحة السموم والكيمياء الشرعية.
 تقديم استشارات الخبراء لجميع حاالت التسمم على مدار الساعة طوال أيام  ا�سبوع.

مراجعة وتجميع احتياجات المراكز من المعدات الكبيرة، والتنسيق مع إدارة المعدات بالمركز الرئيسي لوزارة الصحة لتوريد تلك المعدات .
 توفير الدورات التدريبية المتعلقة بعلم السموم في الجامعات الشريكة.

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

مدير (عام) الشؤون الصحية

مركز مكافحة السموم في المناطقبنك الدم في المناطق مركز الطب الشرعي في المناطق



56

2-2 المهام واألدوار المعتمدة من الوكاالت وإدارات العموم

مهام ا�دارة المساعدة مهام ا�دارة المساعدة للصحة العامة
الجودة ومراقبة المخرجات

مهام إدارة البرامج الصحية

مهام إدارة المنافذ

مهام إدارة مكافحة العدوى

 (إضغط هنا)

 (إضغط هنا)

 (إضغط هنا)

 مهام إدارة مخرجات

 الرعاية المتكاملة

 المتعلقة بمراكز الرعاية

الصحية ا�ولية

 (إضغط هنا)

https://drive.google.com/drive/folders/1qGyk7hVPVRxL-XfL-16Vrfqd_Q8iIjoA
https://drive.google.com/drive/folders/1qGyk7hVPVRxL-XfL-16Vrfqd_Q8iIjoA
https://drive.google.com/drive/folders/1qGyk7hVPVRxL-XfL-16Vrfqd_Q8iIjoA
https://drive.google.com/drive/folders/1qGyk7hVPVRxL-XfL-16Vrfqd_Q8iIjoA
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Job Titleالمسمى الوظيفي Director, health affairsمدير عام الشؤون الصحية   /       /     ٢٠ م    التاريخ

1.0النسخة القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

مدير عام

مساعد الوزير

إدارة وتوجيه كافة ا�عمال وا�نشطة المرتبطة بوضع خطط الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة وكذلك اعتماد خطط التعامل مع ا�زمات والكوارث وتنفيذها من خالل مراكز إدارة ا�زمات والكوارث في المناطق. با�ضافة 
إلى متابعة أداء مقدمي الخدمات الصحية بالمنطقة، وضمان تطبيق مقدمي الخدمات الصحية ل²جراءات والسياسات الُمعتمدة.

إدارة

3-2  الوصوف الوظيفية

اإلشراف على المهام الرقابية للمرافق الصحية التابعة للوزارة والقطاع الخاص.	 
متابعة ضمان توفير براِمج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة حسب الخطة االستراتيجية.	 
التوصية واإلشراف على إعداد اإلحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات واألبحاث على مستوى المنطقة.	 
األمر برفع التقارير الدورية عن الخدمة الصحية ألمير المنطقة وتنفيذ المتطلبات التي تالمس رفاهية المواطن في القطاع الصحي.	 
االشراف والتنظيم لعمليات إصدار التراخيص للمرافق الصحية الخاصة، بما في ذلك العاملين بها من الممارسين الصحيين طبقًا للمتطلبات واالشتراطات التي تضعها الوزارة ومراقبة الجودة النوعية في هذه 	 

المرافق.
التوصية بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الصحية األخرى.	 
األمر بمشاركة الخطط والبرامج الصحية الموجهة لنشر التوعية الصحية الشاِملة على مستوى المنطقة.	 
اإلشراف على رفع التقارير الدورية للوزارة والمخالفات المترتبة على المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة.	 
األمر بإعداد تقارير منتظمة لإلدارات العليا صاحبة العالقة عن الوضع الصحي في المنطقة حال طلبها.	 
تعزيز مبدأ التثقيف العام بالمسؤولية الصحية وتطوير الدور الرقابي في المنطقة عن طريق المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة .	 
إدارة مركز القيادة والتحكم.	 
التنسيق واالستعداد حسب الصالحيات الممنوحة والتوجيهات الواردة من مقام الوزارة للمواسم والمناسبات المقامة في المنطقة او المحافظة.	 
تكليف المرشحين بالقيام بمهام المساعدين لمدراء العموم / والمساعدين لمدراء الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات ومدراء اإلدارات وإصدار قرارات التكليف الخاصة بهم.	 
االشراف على وضع برامج الجودة بالمديرية بما يضمن تحقيق أفضل أداء عمل متوافقة مع برامج الجودة بالوزارة.	 
تمثيل الوزارة باالجتماعات والندوات والمجالس واللجان وفرق العمل المختلفة بالمنطقة )حكومية/هيئات/ خاصة	 الغرف التجارية وغيرها.....( او تكليف من ينوب عنه.	 
اعتماد تشكيل اللجان وفرق العمل والمجالس في مجال عمل المديرية مع المؤسسات الحكومية الصحية /الخاصة.	 
تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص المعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 
تبني توجيهات الوزارة والعمل على إتمامها أو تفعيلها في المنطقة وذلك للوصول للهدف المستهدف من التوصية أو المبادرة.	 
تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 
متابعة مؤشرات األداء الرئيسية للمديرية والعمل على تحسينيها.	 
ممارسة كافة الصالحيات الممنوحة في مجال العمل من صاحب الصالحية.	 
إعداد / اعتماد تقويم األداء الوظيفي للمساعدين.	 
كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 
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المسمى الوظيفي

Job Title

مدير عام الشؤون الصحية

Director, health affairs

  /       /     ٢٠ م    التاريخ

1.0النسخة

المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا�خرى

الكفاءات

متطلبات
العمل

الكفاءات

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.

صنع القرار
قيادة التغيير

لباقة التعامل مع االعالم المسموع والمرئي والمقروء
المرونة في العمل

االهتمام بالمظهر الشخصي العام كممثل لوزارة الصحة
التفكير ا�ستراتيجي

تطوير الموظفين
التأثير والتفاوض

االبتكار
المعرفة والتطبيق القانوني

القدرة على ترتيب ا�ولويات في العمل حسب ا�همية

مهارة ا�نابة لبعض المسؤوليات

تحليل البيانات وفهم المؤشرات والعمل بموجبها

احترافية التعامل مع حاالت الطوارئ وتشكيل فرق االستجابة

إجادة اللغة ا�نجليزية تحدث» وكتابة

-

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء
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الرئيس المباشر العالقات التنظيمة المهام الوظيفية والمسؤوليات ا	دارية

المهام
الوظيفية

مدير عام الشؤون الصحية

المسمى الوظيفي

Job Title

  /       /     ٢٠ م    التاريخ

1.0النسخة

القسم تفاصيل الوظيفة

هدف
الوظيفة

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد هو المسؤول عن بناء ثقافة حقوق المستفيد وضمان تلبية حقوق المستفيد ومتابعة وجمع مؤشرات ا�داء الخاصة بتجربة المستفيد.

إدارة

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد

تجربة المستفيد

Assistant general manager

for beneficiary experience

 	

بناء ثقافة حقوق المستفيد 	 

ضمان تلبية حقوق المستفيد من خالل التنسيق مع فرق وزارة الصحة المركزية وسالمة المرضى وفريق العناية بتجربة المستفيد.	 

االشراف على المرافق واللجان المهنية لحل الشكاوى بالتزامن مع دعم تجربة المستفيد.	 

اإلشراف اإلداري والفني على اإلدارات التابعة للمساعد والتنسيق على تطبيق دورات العمل الخاصة بما يضمن حسن أدائها.	 

اإلشراف الفني واإلداري لتطبيق الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية لجميع اإلدارات التابعة للمساعد.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء والعرض على مدير عام الشؤون الصحية بصفة دورية.	 

دراسة وتحليل الشكاوى ذات الخصوص والتقارير المقدمة من اإلدارات في المديرية وتحديد الفجوات المرصودة واقتراح تدابير لتخفيف هذه الفجوات ومتابعة التوصيات لمجاالت التحسين المطلوبة.	 

استخدام أدوات اتصال متعددة، مثل الرسائل اإلخبارية، الملصقات، وخط المساعدة الهاتفي، وموقع الويب لتشجيع المستفيدين على رؤية خدمات وزارة الصحة كشريك موثوق به في تحسين صحتهم من 	 

خالل تسليط الضوء على الفوائد والخدمات المتاحة للمستفيدين.

مشاركة مقدمي الخدمات اللوائح والسياسات واألنظمة الخاصة بتجربة المستفيد.	 

االمر بتنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص المعتمدة من قبل معالي وزير الصحة	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 

كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

تقييم / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 
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المعارف والمهارات ا�خرى

الكفاءات

متطلبات
العمل

الكفاءات

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.

التفكير التحليلي
التواصل 

روح فريق العمل
التفكير ا�ستراتيجي

تطوير الموظفين
التأثير والتفاوض

االبتكار
المعرفة والتطبيق القانوني

مهارة صنع القرار
قيادة التغيير

المرونة في العمل
ا�دارة با�هداف

التدقيق

التحقيق والتطبيق

الحوكمة التنظيمية

-

المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء

المسمى الوظيفي

Job Title

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد

Assistant general manager

for beneficiary experience

التاريخ

1.0النسخة
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المسمى الوظيفي

Job Title

مساعد المدير العام ل�لتزام

Assistant general manager

for Compliances

التاريخ

1.0النسخة

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

االلتزام

مدير عام الشؤون الصحية

مساعد المدير العام ل�لتزام هو المسؤول عن ضمان االلتزام بقوانين العمل السعودية من خالل إجراء التحقيقات وعمليات التفتيش واتخاذ ا�جراءات 
التصحيحية وضمان االلتزام من خالل متابعة المنشات الصحية وهو المسؤول عن إدارات الرقابة  والمخالفات والتنفيذ

إدارة

تقديم التوصيات للتجمعات الصحية في حال وجود مخالفات في التجمعات الصحية إلى أن يتم استقالل التجمعات عن عن وزارة الصحة.	 

لتطوير والتوصية باستحداث سياسات حسب الحاجة والرفع بها إلى جهات االعتماد المعنية بالوزارة.	 

اإلشراف على تنفيذ األنظمة واللوائح والبروتوكوالت المعتمدة من وزارة الصحة	 

ضبط المخالفات المنصوص عليها في األنظمة واللوائح التي تنظمها الوزارة.	 

االشراف على اعداد التقارير الدورية والبيانات المطلوبة من قبل االدارة العامة لمتابعة وتطوير اللجان بديوان الوزارة ومدير الشؤون الصحية بالمنطقة/ المحافظة، والتأكد من رفعها 	 

بشكل منتظم

دعم اللجان القضائية لتأدية مهامها بناء على األلية المعتمدة.	 

االشراف على استالم وتنفيذ قرارات اإلغالق والغرامات المالية الصادرة من لجان المخالفات.	 

الرفع مباشرة للوزارة في حال عدم تنفيذ التوصيات أو العقوبات المعتمدة للمنشآت الصحية.	 

المتابعة مع التجمعات الصحية إلصدار تقارير معالجة المخالفات بشكل دوري.	 

التنسيق مع جهات التكامل إلبالغ جميع اإلجراءات القائمة على تقييمات وتوصيات المخالفات وتنفيذها والمتابعة بشأنها.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 

تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 

إعداد / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 
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المسمى الوظيفي

Job Title

مساعد المدير العام ل�لتزام

Assistant general manager

for Compliances

التاريخ

1.0النسخة

المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا�خرى متطلبات
العمل

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية. -

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

الكفاءات

الكفاءات
التفكير التحليلي

التواصل 
روح فريق العمل

التفكير ا�ستراتيجي.
تطوير الموظفين.

التأثير والتفاوض.
االبتكار.

المعرفة والتطبيق القانوني.
ا�دارة با�هداف

مهارة صنع القرار.
قيادة التغيير

المرونة في العمل.

التدقيق

التحقيق والتطبيق

الحوكمة التنظيمية

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء
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المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Emergency

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام لالزمات
والكوارث الصحية

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

ا�زمات والكوارث الصحية

مدير عام الشؤون الصحية

مســـاعد المدير العام لالزمات والكوارث الصحية هو المســـؤول عن إجراءات وخطط الطوارئ لمركز إدارة ا�زمات والكوارث والعمل على توفير البرامج 
التدريبية الالزمة ودراسة معايير الطوارئ ا�قليمية والدولية.

إدارة

وضع إجراءات وخطط الطوارئ لمركز إدارة األزمات والكوارث بالتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والجهات المعنية.	 

وضع متطلبات التدريب على إدارة الكوارث في المناطق.	 

االشراف على دراسة معايير الطوارئ اإلقليمية والدولية واإلبالغ عن أهداف القدرات اإلقليمية وأفضل ممارسات تخطيط المرافق إلى وزارة الصحة.	 

المشاركة في اللجان الوطنية إلدارة األزمات.	 

العمل كحلقة وصل بين المركز الرئيسي لوزارة الصحة والعمليات الميدانية خالل حاالت الطوارئ.	 

االشراف على تسجيل جميع بيانات الكوارث المطلوبة، والتنسيق مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة المركزية والقطاعات الحكومية األخرى حسب الضرورة.	 

تبليغ كافة التعاميم اإلدارية والفنية ومتابعه تنفيذها.	 

االشراف والمتابعة مع منشئات التجمع الصحي والمنشئات الخاصة لتنفيذ التوصيات ومتابعة التقارير حسب االختصاص	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

التواصل مع مراكز األزمات المختصة في ديوان الوزارة والتعامل مع البالغات العاجلة.	 

كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 

تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 

تقييم / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 
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المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا
خرى متطلبات
العمل

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية. -

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال -

الكفاءات

الكفاءات
التفكير التحليلي

التواصل 
روح فريق العمل

التفكير ا�ستراتيجي
تطوير الموظفين

التأثير والتفاوض
االبتكار

المعرفة والتطبيق القانوني
ا�دارة با�هداف

مهارة صنع القرار
قيادة التغيير

المرونة في العمل

التدقيق

التحقيق والتطبيق

الحوكمة التنظيمية

إدارة االعمال وتطويرها

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء

المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Emergency

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام لالزمات
والكوارث الصحية
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المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for investment 

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام للتخطيط
وتحفيز االستثمار

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

التخطيط وتحفيز االستثمار

مدير عام الشؤون الصحية

مســـاعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االســـتثمار هو المســـؤول عن كل ما يخص التخطيط االســـتراتيجي، التحليل وذكاء االعمال، تحفيز االســـتثمار 
الصحي با�ضافة إلى إدارة التغيير.

إدارة

التأكد من أن الخطط الموضوعة تدعم استراتيجية وزارة الصحة والتحول.	 
تقديم الدعم في استراتيجيات التطوير بما يتماشى مع خطط وزارة الصحة )الخطط السنوية والخمسية لوزارة الصحة(.	 
االشراف على توحيد الخطط السنوية لإلدارات الداخلية في مديرية الشؤون الصحية، ومتابعة تنفيذها.	 
العمل كحلقة وصل بين االبتكارات في المجاالت الصحية ومركز اإلبداع التابع لوزارة الصحة. 	 
تمكين مشاركة القطاع الخاص وتفعيل االستثمار اإلقليمي من خالل الترويج.	 
التنسيق مع فريق القطاع الخاص في الوزارة وفريق مشاركة القطاع الخاص في مكتب تحقيق الرؤية كما هو مطلوب.	 
تحديد فرص االستثمار العامة لمديريات الشؤون الصحية	 
اإلعالن عن البيانات والمؤشرات المنشورة على مستوى الدول )محليًا وإقليميًا ودوليًا(.	 
المتابعة مع إدارة االلتزام بشأن عمليات التفتيش المطلوبة للتأكد من صحة البيانات المرسلة من قبل التجمعات الصحية.	 
االشراف على إعداد وتقديم تقارير إحصاءات البيانات وفًقا لمعايير وزارة الصحة	 
اإلشراف على التغيير المستمر في مديرية الشؤون الصحية ورفع النتائج إلى المدير العام	 
بناء خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيسية باستخدام المنهجية واألدوات المعتمدة في إدارة التغيير والتواصل في اإلدارة االستراتيجية 	 

بمكتب تحقيق الرؤية حسب المدة الزمنية المحددة وبالجودة المطلوبة وضمن الميزانية المعتمدة 
مشاركة إنجاز خطط التغيير والتواصل للمديريات من خالل الخطة الرئيسية التفصيلية لمشاريع التحول.	 
اإلشراف الفني واإلداري لتطبيق الخطة اإلستراتيجية والخطط التشغيلية لجميع اإلدارات التابعة للمساعد.	 
الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 
تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 
متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 
تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 
إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 
تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 
إعداد / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 
التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 
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المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا
خرى متطلبات
العمل

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.  -

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال -

الكفاءات

الكفاءات

التفكير التحليلي
القدرة على التعامل مع التغيير

جودة الخدمات
التفكير ا�ستراتيجي.

التأثير والتفاوض.
االبتكار.

المعرفة والتطبيق القانوني.
التواصل 

روح فريق العمل
المعرفة والتطبيق القانوني

االدارة باالهداف

تحليل وإدارة المخاطر

التخطيط االستراتيجي

الوعي التنظيمي

التحسين المستمر

االبتكار

إدارة المشاريع

تطوير ا§عمال

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء

المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for investment 

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام للتخطيط
وتحفيز االستثمار
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المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Quality Assurance

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام للجودة
ومراقبة المخرجات

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

الجودة ومراقبة المخرجات

مدير عام الشؤون الصحية

مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات هو المسؤول عن اقتراح أساليب جديدة لعملية التأكيد والمحافظة على سالمة المرضى لضمان االمتياز التشغيلي والتأكد من 
االمتثال مع ا§نظمة والمعايير وهو المسؤول عن ادراة كل من مخرجات الخدمات الطبية المساعدة، سالمة المرضى، مخرجات الرعاية المتكاملة والمراجعة السريرية.

إدارة

االشراف على مراجعه الجودة و األدلة الطبية الحديثة ضمن مخرجات الخدمات الطبية المساعدة والرعاية المتكاملة .	 

متابعة النتائج المتعلقة بمؤشرات األداء الرئيسية لسالمة األدوية، واإلبالغ عن المشكالت المرصودة.	 

متابعة النتائج المتعلقة باالستخدام الصحيح لألدوية، واإلحالة اإلدارة المخالفات عند الحاجة لتحقيق	 

ضمان االلتزام بمعايير سالمة المرضى، معايير المركز السعودي لسالمة المرضى وإجراءات قياس جودة التجربة.	 

متابعة برنامج سالمة المرضى التابع للتجمعات الصحية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحسينها، إذا دعت الحاجة.	 

قياس سالمة المرضى، والتأكد من قيام التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات بمتابعة الشكاوى والمجاالت المثيرة للقلق.	 

مراقبة تنفيذ مراكز الرعاية الصحية األولية والمنشآت الصحية للبرامج التي ال تغطيها الصحة العامة 	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية، والتأكد من التزام مراكز الرعاية الصحية األولية للمعايير واللوائح التي وضعها المركز الرئيسي لوزارة الصحة	 

متابعة التزام المستشفيات العامة والخاصة بأفضل إرشادات الرعاية اإلكلينيكية التي وضعتها وزارة الصحة.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 

تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 

إعداد / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 

كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 
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المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا
خرى متطلبات
العمل

-

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.

المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Quality Assurance

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام للجودة
ومراقبة المخرجات

الكفاءات

الكفاءات
التفكير التحليلي

التفكير ا�ستراتيجي.
تطوير الموظفين.

التأثير والتفاوض.
االبتكار.

المعرفة والتطبيق القانوني.
التواصل 

روح فريق العمل
ا�دارة با�هداف

مهارة صنع القرار.
قيادة التغيير

المرونة في العمل.

تحليل وإدارة المخاطر

إدارة ا�داء المؤسسي

الوعى التنظيمي

التحسين المستمر

مراقبة وإدارة الجودة 

سالمة المريض

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء
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المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Logistic supports

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام
للدعم المساند

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

الدعم المساند

مدير عام الشؤون الصحية

إدارة

مساعد المدير العام للدعم والمساندة هو المسؤول عن الشؤون المالية والموارد البشرية وا�مداد والصيانة وتقنية المعلومات.

اإلشراف على المعامالت وتوافر اإلمدادات غير الطبية	 

قيادة أنشطة إعداد التقارير المحاسبية لمديرية الشؤون الصحية، وإسداء المشورة وتقديم توصيات على أساس الميزانية المتاحة مقابل النفقات المصروفة أو التي 	 

تم طلب صرفها.

ضمان التخطيط المالي السليم لالستفادة من الميزانية على الوجه األكمل.	 

العمل على تنمية اإليرادات	 

ضمان تقييم وتحديد االحتياجات التدريبية الداخلية لموظفي مديرية الشؤون الصحية.	 

وضع إرشادات لتقييم موظفي مديرية الشؤون الصحية.	 

التخطيط للقوى العاملة.	 

ضمان تنفيذ معايير وإجراءات األمن والسالمة داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.	 

االشراف على برام عقود الصيانة واألعمال اإلنشائية للمديرية ومتابعة إعداد كراسات الشروط والمواصفات لألعمال المتعلقة بالصيانة واألعمال اإلنشائية داخل منشآت 	 

مديرية الشؤون الصحية.

إعداد كراسات الشروط والمواصفات لألعمال المتعلقة بالصيانة واألعمال اإلنشائية داخل منشآت مديرية الشؤون الصحية.	 

تنفيذ جميع األشكال التقنية الالزمة لتيسير متطلبات تواصل موظفي مديرية الشؤون الصحية.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 

تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 

إعداد / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 
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المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

المعارف والمهارات ا
خرى
متطلبات

العمل

-

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.

الكفاءات

الكفاءات

التفكير التحليلي
القدرة على التعامل مع التغيير

التواصل 
التفكير ا�ستراتيجي.

تطوير الموظفين.
التأثير والتفاوض.

االبتكار.
المعرفة والتطبيق القانوني.

روح فريق العمل
ا�دارة با�هداف

مهارة صنع القرار.
قيادة التغيير

المرونة في العمل.

التدقيق

التحقيق والتطبيق

الحوكمة التنظيمية

إدارة االعمال وتطويرها

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء

المسمى الوظيفي

Job Title
Assistant general manager

for Logistic supports

التاريخ

1.0النسخة

مساعد المدير العام
للدعم المساند
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المسمى الوظيفي

Job Title

مساعد المدير العام للصحة العامة

Assistant general manager

for Public Health

التاريخ

1.0النسخة

القسم

الرئيس المباشر

تفاصيل الوظيفة

العالقات التنظيمة

المهام الوظيفية والمسؤوليات ا�دارية

هدف
الوظيفة

المهام
الوظيفية

الصحة العامة

مدير عام الشؤون الصحية

مساعد المدير العام للصحة العامة هو المسؤول عن البرامج الصحية التابعة للصحة العامة ومكافحة العدوى ومنافذ الدخول. 

إدارة

متابعة نتائج البرامج الصحية الخاضعة للتنظيم بالتنسيق في ذلك مع المركز الرئيسي لوزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها	 

حدد العمليات المتعلقة بالصحة العامة في المستشفيات / مراكز الرعاية الصحية األولية	  ضمان االلتزام باللوائح التي تُّ

ضمان إجراء التحقيقات في األمراض الوبائية المحلية 	 

وضع خطط الصحة العامة في المناطق وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية	 

متابعة التزام المنشآت الصحية بمعايير الصحة البيئية	 

التنسيق مع وزارة التعليم وإدارات التعليم المحلية	 

عاون مع إدارة مركز األزمات والكوارث في حال حدوث كارثة تفشي ألي مرض معدي	 

التأكد من أن التجمعات الصحية ومقدمي الخدمات يوفرون المستوى المطلوب من التدريب للعاملين في برامج مكافحة األمراض المعدية. 	 

اإلشراف على معايير الفحص لمنظمة الصحة العالمية في نقاط الدخول على مستوى المملكة العربية السعودية.	 

تنظيم االلتزام بمتطلبات نقاط الدخول على النحو الذي ُيحدده المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتها.	 

الرفع بدراسة الميزانية التشغيلية بإدارته )إن وجد( ورفعها للمدير العام. 	 

تشكيل اللجان وفرق العمل إلنجاز المهام حسب االختصاص باإلدارات التابعة له.	 

متابعة مؤشرات األداء الرئيسية لإلدارات التابعة والعمل على تحسينيها.	 

كل ما يكلف به من مهام في مجال االختصاص والمهام للمديرية.	 

إعداد تقارير دورية عن نشاطات اإلدارة وإنجازاتها، وتقييم أعمالها ومستوى األداء وعرض التحديات على المدير العام بصفة دورية.	 

تنفيذ بنود االتفاقية المبرمة بين المديرية والتجمع الصحي حسب االختصاص والمعتمدة من قبل معالي وزير الصحة.	 

تغطية مهام المساعدين األخرين بعد التكليف بها.	 

إعداد / اعتماد ميثاق األداء الوظيفي لمنسوبي إدارته واإلدارات المرتبطة بها مباشرًة.	 

التواصل مع اإلدارات المختصة والمماثلة بديوان الوزارة.	 
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المعارف والمهارات ا�خرى

الكفاءات

الكفاءات

الكفاءة في اللغتين ا�نجليزية والعربية.

التفكير التحليلي
التواصل 

روح فريق العمل
التفكير ا�ستراتيجي 

التأثير والتفاوض 
االبتكار 

المعرفة والتطبيق القانوني
ا�دارة با�هداف

مهارة صنع القرار
قيادة التغيير

المرونة في العمل

التدقيق

الحوكمة التنظيمية

إدارة االعمال وتطويرها

تحليل وإدارة المخاطر

إدارة ا�داء المؤسسي

القدرة على اتخاذ القرار

الوعي التنظيمي

-

مبتدئ الكفاءات االحترافيةالكفاءة السلوكية خبيركفوءمبتدئخبيركفوء

المتطلبات التعليمية والخبرة المهنية

متطلبات
العمل

حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذو عالقة او خبرة في نفس المجال. -

المسمى الوظيفي

Job Title

مساعد المدير العام للصحة العامة

Assistant general manager

for Public Health

التاريخ

1.0النسخة
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بعد التنسيق مع شركة صحة القابضة تم االتفاق على رحلة العمل لتحول المديرية وانشاء التجمع الصحي للتأكد من المواءمة التامة خالل الرحلة

التجمع
الصحى

تعيين رئيس المجلس
 االستشارى واعضائة

تعيين الرئيس التنفيذى 
والنائبين

تشكيل فرق العمل انتقال المهام الموافقة على قائمة
 جاهزية التجمع

وضع خطط السنتين  والخمس سنوات وخطة
اليوم االول وانتقال المهام وخطة إدارة التغيير

الرئيس و
المجلس

الفريق
التنفيذى

االطالق
التجريبى

الخطط
االستراتيجية

لجنة
التخطيط

القرار الوزاري
الثاني

اعالن اطالق 
التجمع الصحى

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Milestone 6

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Milestone 6

مشاركة الفرقمشاركة عالية

مدير
الشؤون
الصحية

تعيين فريق العمل وضع خط ا¢ساس تعيين ممثلى المديرية
فى فرق عمل التجمع الصحى

انتقال المهام الموافقة على قائمة
 جاهزية المديرية

فرق
العمل

المدير
العام

االطالق
التجريبى

ممثلين
القوى العاملة

من التجمع 

القوى العاملة
من المديرية

والتجمع

القرار الوزارى
ا�ول

RHD2.0 اطالق

انشاء التجمع
موافقة المدير العام الصحى اكمال متطلبات

انتقال المهام

المشاركة مع لجنة التخطيط للتجمع الصحى
 لوضع خطط السنتين ولخمس سنوات وخطة
 اليوم ا¢ول وانتقال المهام وخطة إدارة التغيير

القرار الوزارى ا¢ول

التجمع
الصحى

تعيين رئيس المجلس
 االستشارى واعضائة

تعيين الرئيس التنفيذى 
والنائبين

تشكيل فرق العمل انتقال المهام الموافقة على قائمة
 جاهزية التجمع

وضع خطط السنتين  والخمس سنوات وخطة
اليوم االول وانتقال المهام وخطة إدارة التغيير

الرئيس و
المجلس

الفريق
التنفيذى

االطالق
التجريبى

الخطط
االستراتيجية

لجنة
التخطيط

القرار الوزاري
الثاني

اعالن اطالق 
التجمع الصحى

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Milestone 6

Milestone 1 Milestone 2 Milestone 3 Milestone 4 Milestone 5 Milestone 6

مشاركة الفرقمشاركة عالية

مدير
الشؤون
الصحية

تعيين فريق العمل وضع خط ا¢ساس تعيين ممثلى المديرية
فى فرق عمل التجمع الصحى

انتقال المهام الموافقة على قائمة
 جاهزية المديرية

فرق
العمل

المدير
العام

االطالق
التجريبى

ممثلين
القوى العاملة

من التجمع 

القوى العاملة
من المديرية

والتجمع

القرار الوزارى
ا�ول

RHD2.0 اطالق

انشاء التجمع
موافقة المدير العام الصحى اكمال متطلبات

انتقال المهام

المشاركة مع لجنة التخطيط للتجمع الصحى
 لوضع خطط السنتين ولخمس سنوات وخطة
 اليوم ا¢ول وانتقال المهام وخطة إدارة التغيير

القرار الوزارى ا¢ول

4-2 الرحلة
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المرحــــلة األولــــــــــــــى
تعييــــــــــــــن فــــــــــــرق العمــــــــــــــل

اإلمداد والشؤون الهندسية والمالية 
والشؤون القانونية وتقنية المعلومات

بعد إطالق مشروع التحول في المنطقة يتم تعيين خمس فرق عمل بالعناوين التالية:

ويتم التأكد من شمول جميع اإلدارات في مديرية الشؤون الصحية في هذه الفرق بالتعاون مع مكتب تحقيق الرؤية لضمان شمولية تقدير الوضع الراهن 
ونقل المهام في المراحل التالية.

الخدمات الطبية

التحولشؤون الصحة العامة  الموارد البشرية والتخطيط
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المرحــــلة الثانــــــــــــــية
وضــــــــــــع خـــــــــــــط األســــــــــــــــاس

يتم وضع خط األساس وتقييم الوضع الراهن لكل إدارة على حدى  لمديرية الشؤون الصحية من خالل فرق العمل الخمسة باستخدام نموذج تم اعتماده من 
قبل مكتب تحقيق الرؤية حيث يحوي هذا النموذج على جميع العناصر المهمة والتي سيتم االستفادة منها ودراستها )قائمة مهام اإلدارة الحالية واللجان 

الداخلية والخارجية وقائمة الموظفين....إلخ(.

تحدد وجهة المهام بعد التحول في هذه المرحلة تبعا لتصنيف المهام التالي:

تتضمن المهمة تنظيم كافة الخدمات الطبية

أسباب اختيار الوجهة المحددة

تطلع المهمة بإدارة أو ا�شراف على الخدمات الوطنية

تطلع المهمة با�شراف على المختبرات ومنشأت التشخيص

تطلع المهمة بتقديم الدعم ا�دارى الالزم داخل المديرية

تطلع المهمة بإدارة ا�مدادات الطبية وتوفيرها

ترتبط المهمة مباشرة بإدارة عمليات التشغيل
بالمستشفيات/ مراكز الرعاية الصحية ا�ولية

الجهاتالتجمعالمديرية
ا�خرى

تكون المديريات بمثابة منظم لخدمات الرعاية
 الصحية فى المناطق بموجب نموذج المديريات2.0.

تنتقل كافة المهام التشغيلية للتجمع.

تتطلب تفاعل مع الوزارات ا�خرى ( مثل وزارة الداخلية)
متعلقة با�من الوطنى.

تقع مختبرات التجمع/ المستشفيات تحت إشراف
التجمع تقع مختبرات المناطق/ المختبرات الوطنية

تحت إشراف المديرية إلى حين تجهيز شركة المختبرت

ضرورة توفير مهمة الدعم الداخلى على مستوى
 المديرية والتجمع

تركز ا�مداد الطبي تحت إشراف شركة نوبكو، 
وبقاء بعض المهام المختارة بالمستشفيات

تتضمن المهمة تنظيم كافة الخدمات الطبية

أسباب اختيار الوجهة المحددة

تطلع المهمة بإدارة أو ا�شراف على الخدمات الوطنية

تطلع المهمة با�شراف على المختبرات ومنشأت التشخيص

تطلع المهمة بتقديم الدعم ا�دارى الالزم داخل المديرية

تطلع المهمة بإدارة ا�مدادات الطبية وتوفيرها

ترتبط المهمة مباشرة بإدارة عمليات التشغيل
بالمستشفيات/ مراكز الرعاية الصحية ا�ولية

الجهاتالتجمعالمديرية
ا�خرى

تكون المديريات بمثابة منظم لخدمات الرعاية
 الصحية فى المناطق بموجب نموذج المديريات2.0.

تنتقل كافة المهام التشغيلية للتجمع.

تتطلب تفاعل مع الوزارات ا�خرى ( مثل وزارة الداخلية)
متعلقة با�من الوطنى.

تقع مختبرات التجمع/ المستشفيات تحت إشراف
التجمع تقع مختبرات المناطق/ المختبرات الوطنية

تحت إشراف المديرية إلى حين تجهيز شركة المختبرت

ضرورة توفير مهمة الدعم الداخلى على مستوى
 المديرية والتجمع

تركز ا�مداد الطبي تحت إشراف شركة نوبكو، 
وبقاء بعض المهام المختارة بالمستشفيات
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المرحــــلة الثالــــــــــــــثة
تعيين ممثلي المديرية في فــرق عمل التجمع الصحي

المرحــــلة الرابـــــــــــــعة
المشاركة مع لجنة التخطيط في التجمع الصحي لوضع 

خطة السنتين والخمس سنوات واليوم األول عمل التجمع 
الصحي

بعد إصدار قرار تعيين مجلس اإلدارة في التجمع الصحي وتزامنا مع تشكيل فرق العمل للتجمع الصحي أيضا، سوف تبدأ 
من  أعضاء  بمشاركة  الصحي  للتجمع  عمل  فرق  تشكيل  يتم  حيث  القيادات  مستوى  على  الطرفين  بين  المواءمة 

مديرية الشؤون الصحية لوضع الخطط االستراتيجية لليوم األول والسنتين والخمس سنوات. 

تتكون لجنة التخطيط في التجمع الصحي من مجموعة من األعضاء من مختلف الجهات )التجمع الصحي ووحدة األعمال 
االستراتيجية  الخطط  اللجنة لوضع  .....إلخ( وتهدف هذه  الصحية  الوزارة ومديرية الشؤون  الرؤية وديوان  ومكتب تحقيق 
للتجمع الصحي واعتمادها من قبل معالي الوزير وهو يعتبر القرار الوزاري الثاني في رحلة التجمع الصحية بعد قرار 

تعيين مجلس اإلدارة.
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المرحــلة الخامـــــــــسة
انتقـــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــــــهام

المرحــلة السادســـــــــة
الموافقة على قائمة جاهزية المديرية

يتم البدء في مرحلة انتقال المهام  مباشرة بعد إصدار القرار الوزاري الثاني 
تتم  المرحلة  هذه  وفي  الصحي،  للتجمع  االستراتيجية  الخطط  باعتماد 
المخطط  الصحية  الخدمات  تقديم  مهام  جميع  الصحي  التجمع  مشاركة 
انتقالها من قبل فرق العمل وما يترتب على نقلها حيث يتم تنفيذها في 
نماذج اتفاقية انتقال المهام )ملحق(، وخالل هذه المرحلة يتم التوقيع على 

RHD 2.0 ومراجعة جاهزية مديرية الشؤون  التجريبي لنموذج  التحول، وخاللها يتم اإلطالق  األخيرة في مشروع  المرحلة  المرحلة السادسة هي  تعتبر 
الصحية )ملحق( بعد أن تمت جميع أعمال انتقال المهام واالتفاق عليها من قبل الطرفين.

الشؤون  الرؤية ومديرية  تحقيق  )مكتب  األطراف  النماذج من جميع  هذه 
والتجمع الصحي( بعد عمل اجتماعات بإشراف مكتب تحقيق الرؤية وفي 
مكتب  قبل  من  الطرفين  بين  ثنائية  اتفاقية  إعداد  يتم  المرحلة  نهاية 
تحقيق الرؤية باالعتماد على نماذج انتقال المهام الموقعة من فرق العمل.
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خطة اإلطالق
تم تصميم جدول األعمال على التجارب السابقة والدروس المستفادة في المناطق التي جرت بها عملية التحول ورفع كفاءة الرحلة ثم التأكد من مواءمة 

جدول األعمال مع رحلة التحول التي تم تصميمها مع شركة الصحة القابضة

2 Days 1.1

1

2

1.2

1.3

2.1

2.2

1 Week 2 Week

2 Week

3 Days 

1 Week

1 Week

اصدار القرار 
الوزاري ا�ول

المتطلبتاريخ النهايةتاريخ البدايةالمخرجالمدةالمالكالمهمة#االسبوعالمعلم

تقرير عن 
الزيارة 

مكتب تحقيق
 الرؤية 

تعيين 
فرق العمل 

دراسة وتقدير
 الوضع الراهن

 للمديرية 

تقديم نموذج 
التحول الخاص

RHD2.0 بـ 

تشكيل (عدد 5 )
 فرق عمل في

 الشؤون الصحية

المراجعة النهائية لتقرير
 الوضع الراهن للمديرية 

عقد ورشة عمل لعرض
RHD2.0 النموذج الوطني 

 وجدول أعمال مراحل
 المشروع لفرق العمل 

حصر البيانات وتشمل
الهيكل التنظيمي - المهام 

العهد - القوى العاملة - 
مؤشرات ا�داء - اللجان إلخ.

المديرية 

مكتب تحقيق
 الرؤية 

مكتب تحقيق
 الرؤية 

المديرية 

قائمة أسماء
 الفرق  

تقرير عن
 ورشة العمل   

تقرير حصر
البيانات

اعتماد تقرير
حصر البيانات

قائمة أسماء
 الفرق 

تقرير بيانات 
المديرية 
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3.1

4.1

4.2

4.3

5.2

5.4

5.5

6.1

6.2

1 Week 1 Week

3 Week

4 Week

1 Week

3 Week

2 Week

3 Days 

2 Days 

1 Week

2 Week

1 Week

اعتماد تقرير
حصر البيانات

قائمة بأسماء
ممثلي المديرية

اكمال متطلبات
انتقال المهام

جدول اجتماعات + تحديد
المخولين

اعتماد االتفاقية الثنائية 

قائمة بأسماء ممثلي المديرية 

اعتماد الخطة االستراتيجية
 للتجمع

المسودة ا�ولى
لمحاضر انتقال المهام

قائمة بأسماء المخولين 

قائمة بأسماء المخولين 

جدول اجتماعات 

اعتماد االتفاقية الثنائية 

 اتفاقيات انتقال المعام

اعتماد قائمة الجاهزية 

المديرية 

المديرية 

مكتب تحقيق
 الرؤية 

المديرية  تعيين ممثلي المديرية في 
فرق عمل التجمع الصحي

تحديد ممثلي المديرية في
 فرق عمل التجمع الصحي

المشاركة في لجان التخطيط
 في التجمع الصحي 

 عقد اجتماعات مع فرق العمل لتجهيز
 المديرية لمرحلة انتقال المهام    

تحديد المخولين للتسليم
 من قبل المديرية  

تحديد المخولين لالستالم من
 قبل التجمع الصحي  

جدولة االجتماعات 

اعداد اتفاقيات انتقال المهام

إنشاء اتفاقية الثنائية

إعداد قائمة الجاهزية 

المشاركة مع لجنة التخطيط
 للتجمع الصحي لوضع خطط

 السنتين و الخمس سنوات
 وخطة اليوم ا�ول وانتقال

 المهام وخطة إدارة التغيير 

انتقال المهام 

الموافقة على قائمة 
جاهزية المديرية

المديرية 

المديرية 

المديرية 

مكتب تحقيق
 الرؤية 

 التجمع 

تاريخالمخرجالمدةالمالكالمهمة#االسبوع
المتطلب البداية تاريخ

 النهاية

3

4

6

5

المعلم
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يجب أن تغطي المؤشرات 
جميع مهام المديرية

يجب أن تكون المؤشرات ذات
 طابع داعم لمقدمي الخدمات

مرونة المؤشرات وقابليتها
 للتحسين المستمر

أداء المديرية مرتبط ارتباط
 وثيق بأداء مقدم الخدمة

تقييم الجهة
 التنظيمية هو أمر

 أساسي لتحقيق النتائج
 المتوقعة من 

النظام الصحي 

األطر والقواعد العامة إلختيار المؤشرات

5-2 مؤشرات األداء



81

الصحة العامةا�زمات والكوارثالتراخيصااللتزام
الجـــــــــودة ومراقبـــــة 

المخرجــــــات

نسبة تنفيذ طلبات الدعم لمقدمي الخدمات الصحية 

يفعل على القطاع الخاص قابل للتفعيل حاليا

معدل إكمال تنفيذ 
 (Drills)  الفرضيات
بالمناطق الصحية

تحقيق القدرات 
ا�ساسية للوائح الصحية 

الدولية في منافذ 
الدخول

نسبة التغير في اعتماد 
المستشفيات من المركز 

السعودي العتماد المنشآت 
الصحية (سباهي)

معدل التغير في 
تطبيق معايير السالمة 

 ESR ساسية�ا

متابعة تنفيذ خطط 
تحسين الجودة وسالمة 
المرضى لدى مقدمي 

الخدمات الصحية 

تطور ثقافة الرصد 
وا®بالغ عن االحداث 

الجسيمة 

نسبة شكاوى سالمة المرضى 
التي تم التعامل معها ضمن 

إطار إدارة الشكاوى في 
المنشآت الصحية 

متابعة جودة التحليل 
الجذري ل±حداث الجسيمة 

المرفوعة على منصة 
االحداث الجسيمة 

مستوى استعداد 
المناطق لالزمات 

والكوارث 

نسبة المنشآت 
المطابقة لمتطلبات 

الترخيص

مؤشر قياس
 مكافحة العدوى 

نسبة المنشآت 
الحاصلة  على ترخيص 
حسب المدة  المعيارية 

المحددة

نسبة تغطية منشآت 
مقدمي الخدمات 
الصحية بالتقييمات

 المستهدفة 

نسبة التغير في تقييم
 المؤسسات الصحية 

 بعد آخر تقييم

مؤشرات األداء
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تحقيق االستدامة
 بمخزون الدم 

نسبة رضا المستفيدين عن
 البالغات المرفوعة على

 مقدمي الخدمات الصحية
 لكل تجمع صحي ضمن 

نطاق المديرية 

نسبة االلتزام با�طار
 االسترشادي لعمل إدارة 
الشكاوى في منشآت 

الرعاية الصحية 

نسبة انتقال العقود

متابعة انجاز  المشاريع
 ا�نشائية في المناطق

التدريب على المهارات
 RHD2.0 المطلوبة �دوار 

التخطيط وتحفيز
 االستثمار 

نسبة تغطية الفجوات 
الصحية من خالل االستثمار

العينات المخبرية
 المرسلة خارج المختبر 

المؤشر ا�حصائي الكتمال
 وجودة البيانات 

الدعم المساندتجربة المستفيدالخدمات المركزية

نسبة تنفيذ طلبات الدعم لمقدمي الخدمات الصحية 

يفعل على القطاع الخاص قابل للتفعيل حاليا

مؤشرات األداء
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

نسبة مستشفيات وزارة الصحة المعتمدة من المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية (سباهي)

مؤشر يقيس نسبة التغير في اعتماد المستشفيات من قبل المركز السعودي العتماد المنشآت الصحية 

رفع نسبة جودة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية

الجودة ومراقبة المخرجات 

نسبة اعتماد المستشفيات من خط االساس عدد المستشفيات المعتمدة/ عدد المستشفيات الكلي ضمن نطاق تقييم معايير سباهي  

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

ا°دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة

ا°دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات في المديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

CBAHI Dashboard

50%  ≥ من خط االساس  

50%  ≥ من خط االساس  

%49.99 >

المستهدف

نصف سنوي

CBAHI １- عكس المتطلبات في نظام إدارة المستخدمين ولوحة بيانات
２- ان يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في لوحة بيانات سباهي لتسهيل الحصول على التقارير.

３- يتم حساب البيانات آلي¹ في لوحة معلومات سباهي.
４- تقوم ا°دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم حسب النموذج الذي سيتم ارساله لمالك المؤشرات 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء الربع عبر البريد االلكتروني التالي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

ESR معدل التغير في تطبيق معايير السالمة ا�ساسية

مؤشر يقيس معدل تغير المرافق الصحية في تطبيق معايير السالمة ا�ساسية

ESR رفع نسبة المنشآت الصحية المطبقة لمعايير السالمة ا�ساسية

الجودة ومراقبة المخرجات 

(نسبة التقييم الحالي – نسبة التقييم السابق) /   عدد المرافق المستهدفة

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

ا°دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة

ا°دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات في المديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

CBAHI Dashboard

يحدد عند معرفة خط ا�ساس

50%  ≥ من خط االساس  

%49.99 >

المستهدف

نصف سنوي

1. ان يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في منصة سباهي لتسهيل الحصول على التقارير.
2. يتم قياس هذا المؤشر خالل اسبوعين قبل انتهاء النصف ا�ول من السنة وخالل اسبوعين قبل انتهاء النصف الثاني من السنة على جميع المنشآت الصحية 

التابعة للتجمع عن طريق الملفات المرفوعة في منصة سباهي.
3. يتم رفع نتائج المؤشر لºدارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة.

4. تقوم ا°دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز ١٠ أيام من تاريخ انتهاء النصف ا�ول او 
Nhcc-epi@moh.gov.sa :النصف الثاني عبر البريد االلكتروني التالي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

متابعة تنفيذ خطط تحسين الجودة وسالمة المرضى لدى مقدمي الخدمات الصحية 

يقيس هذا المؤشر نسبة خطط التحسين المرفوعة ضمن التحليل الجذري (ل¡حداث الجسيمة) من مقدمي الخدمات الصحية والتي تم االنتهاء
من تنفيذها من إجمالي الخطط التحسينية المرفوعة

رفع التزام مقدم الخدمة بتنفيذ الخطط التصحيحية

الجودة ومراقبة المخرجات 

(عدد التوصيات المنفذة/ إجمالي التوصيات المعتمد تنفيذها) @100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%100

ا´دارة العامة للجودة بديوان الوزارة

ا´دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات بالمديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

منصة االحداث الجسيمة

المستهدف

ربع سنوي

１- عكس المتطلبات في نظام إدارة المستخدمين ومنصة ا«حداث الجسيمة بحيث يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في لوحة معلومات 
منصة االحداث الجسيمة المطورة لتسهيل الحصول على التقارير.

２- يتم حساب البيانات آليا في لوحة معلومات منصة االحداث الجسيمة عن طريق ا´دارة العامة للجودة وسالمة المرضى. 
３- تقوم ا´دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم حسب النموذج الذي سيتم ارساله لمالك المؤشرات 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :في مدة ال تتجاوز ١٠ أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني التالي

１- ان يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في منصة االحداث الجسيمة لتسهيل الحصول على التقارير.
２- البدء بحساب المؤشر قبل نهاية الربع السنوي بأسبوعين.

３- يتم رفع نتائج المؤشر لÊدارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة.
４- تقوم ا´دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر 

Nhcc-epi@moh.gov.sa  :البريد االلكتروني التالي

100% - 90%

89.99% - 80%

79.99% - 0%
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

تطور ثقافة الرصد وا�بالغ عن االحداث الجسيمة 

يقيس هذا المؤشر نسبة ا¥حداث الجسيمة المرصودة داخل نظام ا¥حداث الجسيمة من المجموع الكلي ل¢حداث الجسيمة التي تم رصدها داخل النظام
وخارج النظام (ا¥حداث الجسيمة المرصودة من شكاوى سالمة المرضى)

تطور رصد ا¥حداث الجسيمة

الجودة ومراقبة المخرجات 

(عدد االحداث الجسيمة المرصودة في منصة ا¥حداث الجسيمة/ مجموع ا¥حداث الجسيمة المرصودة داخل منصة ا¥حداث الجسيمة + ا¥حداث الجسيمة
التي تم رصدها من شكاوى سالمة المرضى) @100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

يعتمد على نسبة رصد ا¥حداث الجسيمة داخل النظام مقارنة بخارجه في كل منطقة (يمكن طلب النسبة المرصودة للمنطقة والمستهدف
ونطاقات المؤشر من ا�دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة) 

ا�دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة

ا�دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات بالمديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

CRM منصة االحداث الجسيمة – الشكاوى الواردة من

المستهدف

ربع سنوي

１- عكس المتطلبات في نظام إدارة المستخدمين ومنصة ا¥حداث الجسيمة بحيث يحصل المسؤول عن متابعة أداء المؤشر على معرف في لوحة 
معلومات االحداث الجسيمة لتسهيل الحصول على التقارير.

２- حساب المؤشر من قبل ا�دارة العامة للجودة وسالمة المرضى.
３- تقوم ا�دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم حسب النموذج الذي سيتم ارساله لمالك المؤشرات 

Nhcc-epi@moh.gov.sa  :في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني التالي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

نسبة شكاوى سالمة المرضى التي تم التعامل معها ضمن إطار إدارة الشكاوى في المنشآت الصحية

( CRM المعتمد داخليا في المنشأة والمبني وزاريا في) يقيس هذا المؤشر نسبة شكاوى سالمة المرضى التي تم التعامل معها ضمن ا¤طار المعتمد

رفع جودة الخدمة

الجودة ومراقبة المخرجات 

(عدد شكاوى سالمة المرضى التي تم التعامل معها ضمن ا¤طار المعتمد/ إجمالي الشكاوى المتعلقة بسالمة المرضى) @100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

ا¤دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة

ا¤دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات في المديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

CRM منصة ا¸حداث الجسيمة

%100

%100 - %90

89.99% - 0%

المستهدف

ربع سنوي

１- تقوم ا¤دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بحساب المؤشر.
２- مشاركة المؤشر بشكل اسبوعي مع ادارت الجودة وسالمة المرضى .

３- تقوم ا¤دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم حسب النموذج الذي سيتم ارساله لمالك المؤشرات في 
Nhcc-epi@moh.gov.sa  :مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني التالي



88

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

متابعة جودة التحليل الجذري ل�حداث الجسيمة المرفوعة على منصة االحداث الجسيمة 

يقيس هذا المؤشر جودة البيانات المرفوعة على منصة االحداث الجسيمة للتحليل الجذري والمعتمد على معايير محددة

تحسين جودة وكفاءة الخدمات

الجودة ومراقبة المخرجات 

نسبة تقارير التحليل الجذري المعتمدة من المرة ا§ولى / عدد تقارير التحليل الجذري في منصة االحداث الجسيمة @ 100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمات

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

ا¯دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة

ا¯دارة المساعدة للجودة ومراقبة المخرجات في المديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

منصة االحداث الجسيمة

%100

100% - 70%

69.99% - 0%

المستهدف

ربع سنوي

1.  تقوم مديرية الشؤون الصحية بتعميم قائمة التحقق الصادرة من ا¯دارة العامة للجودة وسالمة المرضى على مقدمي الخدمات
2. يتم اطالع التجمعات والمديريات على التقارير المرفوعة للتحليل الجذري للحدث الجســـيم مباشـــرة فور تســـجيله ويتاح خالل فترة 30 يوم عمل لرفع التحليل 
الجذري والتي خاللها يتم مراجعة البيانات من قبل مديرية الشـــؤون الصحية بالمنطقة ليتســـنى ل½دارة العامة للجودة وسالمة المرضى عمل المراجعة النهائية 

بعد قيام المنشأة بعمل االرسال (Submission)  وفي حال عدم اكتمال البيانات يتم اعادته الى المنشأة مع المالحظات لعمل التغييرات المطلوبة.
3. عكس المتطلبات في نظام إدارة المستخدمين ومنصة ا§حداث الجسيمة.

4. حساب المؤشر من قبل ا¯دارة العامة للجودة وسالمة المرضى.
5. تقوم ا¯دارة العامة للجودة وسالمة المرضى بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم حسب النموذج الذي سيتم ارساله لمالك المؤشرات في 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني التالي
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１- تزويد المسؤول عن حساب المؤشر في المديرية بقائمة التحقق من قبل ا�دارة العامة في الوزارة.
２- البدء بحساب المؤشر قبل نهاية الربع السنوي بأسبوعين.

３- يتم رفع نتائج المؤشر لبرنامج اللوائح الصحية بديوان الوزارة.
４- يقوم برنامج اللوائح الصحية بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد 

Nhcc-epi@moh.gov.sa   :االلكتروني التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

تحقيق القدرات ا±ساسية للوائح الصحية الدولية في منافذ الدخول

مؤشر يقيس نسبة تحقيق القدرات ا±ساسية للوائح الصحية الدولية وفق اداة التقييم الخارجي المشترك (JEE) لكل منفذ

(JEE) مواءمة مستوى القدرات الصحية في منافذ الدخول مع التقييم المشترك

الصحة العامة

(عدد القدرات ا±ساسية المحققة / اجمالي القدرات ا±ساسية للوائح الصحية الدولية) *100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%100

برنامج اللوائح الصحية بديوان الوزارة

ا�دارة المساعدة للصحة العامة بالمديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

قائمة التحقق الواردة من ا�دارة العامة للمنافذ

100% - 80%

79.99% - 70%

69.99% - 0%

المستهدف

ربع سنوي
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تقوم ا�دارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة بقياس هذا المؤشر، والتأكد من صحته، ومشاركته مع المعنيين، وبرفع المؤشر 
Nhcc-epi@moh.gov.sa :لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الغرض من المؤشر

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

مؤشر ا»داء التشغيلي لمكافحة العدوى

قياس معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى اثناء تقديم الرعاية الصحية بالمستشفيات 

الصحة العامة

نسبة مئوية

تصاعدي

رفع مستوى تطبيق معايير مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحيةالهدف االستراتيجي

أول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%100

ا�دارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية بديوان الوزارة

ا�دارة المساعدة للصحة العامة

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

منصة مكافحة العدوى، حصن بلس، تقارير من المناطق

100% - 85%

84.99% - 65%

64.99% - 0%

المستهدف

ربع سنوي

مؤشر الترصد الوبائي بعدوى الدم المرتبطة بالقصطرة الوريدية المركزية في وحدات العناية المركزة (الوزن ٪35)
مؤشر االلتزام بالتبليغ عن تفشيات عدوى الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية (الوزن ٪35)

معدل تطبيق إجراءات مكافحة العدوى داخل المنشآت الصحية (الوزن ٪20)
معدل التزام المنشآت الصحية بجودة التدريب على اساسيات مكافحة العدوى (الوزن ٪10)
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

مستوى استعداد المناطق لالزمات والكوارث

نسبة التزام مراكز إدارة االزمات والكوارث الصحية بتحديث العناصر الستة (السعة السريرية، المخزون الطبي، سيارات ا£سعاف، بنوك الدم، ثالجات الموتى،
 القوى العاملة) عبر نظام تأهب

التأكد من جاهزية مراكز إدارة االزمات والكوارث

االزمات والكوارث

(عدد البيانات المحدثة من قبل المنطقة/ إجمالي البيانات المطلوب تحديثها) *100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

%100

%100

%100

االدارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي

ا£دارة المساعدة لºزمات والكوارث

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

نظام تأهب

99.99% - 90%

89.99% - 0%

المستهدف

شهري

１-  ان يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في نظام تأهب لتسهيل الحصول على البيانات.
２- البدء بحساب المؤشر خالل آخر أسبوع من الشهر.

３- يتم الرفع لÇدارة العامة بديوان الوزارة في اليوم ما قبل اÆخير في الشهر.
４- تقوم ا£دارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي بديوان الوزارة برفع المؤشـــر لمركز القيادة والتحكم  في مدة ال تتجاوز 5 أيام من تاريخ نهاية الشـــهر 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :عبر البريد االلكتروني التالي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

معدل إكمال تنفيذ الفرضيات (Drills) بالمناطق الصحية

نسبة الفرضيات المنجزة بنجاح من اجمالي الفرضيات المجدولة

تعزيز جاهزية المنشآت ل¤حداث والكوارث

االزمات والكوارث

(عدد الفرضيات المنجزة بنجاح/ عدد الفرضيات المجدولة) * 100

نسبة مئوية

تصاعدي

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

%100

 100% - 90%

أول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

ا²دارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي

ا²دارة المساعدة ل¤زمات والكوارث

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

نظام تأهب

98.99% - 50%

49.99% - 0%

المستهدف

ربع سنوي

１- أن يحصل المسؤول عن حساب المؤشر على ُمعرف في نظام تأهب لتسهيل الحصول على البيانات.
２- يتم الرفع بنجاح الفرضية في نظام تأهب حسب ا²طار المقدم من ا²دارة العامة للطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

３- يتم حساب المؤشر عن طريق ا²دارة العامة بديوان الوزارة.
４- تقـــوم ا²دارة العامـــة للطـــوارئ والكوارث والنقل الطبي بديوان الوزارة برفع المؤشـــر لمركـــز القيادة والتحكم  في مدة ال تتجـــاوز 10 أيام من تاريخ الربع 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :السنوي عبر البريد االلكتروني التالي
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اسم المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

تحقيق االستدامة بمخزون الدم

الخدمات المركزية

ABO-Rh المحافظة على كفاءة مخزون وحدات الدم وصفائح الدم داخل النطاق االخضر خالل 80% من عدد أيام الشهر لوحدات الدم وصفائح الدم لجميع الفصائل

عــدد

تصاعدي

مراقبه المنطقة في تحقيق االستدامة لكفاءة مخزون وحدات الدم والصفائحالغرض من المؤشر

تحسين جودة وكفاءة الخدمات

يحدد طبقا لكل منطقه حسب مخزونهم في نظام يقظة وقت حساب خط ا°ساس

مركز الخدمات الصحية المساندة

بنك الدم اµقليمي بالمديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

نظام يقظة

17 يوم محقق لكفاءة مخزون الدم (ما يساوي 80% من أصل 22 يوم عمل)

مخزون يغطي أكثر من 1 إيام من معدل االحتياجمخزون وحدات الدم يغطي أكثر من 5 إيام من معدل االحتياج

مخزون يغطي أقل من او يساوي 1 أيام عمل من معدل االحتياجمخزون يغطي أقل من او يساوي ≥ 3 أيام عمل من معدل االحتياج

المستهدف

شهري

１- ان يتـــم مراقبة لوحـــة البيانات لنظام يقظة يوميا من قبل منســـقين 
بنوك الدم على شاشه لوحه البيانات الخاصة بوحدات الدم وصفائح الدم

２- يتـــم الجمع الشـــهري لعدد االيام المحققة لكفـــاءة المخزون خالل 22 
يوم عمل

３- يكـــون المؤشـــر فـــي النطـــاق ا°خضر عـــدد االيـــام المحققـــة لكفاءة 
المخـــزون 17 يـــوم او أكثر ويكون فـــي النطاق ا°حمـــر إذا كان عدد االيام 

المحققة لكفاءة المخزون اقل من 17 يوم 

４-  يتم حساب المؤشر االستراتيجي لنقص كفاءه المخزون كالتالي:

وصف المؤشر
المحافظة على االستدامة في كفاءة مخزون الدم داخل النطاق االخضر خالل 80% من عدد أيام (العمل شهري¾)

ABO-Rh أو (الشهر (22 يوم عمل) لوحدات الدم وصفائح الدم

مخزون صفائح الدممخزون وحدات الدم

５- يقوم مركز الخدمات الصحية المســـاندة بديوان الوزارة برفع المؤشر 
لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :عبر البريد االلكتروني التالي

حالة المؤشر االستراتيجيكفاءة مخزون صفائح الدممخزون وحدات الدم

اخضــــر

اخضــــر

اخضــــر

اخضــــر

اخضــــراخضــــر

احمــــر

اخضــــر

احمــــر

احمــــر

احمــــر

احمــــر



94

１- عمل خطة تدريبية واعتمادها من مكتب تحقيق الرؤية.
２- تنفيذ الخطة وقياس إنجازها حسب المعادلة اعاله قبل نهاية الربع السنوي بأسبوعين.

３- رفع المؤشر للوكالة المساعدة لتطوير الموارد البشرية بديوان الوزارة
４-  تقوم الوكالة المساعدة لتطوير الموارد البشرية بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :البريد االلكتروني التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

 RHD2.0 التدريب على المهارات المطلوبة ±دوار

هذا المؤشر يقيس نسبة الموظفين الذين حصلوا على تدريب على الدور الجديد من إجمالي عدد الموظفين المستهدفين في المديرية حسب خطة التدريب
 المتفق عليها

بناء مؤهالت مديرية الشؤون الصحية للقيام بدورها الجديد

الدعم المساند

عدد الموظفين الذين حصلوا على التدريب / اجمالي عدد الموظفين المستهدفين * 100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%100

100% - 90%

89.99% - 70%

69.99% - 0%

الوكالة المساعدة لتطوير الموارد البشرية

ا¸دارة المساعدة للدعم المساند بالمديرية

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

RHD 2.0 الخطة التدريبية المعتمدة في المنطقة بعد قرار إطالق المديرية بنموذج

المستهدف

نصف سنوي
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１- تحديد العقود المقرر انتقالها للتجمع وفصلها عن عقود مديرية الشؤون الصحية والعقود المشتركة ما بين المديرية والتجمع.
２- يتم قياس هذا المؤشر خالل اسبوعين قبل انتهاء النصف ا�ول من السنة وخالل اسبوعين قبل انتهاء النصف الثاني من السنة على جميع العقود المقرر فصلها ونقلها.

３- يتم رفع نتائج المؤشر لمكتب تحقيق الرؤية.
４- يقوم مكتب تحقيق الرؤية برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء النصف ا�ول او النصف الثاني عبر البريد االلكتروني 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

نسبة انتقال العقود

يهدف المؤشر الى قياس انتقال العقود بكامل إجراءاتها حسب الخطة الزمنية المتفق عليها 

انتقال جميع العقود المرتبطة بالتجمع الصحي

الدعم المساند

(عدد العقود التي تم نقلها / عدد عقود المخطط نقلها) * 100  

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%100

100% - 90%

89.99% - 75%

74.99% - 0%

مكتب تحقيق الرؤية

مساعد المدير العام للدعم المساند

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

 نظام موارد

المستهدف

نصف سنوي
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１- تعميم نموذج متابعة المشاريع المعتمد من الوكالة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية (مرفق) على التجمع الصحي.
２- يتم استالم النموذج من التجمع قبل انتهاء النصف السنوي بثالثة اسابيع

３- يتم قياس هذا المؤشر خالل اسبوعين قبل انتهاء النصف السنوي من قبل ا�دارة المساعدة للدعم المساند بمديرية الشؤون الصحية.
４- يتم رفع نتائج المؤشر للوكالة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية بديوان الوزارة.

５- تقوم الوكالة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ انتهاء النصف 
Nhcc-epi@moh.gov.sa  :ا©ول او النصف الثاني عبر البريد االلكتروني التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

متابعة انجاز المشاريع ا�نشائية في المناطق

مؤشر يقيس نسب انجاز المشاريع االنشائية لدى التجمعات

رفع نسبة انجاز المشاريع بالمنطقة

الدعم المساند

(نسبة ا�نجاز الفعلي/ نسبة ا�نجاز المخطط له) *100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

%90

100% - 85%

84.99% - 65%

64.99% - 0%

الوكالة المساعدة للمشاريع والشؤون الهندسية

مساعد المدير العام للدعم المساند

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

النماذج الموحدة للمشاريع والصيانة والتشغيل (مرفق)

المستهدف

نصف سنوي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

خط االساس

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

المؤشر ا�حصائي الكتمال وجودة البيانات

مؤشر مركب ناتج عن حاصل جمع النسب المئوية الموزونة لمؤشري:
أ - نسبة اكتمال البيانات.

ب - جودة البيانات.

رفع جودة بيانات مقدمي الخدمات الصحية المدخلة

التخطيط وتحفيز االستثمار

النسبة الموزونة لمؤشر نسبة اكتمال البيانات + النسبة الموزونة لمؤشر جودة البيانات

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

اول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساس

≤ % 90

≤ 66.6%

66.5% - 33.3%

 33.2% ≥ 

االدارة العامة لالحصاء والمعلومات

مساعد المدير العام للتخطيط وتحفيز االستثمار

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

النماذج المعتمدة لرصد البيانات حسب نوعها، ويعتمد في ذلك على مخرجات ا·نظمة االلكترونية المتوافقة مع تلك النماذج متى توفرت.

المستهدف

شهري

１- الحصول على نموذج الحاسبة الحتساب المؤشر.
２- تعميم نموذج الحاسبة وتقديم التدريب الالزم من قبل المديرية.

３- يتم رفع المؤشر �دارة ا�حصاء خالل أسبوع قبل انتهاء الشهر الميالدي التالي.
４- يتم رفع نتائج المؤشر ل«دارة العامة ل«حصاء والمعلومات بديوان الوزارة.

البريد  التالي عبر  أيام من بداية الشهر   ١٠ القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز  الوزارة برفع المؤشر لمركز  العامة ل«حصاء والمعلومات بديوان  ا�دارة  تقوم   .5
Nhcc-epi@moh.gov.sa :االلكتروني التالي



98

1- وضع بريد موحد للمديرية الستقبال الطلبات من التجمع الصحي، والتعميم على التجمع الصحي بإرسال طلبات الدعم الى القناة المعرفة (البريد االلكتروني).
2- البدء بحساب المؤشر قبل نهاية الربع السنوي بأسبوعين.

3- يتم رفع نتائج المؤشر لمكتب تحقيق الرؤية بديوان الوزارة.
4- يقوم مكتب تحقيق الرؤية بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز ١٠ أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

نسبة تنفيذ طلبات الدعم لمقدمي الخدمات الصحية 

يقيس هذا المؤشر نسبة الطلبات التي تم تنفيذها من قبل المديرية على اجمالي عدد الطلبات المرفوعة من مقدم الخدمات الصحية 

دعم التجمع الصحي بالممكنات المطلوبة

عام

(عدد الطلبات المغلقة التي تم تنفيذها/ اجمالي عدد الطلبات) * 100

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

%100

100% - 95%

%85 - %94.99

84.99%- 0%

مكتب تحقيق الرؤية

إدارة التحول

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

 بريد الكتروني خاص بطلبات التجمع

المستهدف

أول قياس للمؤشر يعتمد كخط أساسخط اÂساس

ربع سنوي
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اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

نسبة االلتزام با�طار االسترشادي لعمل إدارة الشكاوى في منشآت الرعاية الصحية

يقيس هذا المؤشر نسبة التزام المنشآت بالمنطقة بمعايير (ا�طار االسترشادي لعمل إدارة الشكاوى في منشآت الرعاية الصحية)

رفع رضى المستفيدين من الخدمات المقدمة

تجربة المستفيد

متوسط التزام المنشآت بالمنطقة (وزارة الصحة – القطاع الخاص) 

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

%100

%100

%99.99 -%75

%74.99- %0

مركز تجربة المريض

مساعد المدير العام لتجربة المستفيد

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

التجمعات الصحية – ادارة االلتزام 

المستهدف

ربع سنوي

أول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساسخط االساس

1. يتم إجراء المؤشر حسب الرسم البياني (في الصفحة التالية)
2. البدء بحساب المؤشر قبل نهاية الربع السنوي بأسبوعين.

3. يتم رفع نتائج المؤشر لمركز تجربة المريض بديوان الوزارة.
4.   يقوم مركز تجربة المريض بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من تاريخ الربع السنوي عبر البريد االلكتروني 

Nhcc-epi@moh.gov.sa :التالي

 إجراءات قياس المؤشر
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رفع التقييم + خطة التحسين

التحقق من التقييم واعتماد
خطط التحسين

اعداد تقرير شامل واحتساب
 متوسط مؤشر المنشأت التجمع

عرض واعتماد
نعم من قيادة المنشأة

ال ال

نعم ارسال  التقرير
للمديرية

البداية

رفع التقرير بشكل ربع سنوى عمل تقرير عن «المنطقة» التجمع 
+القطاع الخاص

مراجعة التقارير وعمل زيارات 
واجتماعات للتحقق من المعايير

وجودة المخرجات

عمل التقييم بالتعاون مع االدارات
المعنية اكمال النماذج والمشاريع
كخطط االجراء التصحيحى وعرضة

على قيادة المنشأه

ت
شفيا

ست
م

ال
ع

م
ج

الت
حية

ص
ن ال

ؤو
ش

ال

مسار العمل على مؤشر تجربة المستفيد معايير االطار االسترشادي لعمل إدارة الشكاوي بالمنشأت الصحية
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1 .يتم قياس مؤشر نسبة رضا المستفيدين عن الشكاوى المصعدة على مقدمي الخدمات الصحية عن طريق ا�دارة العامة لمراكز االتصال (937) بديوان الوزارة.
2. تقوم ا�دارة العامة لمراكز االتصال (937) بديوان الوزارة بتزويد المديرية بنتائج المؤشر با�ضافة الى المقترحات التحسينية/أسباب عدم الرضا.

3. لزيادة نسبة المؤشر، تقوم المديرية باالجتماع مع التجمع الصحي بشكل دوري لدعم حل الشكاوى ومتابعتها.
4. يتم رفع المؤشر ل¦دارة العامة لمراكز االتصال في وزارة الصحة (937) خالل أسبوع قبل انتهاء الشهر الميالدي التالي.

5. تقوم ا�دارة العامة لمراكز االتصال في وزارة الصحة (937) بديوان الوزارة برفع المؤشر لمركز القيادة والتحكم في مدة ال تتجاوز 10 أيام من بداية الشهر التالي 
Nhcc-epi@moh.gov.sa  :عبر البريد االلكتروني التالي

اسم المؤشر

وصف المؤشر

الغرض من المؤشر

النطاق

اتجاه المؤشر

وحدة القياس 

معادلة المؤشر

الهدف االستراتيجي

التكرار

نطاقات المؤشر

مالك المؤشر

مالك القياس

تاريخ التفعيل

مصدر البيانات

 إجراءات قياس المؤشر

نسبة رضا المستفيدين عن البالغات المرفوعة على مقدمي الخدمات الصحية لكل تجمع صحي ضمن نطاق المديرية

يقيس هذا المؤشر نسبة رضا المستفيدين عن البالغات المقفلة التي يتم رفعها عبر 937 على مقدم الخدمة (التجمع الصحي) والتي تم التعامل معها

رفع نسبة رضى المستفيدين من مقدمي الخدمة

تجربة المستفيد

متوسط تقييم المستفيدين لجميع البالغات

نسبة مئوية

تصاعدي

 تحسين جودة وكفاءة الخدمة

%100

%100 - %90

%89.99- %85

%84.99 - %0

ا�دارة العامة لمراكز االتصال في وزارة الصحة (937)

ا�دارة المساعدة لتجربة المستفيد

بعد تفعيل النموذج التشغيلي RHD2.0 في المنطقة

ا�دارة العامة لمراكز االتصال في وزارة الصحة (937)

المستهدف

شهري

أول قياس للمؤشر يعتمد كخط اساسخط االساس
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نموذج طلب تغيير في المؤشر

اسم الوكالة / ا	دارة 

اسم طالب التغيير

اسم المؤشر

التغيير المطلوب

وصف التغيير

سبب التغيير

تاريخ الطلب

حالة االعتمــــاد

تاريخ االعتمـــاد

يتم تعبئة الجزء التالي عن طريق الوكالة / االدارة

يتم تعبئة الجزء التالي عن طريق المعتمد في مكتب تحقيق الرؤية

الطلب بحاجة الى تعديلغير موافقموافق

إجراء طلب التغيير
يتم التغيير على المؤشرات عن طريق 
التواصل مع مكتب تحقيق الرؤية عبر 

البريد االلكتروني التالي:
RHD2.0@moh.gov.sa

قائمة المؤشرات التي
لها مرفقات خارجية:

• مرفق مؤشر: متابعة انجاز المشاريع اإلنشائية في المناطق

• مرفق مؤشر: المؤشر اإلحصائي الكتمال وجودة البيانات

للحصول على المرفقات المؤشرات أعاله، 
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تهدف قائمة مراجعة الجاهزية إلى تقييم مدى استعداد مديريات الشؤون الصحية بالمناطق للعمل 2.0 في ظل نموذج التجمعات الصحية بالمناطق 
للتأكد من جاهزية المديريات، تم تصميم قائمة جاهزية تتضمن التأكد من استكمال المتطلبات للمديرية قبل قرار اطالق معالي الوزير

تتضمن القائمة جميع العناصر األساسية المطلوب من مديريات الشؤون الصحية بالمناطق تحقيقها قبل اليوم األول. 

(، وعلى الجانب اآلخر هناك متطلبات أخرى )خطة ما بعد اإلطالق(، يمكن إرجاؤها واستكمالها بعد اإلطالق  هناك متطلبات محددة “محورية” يجب تنفيذها قبل إطالق المديرية 2.0 )
وقبل اليوم األول

سيتم تجهيز قائمة مشابهة لمراجعة جاهزية التجمعات وستكون متوائمة مع هذه القائمة.

يجب أن يتم االنطالق الفعلي للتجمع والبدء بتنفيذ مهام تقديم الخدمة قبل اإلطالق الرسمي للمديرية والتجمع بمدة كافية.

يتعين على مديريات الشؤون الصحية والتجمعات الصحية التعاون مًعا لتحقيق هذه المتطلبات األساسية - والسيما ضمان عدم توقف أنشطة تقديم الرعاية وانتقال العاملين 
للهيكل الجديد.

6-2  قائمة مراجعة الجاهزية

قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق 2.0 	 نظرة عامة ومصادر الُمدخالت

النموذج الوطني لمديريات الشؤون 
الصحية بالمناطق 2.0

خطط إطالق هيكل مديريات الشؤون 
الصحية بالمناطق 2.0

مشروع جاهزية مديريات الشؤون الصحية 
بالمناطق لليوم األول 2.0

0203 01
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قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق 2.0 تقديم الخدمات 
العالجية، الجودة ومراقبة المخرجات، وتجربة المستفيد

 

هل تم توثيق وتحديد جميع منشآت تقديم الرعاية المستشفيات، ومراكز الرعاية ا�ولية، والمراكز التخصصية ورفعها للتجمع الصحي؟

 هل تم تحديد صالحيات اتخاذ القرار والسلطات المرتبطة بتقديم الرعاية ونقلها إلى قيادة التجمع الصحي؟

هــل تــم نقــل جميــع مهــام تقديــم الخدمــة فــي الخدمــات العالجيــة والعالجيــة المســاعدة إلــى التجمــع الصحــي إلــى جانــب المــوارد البشــرية ذات 
الصلة المتفق على نقلها؟

هــل تــم فصــل مؤشــرات ا�داء التشــغيلية مــن النظــام العــام للمتابعــة (أداء) وتخصيصهــا للتجمــع الصحــي لضمــان اســتمرارية أعمــال المتابعــة؟ 
وهل تم نقل أدوات إعداد التقارير للتجميع الصحي؟

هل تم إعداد بيان بجميع مشاريع تحسين الجودة بمنشآت الرعاية الصحية وتسليمها للتجمع الصحي؟

هل تم نقل إجراءات 937 الخاصة بتقديم الخدمة للتجمع الصحي؟

هــل تــم إعــداد مجموعــة السياســات وا»جــراءات المتعلقــة بتجربــة المســتفيد وتجميــعھا مــن المركــز الرئيســي لــوزارة الصحــة؟ وهــل تم مشــاركة 
التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

مطلب محوري قبل ا�طالق

هــل تــم إعــداد مجموعــة السياســات وا»جــراءات المتعلقــة بالجــودة ومراقبــة المخرجــات وتجميعهــا مــن المركــز الرئيســي لــوزارة الصحــة؟ وهــل 
تم مشاركة التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

مطلوب قبلالدليلا�نجازمحور التقييم
ا�طالق

تقديم
الخدمات
العالجية

الجودة
ومراقبة

المخرجات

تجربة
المستفيد

%X

%X

%X

%X

%X

%X

%X

%X

قائمة المنشآت واالعتماد من التجمع الصحي

جدول صالحيات تقديم الرعاية والتسليم

محضر تسليم مشاريع تحسين الجودة

تقرير يوضح نقل الخدمة وتفعيلها بالتجمع

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

- دليل السياسات وا»جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

- دليل السياسات وا»جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

محضر تسليم مؤشرات "أداء" لتقديم الرعاية
وما يتعلق بها
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العامة  الصحة   2.0 بالمناطق  الصحية  الشؤون  لمديريات  الجاهزية  مراجعة  قائمة 
ومراكز عمليات الطوارئ

 

هل تم نقل جميع مهام تقديم الخدمة في الصحة العامة والبرامج الصحية إلى التجمع الصحي إلى جانب الموارد البشرية ذات الصلة المتفق
على نقلها؟

 هل تم نقل جميع مهام تقديم الخدمة في مكافحة العدوى إلى التجمع الصحي إلى جانب الموارد البشرية ذات الصلة المتفق على نقلها؟

هل تم نقل جميع مهام تقديم الخدمة في منافذ الدخول إلى التجمع الصحي إلى جانب الموارد البشرية ذات الصلة المتفق على نقلها؟

هل تم إعداد مجموعة السياسات وا�جراءات المتعلقة بالصحة العامة (البرامج الصحية, مكافحة العدوى، منافذ الدخول) وتجميعها من
المركز الرئيسي لوزارة الصحة؟ وهل تم مشاركة التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

هل تم توثيق جميع البرامج التعليمية الجارية متضمنًة طالب برامج الزمالة وطب ا¤سرة واالتفاق مع التجمع الصحي على خطة االنتقال؟

هل تم تسليم جميع مراكز عمليات الطوارئ ومتضمنة جميع عربات ا�سعاف للتجمع الصحي أو وحدة الخدمات المشتركة؟

هل تم إعداد مجموعة السياسات وا�جراءات المتعلقة با¤زمات والكوارث الصحية وتجميعها من المركز الرئيسي لوزارة الصحة؟ وهل تم
مشاركة التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

مطلوب قبلالدليلا�نجازمحور التقييم
ا�طالق

الصحة
العامة

الجودة
ومراقبة

المخرجات

%X

%X

%X

%X

%X

%X

%X

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

قائمة برامج الطالب والمنح الدراسية الحالية وخطة االنتقال 
لمسؤولية التجمع الصحي

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

محضر تسليم مسؤوليات عربات ا�سعاف وخدمات نقل المرضى

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

- دليل السياسات وا�جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

- دليل السياسات وا�جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

مطلب محوري قبل ا�طالق
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االلتزام   2.0 بالمناطق  الصحية  الشؤون  لمديريات  الجاهزية  مراجعة  قائمة 
والتراخيص، الموارد البشرية/ القوى العاملة

 

هــل تــم إعــداد مجموعــة السياســات وا�جــراءات المتعلقــة بااللتــزام وتجميعهــا مــن المركــز الرئيســي لــوزارة الصحــة؟ وهــل تــم مشــاركة التجمــع 
بالسياسات المتعلقة بهم؟

 هل قام فريق االلتزام بتشكيل فرق التفتيش المطلوبة وتعريفهم با�جراءات وا�دوات المصممة من جانب وزارة الصحة؟

ــم مشــاركة  ــوزارة الصحــة؟ وهــل ت ــة السياســات وا�جــراءات المتعلقــة بالتراخيــص وتجميعهــا مــن المركــز الرئيســي ل ــداد مجموع ــم إع هــل ت
التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

هل تم مشاركة تخصصات ومؤهالت الكوادر المتفق على نقلها للتجمع الصحي؟

هل يوجد خطة تدريبية معتمدة لبناء القدرات والمهارات الخاصة بالدور الجديد للمديرية؟ وهل تم االنتهاء من تنفيذ الخطة؟

هــل تــم تســليم التجمــع الصحــي جميــع الصالحيــات المتعلقــة بالمــوارد البشــرية للموظفيــن العامليــن فــي تقديــم الرعايــة (تقييــم ا�داء، 
وطلبات ا�جازات وخالفه ) إلى جانب الموارد البشرية المتفق على نقلها؟

مطلوب قبلالدليلا�نجازمحور التقييم
ا�طالق

الصحة
العامة

الجودة
ومراقبة

المخرجات

%X

%X

%X

%X

%X

%X

- دليل السياسات وا�جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

قائمة باسماء وتخصصات وخبرات الكوادر المتفق على انتقالهم

- خطة تدريب معتمدة من مكتب تحقيق الرؤية
- شهادات تدريبية حسب الخطة المعتمدة

- قرارات تشكيل الفرق
- توقيع الموظفين على السياسات المتعلقة بعملهم

- محضر تسليم الصالحيات
- قرارات تكليف

مطلب محوري قبل ا�طالق

- دليل السياسات وا�جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة
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المركزية،  الخدمات   2.0 بالمناطق  الصحية  الشؤون  لمديريات  الجاهزية  مراجعة  قائمة 
والتخطيط واالستثمار، واإلمداد والشؤون الهندسية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية

 

ــوزارة الصحــة؟ وهــل تــم  هــل تــم إعــداد مجموعــة السياســات وا�جــراءات المتعلقــة بالتخطيــط واالســتثمار وتجميعهــا مــن المركــز الرئيســي ل
مشاركة التجمع بالسياسات المتعلقة بهم؟

 هل تم نقل مهام االبداع للتجمع الصحي مع الموارد البشرية المتفق على نقلها؟

هــل تــم نقــل جميــع مهــام ا�مــداد المتعلقــة بتقديــم الرعايــة ومــن بينهــا المســتودعات وا�مــدادات الطبيــة وعقــود ا�مــداد المبرمــة مــع أطــراف 
خارجية مع الموارد البشرية المتفق على نقلها لشركة نوبكو أو التجمع الصحي؟

هل تم نقل المشاريع الهندسية المتعلقة بتقديم الخدمة مع الموارد البشرية المتفق على نقلها للتجمع الصحي؟

هل تم نقل مهام تقنية المعلومات المتعلقة بتقديم الخدمة مع الموارد البشرية المتفق على نقلها للتجمع الصحي؟

مطلب محوري قبل ا�طالق

هــل تمــت مراجعــة جميــع عقــود مديريــة الشــؤون الصحيــة لتحديــد العقــود التــي تتطلــب إيضاحــات قانونيــة بشــأن متطلبــات التســليم للتجمــع 
الصحي؟

مطلوب قبلالدليلا�نجازمحور التقييم
ا�طالق

التخطيط
واالستثمار

ا�مداد
والشؤون
الهندسية

وتقنية
المعلومات
والشؤون
القانونية

%X

%X

%X

%X

%X

%X

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

تقرير عن حالة جميع العقود والمالحظات القانونية

اتفاقية ثنائية موقعة من الطرفينX%هل تم االنتهاء من إعداد االتفاقية الثنائية بين المديرية والتجمع؟ وهل تم توقيعها من الطرفين؟

هل تم نقل صالحيات ا�حاالت الطبية بجميع مواردها البشرية للتجمع الصحي؟

هــل  تــم االتفــاق علــى ترتيبــات العمــل للتنســيق بيــن التجمــع الصحــي والخدمــات المركزيــة (بنــك الــدم، والطــب الشــرعي، ومكافحــة الســموم) 
وتعريف التجمع الصحي بها؟

الخدمات
المركزية

%X

%Xعمل اتفاقية مستوى خدمة أو تضمينها في أي اتفاقية

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف

- دليل السياسات وا�جراءات،
- توقيع التجمع باالطالع على السياسات المتعلقة بمقدم الخدمة

- محضر تسليم مهام تقديم الخدمة
- قرارات تكليف
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قائمة مراجعة الجاهزية لمديريات الشؤون الصحية بالمناطق 2.0 مكتب مدير عام الشؤون الصحية، 
الشؤون المالية واإلدارية

 

هل تم االنتهاء من تشكيل جميع ا�دارات التابعة لكل مساعد، مع ا	قسام والوحدات التابعة لكل ادارة؟

 هل تم إعداد بيان بالعقود الموقعة مع أطراف أخرى والمتصلة بأنشطة تقديم الرعاية و هل تم تسليمها للتجمع الصحي؟

هل يجري ا�ن توقيع العقود الجديدة من التجمع الصحي؟ 

هل تم إعداد خطة زمنية لفترة ما بعد ا�طالق؟

هل تم االنتهاء من إجراء التقييم الذاتي لتحديد جاهزية المديرية ل¡طالق؟ وهل تم انجاز الحد االدنى لمتطلبات االطالق؟

مطلب محوري قبل ا�طالق

هــل تــم تحديــد وفصــل جميــع البنــود المتعلقــة بميزانيــة مديريــة الشــؤون الصحــة والمقــرر نقلهــا للتجمــع الصحــي؟ وهــل تــم إخطــار التجمــع 
الصحي واالتفاق على ا�لية؟

مطلوب قبلالدليلا�نجازمحور التقييم
ا�طالق

الشؤون
المالية
وا�دارية

%X

%X

%X

%X

%X

%X

صورة من أي عقد تم توقيعه من قبل التجمع

خطة ما بعد ا�طالق

نموذج التقييم الذاتي يوضح الجهوزية

تخصيــص ميزانيــة المديريــة المتعلقــة بتقديــم خدمــات الرعايــة، 
وإجراءات التجمع الصحي

هــل تــم تســليم التجمــع الصحــي جميــع الصالحيــات الماليــة واالداريــة الخاصــة بالمنشــآت التابعــة لــه إلــى جانــب المــوارد البشــرية المتفــق علــى 
- محضر تسليم الصالحيات X%نقلها؟

- قرارات تكليف

محاضر تسليم ا	صولX%هل ُاستكملت أعمال نقل أصول المديرية التي خضعت للتقييم إلى التجمعات الصحية وتسوية جميع ا	مور المالية؟

هــل تــم توثيــق جميــع اللجــان الطبيــة والفنيــة العاملــة فــي المديريــة، (والتــي ســتظل مســتمرة تحــت مســؤولية المديريــة) مــع التــزام التجمــع 
باستمرار مشاركة أعضاء هذه اللجان العاملين في التجمع؟

هل تم استكمال الهيكل التنظيمي 2.0 باختيار وتعيين جميع المساعدين ومدراء ا�دارات؟

عام
الشؤون
الصحية

%X

%Xقرارات تعيين المساعدين ومدراء ا�دارات

خطاب التزام في عضوية اللجان من قبل التجمع أو تضمينها 
في االتفاقية

قرارات تشكيل جميع ا�دارات والوحدات وا	قسام التابعة لكل ادارة 
بموظفينها

محضر تسليم  لعقود تقديم الرعاية للتجمع

03
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آليات معالجة 
التحديات المتكررة 

في المناطق

03
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رفع البيانات اإلحصائية والتحقق من جودة البيانات

اعتماد البيانات ونشرها
 واتخاذ ا
جراءات التصحيحية

 المناسبة بناء على الحوكمة
 ونموذج العمل الموضوع
 من قبل ديوان الوزارة 

تعريفرفع البياناتالتحقق من صحة البياناتنشر البيانات بعد اعتمادها

إجراء تصحيحي

مراجعة وتحسين نماذج ا
حصاء والمنصات

الطلب والتأكد من جودة البيانات
المرفوعة من خالل تطبيق ا
جراءات

المتبعة من ديوان الوزارة 

رفع البيانات ا
حصائية حسب النماذج تصحيح البيانات
المعتمدة من ديوان الوزارة

تعميم النماذج والمنصات ا
لكترونية
 على مقدمي الخدمات الصحية

5b

MOH

RHD2.0

Clusters, other.gov

and privet sector 

5a3

2

1

4

اعتماد النماذج
والمنصات ا
حصائية
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الع مديريات الشؤون الصحية على الخطط االستراتيجية للتجمع واالتفاقيات مع  اطِّ
جميع الجهات الخارجية للتجمعات الصحية لإلجابة عن استفسارات الواردة من االمارة 

والجهات االخرى

استالم الخطط االستراتيجية واالتفاقيات
 لالطالع واالجابة عن االستفسارات الواردة

طلب استفسارات واستقبال الردود

مشاركة المديرية االتفاقيات الثنائية 
والخطط االستراتيجية المعتمدة

وضع آلية معتمدة �رسال الخطط
 االستراتيجية واالتفاقيات

4

Other gov. facilities

RHD2.0

HHC

Cluster
2

1

3

تحديد آلية التواصلالتحديث وارسال الخطط واالتفاقياتاستفسارات الجهات
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آلية تغطية الفعاليات والمناسبات

دراسة االحتياج وإعداد الخطط الالزمة

التعاقد مع طرف خارجي لتنفيذ 
الخدمات الطبية لتغطية الفعالية

ا�شراف ومتابعة التزام تنفيذ الخدمات
 الطبية لتغطية الفعاليات/المناسبات

تغطية الفعالية من الخدمات الطبية
 المطلوبة ورفع التقارير الالزمة حسب 

الخطة للمديرية

تقديم بروتوكوالت الصحة 
العامة وأداة سالم

طلب تغطية فعالية/مناسبة

التنسيق مع الجهات المعنية

5b

6

Other gov. facility

الجهات المعنية مثل:
PHA و طب الحشود

RHD2.0

 Cluster or

 other health

care provider

3

1

2
4

التنسيق مع الجهات الحكوميةتحديد االحتياجتغطية الفعاليات

5a

إجراء تصحيحي
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التحديث على حالة المشاريع الهندسية

استقبال البيانات وتحديثها بشكل دوري 

متابعة ا�عمال وعمل الخطط
 التصحيحية الالزمة

دعم التجمع لتنفيذ الخطة

تنفيذ الخطة

ا�طالع والدعم في حال ا�حتياج

رفع التقارير الدورية عن حالة سير
 تنفيذ أعمال المشاريع الهندسية

3a

5

إمارة المنطقة

MOH

RHD2.0

Cluster

3b

1

2

جمع البيانات والتحديث الدوري للمشاريع متابعة سير المشاريع

4
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الطلبات الحكومية إلجراء الفحوصات الطبية

إرسال طلب فحص من جهة 
حكومية معينة

تحويل الطلب للتجمع المعني

التعامل مع الطلب لعمل الالزم

إحالة الطلبات الواردة

6a

6b

Other gov. facility

MOH

(MRC)

RHD2.0

Cluster

HHC

1

2

5

طلب فحصمتابعة وتنفيذ الطلب

3

4

اتخاذ ا�جراء الالزم 

استقبال النتائج وإرسالها للجهه الطالبة 

إستقبال الرد 

التصعيد لعدم التعامل مع الطلب
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دراسة قضايا لجان االلتزام 

اتخاذ ا�جراءات الالزمة
 حسب توصيات اللجنة

استقبال القضايا دراسة القضيةاعتماد التقاريرإتخاذ ا�جراء

اعتماده

تم

لم يتم

إعادة دراسة القضية

مراجعة التقارير

دراسة القضية من قبل ا�طباء االستشاريين 
 وإعداد التقارير الالزمة

إحالة القضايا الى اللجان المختصة 

5a

MOH

RHD2.0

Cluster

5b2

1
43
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انتقال الموظفين

إصدار تكاليف الموظفين
 المنتقلين للتجمع الصحي  

تحديد  قائمة الموظفين المنتقلينقائمة الموظفين المنتقلينالجاهزيةإطالق النموذج التشغيلي 

مراجعة و اعتماد قائمة الجاهزية

إعداد قائمة للموظفين 
المنتقلين للتجمع الصحي

البدء في رحلة إطالق مشروع 

5

VRO

RHD2.0

وكالة الموارد البشرية

Cluster

3

2

1

4

بداية المشروع 

اجتماعات دورية بين ا�طراف
لالتفاق على أعداد الموظفين
 المنتقلين بناء على المهام

 المنتقلة للتجمع الصحي
 والمهام المنوطة لمديرية

 الشؤون الصحية 

RHD 2.0

RHD 2.0
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آلية تنفيذ البرامج الصحية )مثل: برنامج الصحة المدرسية( 

تنفيذ البرنامج حسب الخطة
 المعتمدة 

تنفيذ البرنامج حسب 
الخطة المعتمدة 

التنسيق مع الجهة تنفيذ البرامج الصحية
الحكومية والتجمع

خطة تواصل

مشاركة الخطة التنفيذية مع
 جميع ا�طراف وا�شراف على

 تنفيذها

عمل السياسات والخطط الالزمة
 لتنفيذ البرامج الصحية

4b

Other gov. facilities

PHA

Cluster

MOH / RHD
3

2

1

4a

 وضع خطط استراتيجية

وضع استراتيجية لتنفيذ البرنامج
 تتضمن آلية تواصل مع الجهة

 الحكومية مثل: وزارة التعليم
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آلية التعامل مع 
الشكاوى المصعدة

هل الشكوى تندرج ضمن
نطاق الخدمة

استقبال الشكاوى المنعقدة
 من قبل الوزارة

ارسال للجهة المعنية

اقفال الشكوى من المديرية

احالتها لجهة االختصاص بالمديرية

ارسال الشكوى للمديرية للتحقق

يتم التحقق من صحة التصعيد؟

هل يوجد مخالفات نظامية

التجمع الصحى بالمنطقة

المديرية للتحقق ومراجعة االغالق

هل هناك مخالفة

إعادة للوزارة الكمال إجراءات االغالق
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آلية تفعيل مركز األزمات والكوارث

تنفيذ خطة التعافي

في حالة وجود شكوى غير مرتبطة بالصحة العامة

إصدار تكاليف الموظفين
 المنتقلين للتجمع الصحي  

االستجابةالتعافي

مراقبة الخطة التشغيلية
 على المستوى الوطني

مراقبة الخطة التشغيلية 
على المستوى ا�قليمي وا�شراف

 على تنفيذها
تعميم السياسيات والبروتوكوالت 

وجمع البيانات على حسبها

رفع جميع البيانات المطلوبة
 وا�بالغ عن أي أزمة أو جائحة

تنفيذ الخطة التشغيلية على
 المستوى ا�قليمي والرفع 

بالتقدم المنجز

8

MOH

PHA

RHD

 + Cluster

other gov facilities

private sector + 

4

6

a1

a1في حالة وجود شكوى مرتبطة بالصحة العامة b1

2

1b

3

5b

75a

التخطيط

تصميم خطة التعافي
 الوطنية وا�قليمية  

تفعيل االستجابة حسب
 السياسات والبروتوكوالت

 الموضوعة
(حسب مستوى الحدث)

وضع السياسات 
والبروتوكوالت الالزمة الحتواء

 ا¬زمة
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آلية التصعيد

التصعيدوضع الحلول وتعميمها

استالم التحدي أو المشكلة
 ووضع الخطط والحلول

AMOوالتنسيق مع الـ 

اصدار القرار ومعالجة التحدي

تنفيذ القرار

تنفيذ القرار

معالجة  المشكلة أو إحالتها
 الى الوكالة المختصة

تعريف التحدي أو المشكلة
 بعد أخذ االجراءات الالزمة لحلها

4

5a

Deputyship

AMO

RHD

Cluster

1

5b

3

2

تحديد المشكلة أو التحدي

CC VRO

CC VRO

C
C

 V
R

O

CC VRO
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 RHD 2.0 آلية رفع مؤشرات المديرية

نشر النتائجالعمل على تحسين المؤشر

نشر النتائج في لوحة المؤشرات
 المعتمدة

حساب المؤشر
اعتماد مؤشرات ا�داء وعمل

 ورش عمل لمديريات الشؤون
 الصحية الطالعهم عليها وتقديمها

جمع البيانات من المنصات المعرفة 

رفع البيانات بشكل دوري

اخذ االجراءات الالزمة بناءا 
على توجيه الوزارة ومتابعة 

الخطط التصحيحية

AMO

RHD

Cluster

5

431

2a

2b

جمع البياناتحساب المؤشر
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إدارة
التغيير

04
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1-4 التعريف بإدارة التغيير

إدارة التغيير هي الجهد المنظم والمخطط لتحقيق أهداف التحول أو االنتقال من وضع قائم بالفعل إلى وضع مستهدف لتحقيق أهداف محددة في إطار رؤية 
واضحة مشتركة للتغير، ويتم من خاللها التغيير تجاه التكنولوجيا األنسب والهياكل التنظيمية والعمليات األكثر مالءمة وجودة، وكذلك التأثير على األفراد 
وأنماطهم السلوكية ومهاراتهم وحتى ِقيمهم، حيث يتم تنفيذ هذه التغييرات بطريقة يمكن التحكم بها عن طريق اتباع إطار ونموذج محددين، ويتم إجراء 

ذلك بأسلوب منظم ليسهل عملية تقبل التغيير.

 أهمية عملية إدارة التغيير للمديرية والفوائد منها
تبرز أهمية إدارة التغيير من خالل ضمان التحول تجاه الوضع الجديد المأمول وإعادة ترتيب األمور الداخلية أو الخارجية أو كالهما، إلحداث أثر إيجابي وتالفي السلبي، في محاولة الوصول 
ألعلى مستويات الجودة في العمل والتوافق واالنسجام بين القيادة واألفراد بما يحقق رؤية المديرية والوزارة بالتبعية، وكذلك من خالل “التنبؤ” وتوقع التغيير واالستعداد له بوضع 

الخطط واالستراتيجيات وتوقع النتائج، عوضًا عن التعامل مع التغيير كردة فعل وعدم االستفادة من الفرص المتاحة.

دور إدارة التغيير ضمن مديريات الشؤون الصحية 
وحدة إدارة التغيير مسؤولة عن تصميم وتنفيذ ومراقبة جميع خطط إدارة التغيير الالزمة بمديرية الشؤون الصحية لدعم تنفيذ التحول المؤسسي، وتعظيم الفوائد المستهدفة 

من عملية التحول.
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المهام الرئيسية
يبرز دور إدارة التغيير بالمديرية خالل قيامها بالعديد من المهام وأهمها:

تحديـــد رؤى مشـــتركة للتغييـــر وفـــق التوجـــه االســـتراتيجي والمبـــادرات . 	
والبرامج المتعلقة بجميع أهداف التحول.

تحديد أثر التغيير على األفراد، األنظمة، العمليات، والسياسات. . 	
تحليـــل الجهـــات ذات الصلـــة الخاضعـــة للتغييـــر و كيفيـــة تأثرهـــا . 	

بالتغيير وتأثيرها عليه.
تطويـــر وتنفيـــذ اســـتراتيجية وخطـــة ادارة التغييـــر و  تشـــمل جميـــع . 	

األنشطة والمتطلبات الممكنة للتنفيذ.
ــرق . 	 ــاليب والطـ ــى األسـ ــة تتبنـ ــر بالمديريـ ــن أن  إدارة التغييـ ــد مـ التأكـ

التغييـــر والتواصـــل  واألدوات الصحيحـــة المعتمـــدة مـــن قبـــل إدارة 
التابعة لوزارة الصحة فيما يتعلق بجميع مهام إدارة التغيير.

التغييـــر . 	 بـــإدارة  المتعلقـــة  التحـــول  أنشـــطة  جميـــع  تنفيـــذ  إدارة 
المنبثقة من مكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحة.

ـــر . 	 مســـاعدة فـــرق إدارة المشـــاريع المخصصـــة ألنشـــطة التحـــول وتطوي
إمكانياتهم المتعلقة بإدارة التغيير.

اإلشراف على المبادرات والخطط واألنشطة الخاصة بإدارة التغيير.. 	
ـــة والتنســـيق معهـــم بمـــا   . 	 ـــر مـــن داخـــل المديري ـــد ســـفراء للتغيي تحدي

يخص التنفيذ.
 العمل على غرس ثقافة التغيير في مديرية الشؤون الصحية.. 		
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2-4 أدوات ومنهجيات 

ادارة التغـــــــــــــــــــــــيير
تتضمن منهجية عمل وحدة إدارة التغيير المرور

بثالثة مراحل كما هو موضح بالشكل التالي:

للمزيد اضغط الروابط التالية

غيير
الت

يز 
عز

وت
م 

دع
ة: 

لث
ثا

 ال
لة

رح
م

ال

المرحلة االولى: ا�عداد للتغيير

منهجية إدارة
 التغيير

غيير
 الت

ارة
 إد

ة:
ني

ثا
 ال

لة
رح

م
ال

ال
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ـــــ
ـــــ

ــــــ
ــــــ

ــــــ
النتق

ا

ل
و

التحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sEre4HmpeLJHzSIUYXbXSX5GDyhbx1-g/edit#gid=429911751
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r3S48OTqfdzwBIu8cOybldc1YqRcGMqh/edit#gid=1415242073
https://docs.google.com/spreadsheets/d/100fWcUB6APvBN_YXhsVJAFEHZBEKlO8P/edit#gid=1806479729
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وزارة الصحةتحديد التوجهات االستراتيجية 

إدارة التغيير والتواصل

مديريات الشؤون الصحية

إدارة التحول

فريق عمل إدارات التغيير

القادة والمدراء

الموظفين

1

2

3
4

5

6

7

وضع خطط التغيير االستراتيجية وفق توجهات الوزارة والتغييرات المستحدثة

حوكمة االدارة وتنفيذ توجهات التغيير االستراتيجية

وضع وتنفيذ خطط التحول على مستوى المديريات 

تسهيل وادارة عملية ا�عداد للتغيير وتنفيذ الخطط ومتابعتها وتقديم 
التغذية المرتدة لذوي الصلة للتحسين والتطوير

قيادة الموظفين ومتابعة عمليات التغيير حيز التنفيذ وتقديم التغذية
 المرتدة لذوي الصلة للتحسين والتطوير

االلتزام بالتوجهات المؤسسية تجاه التغيير ودعم التغيير من خالل وظائفهم
 وتقديم التغذية المرتدة للقادة والمدراء للتحسين والتطوير

دعم وتعزيز التغييرإدارة التغييرا�عداد للتغيير

تعريف استراتيجية التغيير 
إجراء تقييم لتأثير ومدى االستعداد للتغيير لفهم 

التغيير المطلوب، والتي تغطي جوانب مختلفة 
بما في ذلك ا¯شخاص والعمليات والتكنولوجيا

إجراء تقييم ¯صحاب المصلحة بحيث تتضمن 
تصوير واضح للتأثير على أصحاب المصلحة 

وتأثيرهم ومستوى دعمهم للتغيير

تطوير خطة إدارة التغيير التي تتضمن خارطة طريق 
للتنفيذ

إعداد فريق إدارة التغيير

تطوير جميع المواد الالزمة لتفعيل 
أنشطة إدارة التغيير، على سبيل 

المثال، مواد التدريب وحمالت التواصل 
وما إلى ذلك

تنفيذ خطة إدارة التغيير

جمع وتحليل ردود الفعل 
إجراء تقييم دوري للجاهزية للتغيير 

لضمان مسار إيجابي نحو التغيير

تشخيص الفجوات وإدارة المقاومة

تنفيذ الحلول واالحتفال با�نجاز

#ا�طرافدورها
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وزارة الصحةتحديد التوجهات االستراتيجية 

إدارة التغيير والتواصل

مديريات الشؤون الصحية

إدارة التحول

فريق عمل إدارات التغيير

القادة والمدراء

الموظفين

1

2

3
4

5

6

7

وضع خطط التغيير االستراتيجية وفق توجهات الوزارة والتغييرات المستحدثة

حوكمة االدارة وتنفيذ توجهات التغيير االستراتيجية

وضع وتنفيذ خطط التحول على مستوى المديريات 

تسهيل وادارة عملية ا�عداد للتغيير وتنفيذ الخطط ومتابعتها وتقديم 
التغذية المرتدة لذوي الصلة للتحسين والتطوير

قيادة الموظفين ومتابعة عمليات التغيير حيز التنفيذ وتقديم التغذية
 المرتدة لذوي الصلة للتحسين والتطوير

االلتزام بالتوجهات المؤسسية تجاه التغيير ودعم التغيير من خالل وظائفهم
 وتقديم التغذية المرتدة للقادة والمدراء للتحسين والتطوير

دعم وتعزيز التغييرإدارة التغييرا�عداد للتغيير

تعريف استراتيجية التغيير 
إجراء تقييم لتأثير ومدى االستعداد للتغيير لفهم 

التغيير المطلوب، والتي تغطي جوانب مختلفة 
بما في ذلك ا¯شخاص والعمليات والتكنولوجيا

إجراء تقييم ¯صحاب المصلحة بحيث تتضمن 
تصوير واضح للتأثير على أصحاب المصلحة 

وتأثيرهم ومستوى دعمهم للتغيير

تطوير خطة إدارة التغيير التي تتضمن خارطة طريق 
للتنفيذ

إعداد فريق إدارة التغيير

تطوير جميع المواد الالزمة لتفعيل 
أنشطة إدارة التغيير، على سبيل 

المثال، مواد التدريب وحمالت التواصل 
وما إلى ذلك

تنفيذ خطة إدارة التغيير

جمع وتحليل ردود الفعل 
إجراء تقييم دوري للجاهزية للتغيير 

لضمان مسار إيجابي نحو التغيير

تشخيص الفجوات وإدارة المقاومة

تنفيذ الحلول واالحتفال با�نجاز

#ا�طرافدورها

األطراف ذات الصـــــلة 
بعملية إدارة التغيير

إدارة التغيير بفاعلية البد من تكاتف جميع األطراف ذات الصلة بعملية التغيير من داخل المديرية وخارجها 
وهناك العديد من  األطراف ذات الصلة وتشمل:



128

عوامل نجاح التغيير

1. مراعـــاة المواءمة المســـتمرة مع الجهـــات العليا بالمملكـــة والحوكمة 
لعمل المديريات.

2. التخطيط الجيد للتغيير وإشراك ذوي الصلة في الرؤية والتنفيذ.
3. قـــوة التواصـــل والتأثيـــر اإليجابـــي وإيصـــال رؤيـــة وأهـــداف ومزايـــا التغيير 

للمعنيين بالتغيير.
4. االســـتعانة بالموارد البشـــرية القادرة علـــى ادارة عمليـــة التغيير والتواصل 

بفاعلية وتأثير.
5. فتح مســـارات قويـــة للتواصـــل والحصول علـــى التغذية المرتـــدة والعمل 

على ازالة العوائق بسرعة استجابة وفاعلية.

6. تصميـــم برامـــج توعية ونشـــر الثقافـــة المرتبطـــة بالتغيير ومـــا ينتج عنه 
من تحوالت.

7. العمـــل علـــى تحقيـــق مكاســـب ســـريعة نســـبيًا وملموســـة إلبـــراز األثر 
اإليجابي من التغيير.

8. المرونة واالستجابة السريعة للتغيير.
9. ترسيخ الثقافة الجديدة وتطبيق مخرجات التغيير بفاعلية.

إلحداث التغيير واالستفادة القصوى من مكاسب التغيير وتسهيل مرحلة التحول فإننا نراعي أهم الممكنات لنجاح 
التغيير وهي:
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الدعـــم المطلـــوب إلدارة التغييـــر من موظفـــي مديريات 
الشؤون الصحية

وألن المـــوارد البشـــرية هـــم الداعـــم األساســـي والمحـــوري فـــي إحـــداث التغييـــر، فهنـــاك الكثيـــر من 
المســـؤولية الواقعـــة علـــى عاتقهـــم لتمكين التغييـــر وجعلـــه واقع ملموس مـــن خالل تبنـــي الرؤى 

والتوجهـــات الجديـــدة والعمل علـــى تنفيذها بكفـــاءة وفاعلية واالســـتمرار فـــي بذل الجهـــود المحققة 

لألهداف والعاكســـة لقـــوة دورهم ومســـتوى أدائهم، كما ننوه بأهميـــة التغذية المرتـــدة والمقترحات 

والمبادرات واألفكار الفردية الداعمة لتحقيق التغيير المأمول.
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األسئلة 
الشائعة

05
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المديرية  تنفيذها  التي تشرف على  الخ(  التغذية،  االلكترونية،  الصحة  اإلمداد،  )الهندسية،  المشاريع  ما مصير حالة 
وهل ستبقى تحت إشراف المديرية أم ستنتقل إلى التجمع؟

تبقى المشاريع المعتمدة من المديرية تحت إشرافها وتنتقل مشاريع مكونات التجمع الصحي في حال جاهزية قدراته المالية 
واإلدارية من خالل اتفاقية قانونية بين المديرية والتجمع الصحي. 

ماهي آلية انتقال العقود؟
يتم انتقال العقود المرتبطة بمهام تقديم الخدمة الى التجمع الصحي ويكون التجمع الصحي هو المسؤول على االشراف 

 RHD 2.0 على العقود واعداد مستخلصتها كما هو مذكور بالتفصيل في الدليل االسترشادي

موضوع أنظمة الـ HIS واألنظمة الطبية التقنية وكيف سيكون وضعها في المستقبل؟
يعمل فريق الصحة االلكترونية بالوزارة على توحيد انظمة المراكز الصحية والمستشفيات على مستوى المملكة وسيتواصل 

فريق الصحة االلكترونية مع المديريات الصحية حسب خطة تنفيذ مشروع الصحة االلكترونية.

هل انتقال الموظفين من المديرية إلى التجمع سيتم بطريقة صحيحة قانونيًا؟
سوف يتم مراعاة جميع قرارات مجلس الوزراء ووزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة واألخذ باالعتبار جميع اإلجراءات القانونية لذلك.

ملحق نص اتفاقية نقل العقود )ملحق ط(

5 األسئلة الشائعة
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ماهي آلية مشاريع التبرع الحالية والمستقبلية وكيف سيتم العمل والموافقة عليها من قبل المديرية؟
التجمع هو المسؤول عن المنشأة، وبذلك يتوجب على التجمع االلتزام التام بتشغيل تلك المنشأة حين االعتماد، وال يمنع ذلك أن تكون 
المديرية هي حلقة الوصل بين التجمع والراغبين في التبرع والعطاء، اذًا هي حلقة متكاملة والبد من علم التجمع وموافقته على التبرع 

ألنه هو من سيقوم بتشغيله واالستفادة منه الحقًا.

ماذا سيحدث للموارد الذاتية في الهيكل الجديد؟
 تم دمجها مع إدارة الشؤون المالية..

هل سيبقى مركز الوثائق والمحفوظات والذي يحتوي على جميع الوثائق الخاصة بممتلكات الوزارة لدى التجمع؟
سوف تبقى جميع المستندات مع المديرية حتى يصدر قرار نقل الممتلكات إلى شركة الصحة القابضة.

المشاريع تتضمن  بأن  المشاريع؟ علما  التحول من حيث اإلشراف على  الهندسية للمديرية بعد  اإلدارة  ما هو دور 
مشاريع تابعة للخدمات المركزية؟

جميع المشاريع القائمة والتي تتبع للتجمع سيتم نقلها للتجمع أما فيما يخص التابع للخدمات المركزية ستتم متابعتها عن طريق 
المديرية.
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بعض البرامج تحت “الصحة العامة” مثل األمراض الحيوانية المنشأ والوبائيات ليس لها مقر داخل المستشفى, في 
معنى آخر عمليات المراقبة والرصد داخل التجمع الصحي غير كافية إلكمال هذه المهمات. يجب أن تكون هناك 
إيضاحات لدور التجمع الصحي في هذا الموضوع إذا كانت الخطة أن يكون األخير متعهد بمهام “الصحة العامة” 

خارج مرافقه المخصصة؟
تنفيذ هذه البرامج سيكون مسؤولية التجمع الصحي في حين أن المراقبة ستكون مسؤولية المديرية.

قسم “السيطرة على العدوى” ليست برنامًجا بخالف اآلخرين. حيث انه لديه دور استراتيجي ويتطلب الضوء األخضر 
لمباشرة أعماله. فما هو دور المديرية اتجاه هذا القسم؟

تنفيذ هذه البرامج سيكون مسؤولية التجمع الصحي في حين أن المراقبة ستكون مسؤولية المديرية علمًا بأنه يوجد مساعد مستقل 
لألزمات والكوارث وسيكون مسؤوالً عن أي أزمة ومن ضمنها تفّشي األمراض. 

“المراجعة السريرية” ليكون مرجعها ل”التخطيط واإلحصاء” ألنها تتفاعل بشكل كبير مع اإلدارات األخرى التابعة 
للتخطيط واإلحصاء؟

سبب إدراج المراجعة السريرية ضمن اقسام مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات بسبب مهامها الجديدة والتي تندرج تحت 
إدارة الجودة.
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ماهو سبب ادراج “الرعاية الصحية االولية” تحت “الجودة ومراقبة المخرجات”؟
الرعاية الصحية األولية ضمن اقسام مساعد المدير العام للجودة ومراقبة المخرجات هي مهامها الجديدة والتي  سبب إدراج 

تندرج تحت إدارة الجودة.

لماذا لم تندرج الهيئة الصحية الشرعية تحت الخطة الحالية؟
سوف تكون مهام هذا القسم تحت إشراف المديرية في الوقت الراهن، تحديدا ضمن مهام إدارة المخالفات كما هو مطبق مع 

لجان المخالفات حتى يتم نقله بشكل كامل إلى وزارة العدل.

هل يوجد تدريب للموظفين وهل هو عام او خاص؟
تقوم مشاريع القوى العاملة في مكتب تحقيق الرؤية بدراسة تطوير كفاءات الموظفين ومواءمتها مع دور المديرية الجديد.

هل يتم تسليم المستودعات الى التجمع الصحي او لشركة نبكو وما اآللية لذلك؟
تنتقل المستودعات إلدارة التجمع ويتم التعامل حسب اتفاقية  نقل المخازن الطبية الرئيسية التابعة لوزارة الصحة الى الشركة 
الخدمات  المديرية مثل: مستودع  يخص  ما  )بإستثناء  الصحي  التجمع  قبل  العهد من  نقل  واتفاقية  الموحد  للشراء  الوطنية 

المركزية(.
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من هو المسؤول عن دعم الخدمات المركزية؟ الدعم الداخلي للمديرية أم كيان أخر؟
المسؤول عن دعم الخدمات المركزية هي المديرية لحين فصلها بالكامل.

المخزون الحالي للبنود التموينية، هل يتم نقله إلدارة التجمع الصحي أو لشركة نبكو وما اآللية لذلك؟
يتم نقل المخزون الحالي في المستودعات بالتزامن مع نقل مهام ادارة المستودعات للجهة المنتقلة إليها سواء كانت تجمع 

أو نبكو. 

من سيخطط لميزانية ضغط الدم؟
التخطيط للميزانيات هو مسؤولية من يقوم بالجزء التشغيلي، أي إذا كان من يقوم بالتشغيل المديرية إذًا هي من ستقوم 

بتخطيط الميزانية، وإذا كان التجمع فهو من يقوم بتخطيط وطلب الميزانية.

الجهات خارج نطاق عمل التجمع الصحي بمكة المكرمة )إدارات وأقسام مديرية الشئون الصحية – إدارة المختبرات 
الجهات   – اإليواء   – الشرعي  الطب  إدارة   – – مركز السموم  العامة  الصحة  – مختبر  الدم  – بنك  اإلقليمي  والمختبر 
الحكومية خارج وزارة الصحة( والتي ال يتم تأمين احتياجاتهم عن طريق التجمع الصحي بمكة المكرمة، ما اآللية 

لتأمين احتياجاتهم الطبية والغير طبية؟ 

 النموذج المطبق في أغلب المناطق ان تقوم المديرية بتأمين احتياج الخدمات التي تقوم بتقديمها وال يمنع االتفاق بين الطرفين 
على إمداد الجهات المذكورة وااللتزام بتطبيق آليتها بعد االتفاق.
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هل يوجد تشريعات للمختبرات اإلقليمية وآلية عملها بالتزامن مع مختبرات التجمع والجهات األخرى المنافسة؟

نعم يوجد آلية واضحة، وسيتم وضع قائمة باالختبارات الخاصة لكل مستوى، بداية من مختبرات المستشفيات، ثم للمختبرات 
اإلقليمية، ونهاية بالمختبر المرجعي للمملكة.

تقنيه   	 الهندسية  الشؤون   	 واإلدارية  المالية  الشؤون   	 البشرية  الموارد   ( العام  المدير  تحويل مساعد  تم  لماذا 
المعلومات 	 اإلمداد ( إلى إدارات تحت مساعد واحد ؟

تم تحويل المساعدين إلى إدارات بسبب نقل المهام التابعة للمنشئات الصحية إلى التجمع الصحي والتي تمثل النسبة األعلى 

من حجم المهام السابقة .

لماذا تم فصل التراخيص عن إدارة التخطيط وتحفيز االستثمار؟
لضمان حوكمة إصدار وتجديد التراخيص و عدم تداخل مهامها مع أي إداره أخرى .

متى تنتقل مسؤوليه مهام تقديم الخدمات الصحية إلى التجمع الصحي؟
التجمع  إلى  الخدمة  تقديم  مهام  وانتقال   2.0 التشغيلي  النموذج  بإطالق  الوزير  معالي  من  القرار  إصدار  بعد  المهام  تنتقل 

الصحي .
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ما هو دور إدارة تحفيز االستثمار في RHD 2.0؟
تم توضيح جميع بيانات المهام في الهيكل التنظيمي ويتركز دور تحفيز االستثمار في سد الفجوات المَعرفة من إداره التخطيط 

االستراتيجي من خالل خلق الفرص االستثمارية .

بما يخص تفعيل الجوالت اإلشرافية المتعلقة بتطبيق مهام إدارة المنافذ ومنها التحقق من تطبيق اللوائح الصحية 
الدولية وتطبيق البروتوكوالت الوقائية، ليتم مخاطبة التجمع الصحي بذلك والبدء في تنفيذ هذه الزيارات الستكمال 

المهام المناطة بها إدارة المنافذ
فيما يخص الزيارات اإلشرافية في RHD2.0  على مستوى جميع اإلدارات فهي عبر التنسيق مع االلتزام لضمان تطبيق لوائحها 

بالشكل المطلوب.

بما يخص فصل عقود الصيانة الطبية للمواقع التابعة لمديرية الشؤون الصحية عن مرافق التجمع الصحي، وكانت 
إفادته بأنه “لم يردهم توجيه بتغير طريقة طرح المنافسات والعمل مستمر بنفس النهج السابق”

ال يوجد هناك أي اشكاليه في فصل العقود الخاصة بالمديرية عن التجمع أثناء الطرح.

هل ال يزال التواصل مابين المديرية والجهات الحكومية مستمر لدى المديرية او هناك توجيه بإنتقالها للتجمعات 
الصحية؟

تستمر مديرية الشؤون الصحية بعد التحول بتمثيل وزارة الصحة في المنطقة او المحافظة ولدى جميع الجهات الحكومية االخرى.
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الملحقات
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نموذج
تشكيل الفرق

ملحق
)أ(
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نموذج
ِفرق العمل
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نموذج   
قياس خط األساس

ملحق
)ب(
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نموذج
ملحقبيانات اإلدارات

)ج(
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نموذج 
فصل المهام

ملحق
)ج(
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نموذج
فصل المهام
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نموذج
اتفاقية التسليم واالستالم

ملحق
)د(
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نص اتفاقية نقل 
العقود

ملحق
 )ز(



148

الصحي  والتجمع  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية  من  كالً  مسؤوليات  بيان  إلى  االتفاقية  تهدف 
وهي  مهامها،  نقل  وضمان  وإدارتها  أنواعها  بجميع  العقود  إجراءات  تنظيم  في   ).........( بمنطقة 

بمثابة اتفاق صريح وواضح بينهما دون اإلخالل باللوائح واألنظمة المعمول بها في وزارة الصحة.
إنه في يوم )......( تاريخ )......( الموافق )......( اتفق كالً من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة 
التنفيذي  الرئيس  ويمثله    )......( الصحي  والتجمع   ،  )......( الدكتور/  العام  المدير  ويمثلها   )......(

الدكتور/ )......( ،   على التالي:

خاصة  مستخدمين  حسابات  واستحداث  بأنواعها،  المنافسات  لجان  بتشكيل  التجمع  يقوم 
بالمنافسات والمشتريات لموظفيها على نظام موارد ومنصة اعتماد )باسم الوحدة االدارية الخاصة 

بالمديرية( خالل أسبوعين من توقيع االتفاقية باستخدام النماذج المرفقة.
)عقود  وتشمل:  الصحي،  للتجمع  نقلها  سيتم  التي  العقود  أنواع  جميع  بحصر  المديرية  تقوم 
النظافة والصيانة، وعقود معالجة النفايات الطبية، وعقود الصيانة الطبية، وعقود الحراسات، وعقود 
المحروقات وصيانة المركبات، وعقود اإلعاشة، وعقود الغازات الطبية، وعقود صيانة الحاسب اآللي، 
وعقود إيجارات الدور وكافة المرافق من سكن ومراكز صحية ومستودعات، وعقود تأجير المواقع 
االستثمارية، وعقود واتفاقيات شركات التأمين وكافة عقود التوريدات والتجهيزات بمختلف أنواعها 

... الخ(. وأي عقود أخرى يفترض تسليمها للتجمع.

يتم استالم العقود المستقلة القائمة بجميع أنواعها من قبل التجمع، ويكون هو المسؤول عن 
المالية  العقود وإدارتها، وإعداد مستخلصاتها، ويتم رفع المستخلصات لإلدارة  االشراف على تنفيذ 
الرفع  ويكون  التجمع،  من  المعد  المستخلص  وفق  للصرف  الصحية  للشؤون  العامة  بالمديرية 

بالتقارير الخاصة ألداء هذه العقود من التجمع للمديرية بمثابة اعتماد نهائي.

العقود المشتركة القائمة والتي كمياتها منفصلة يتم التعامل معها مثل الوارد في رقم 3.

العقود المشتركة القائمة والتي كمياتها مشتركة يتم تحديد حصة مكونات التجمع والمديرية 
من جميع البنود والمبالغ المخصصة لها عن طريق )......( ، ويتم إدارة تلك العقود للبنود من قبل 
التجمع والمديرية حسب الحصة، ويتم رفع مستخلصات لإلدارة المالية في المديرية العامة للشؤون 

الصحية.

إجراءات  في  الصحي  للتجمع  والتدريب  الدعم  لتقديم  المديرية  في  وحدة  إنشاء 
التعاقد واإلشراف والصرف على العقود بحيث تتضمن أصحاب الخبرة في المديرية و 

ممثلين من التجمعات الصحية وذلك لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

تكون المديرية مسؤولة عن إعداد كراسات العقود بجميع أنواعها التي تنتهي خالل 
السنتين القادمة، وتسليمها للتجمع ليقوم بأعمال الطرح والترسية من خالل وحدة 

الدعم.

فيما يخص القوى العاملة الخاصة بالعقود، يتم التعامل معها حسب اآللية المتبعة 
في نقل الموظفين بين المديريات والتجمعات.

يكون استكمال اإلجراءات الالزمة بشأن العقارات الخاصة بالتجمع )التمتير 	 استخراج 
الصكوك االلكترونية .... الخ( عن طريق مدراء المستشفيات كما هو معمول به.

مالحظات  جميع  على  الرد  عن  المسؤولة  هي  الصحية  للشؤون  العامة  المديرية 
الجهات الرقابية المتعلقة بأي موضوع سابق لتاريخ نقل المهام.

ويتم  السعودية  العربية  المملكة  ألنظمة  بنودها  وجميع  االتفاقية  هذه  تخضع 
تفسيرها بموجب تلك األنظمة وفي حالة حدوث أي اختالف بشأن تفسير أو تنفيذ بنود 
هذا المحضر تتم تسويته بتفاهم جميع األطراف على أن يضمن كل االطراف استمرار 

تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه.
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