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إن االرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية لكل إنسان يعيش في وطننا الحبيب 
وتوفير فرص تطوير واعدة للموظفين هو الغاية ا�سمى التي نسعى للوصول 
إليها خالل رحلة التحول في القطاع الصحي. وأنا على يقين تام بأننا سنعمل مًعا 
الوطن معتمدة  التحول. إن صحة  التحديات �نجاح هذا  كفريق واحد لتجاوز جميع 

على تظافر جهود كل فرد منكم وبسواعدكم سنقود هذا التحول

التحول في القطاع الصحي
بسواعدكم سنقود هذا التحول



القطاع الصحي قبل التحول

سيتركز  دور الوزارة  الرئيسي على التنظيم والرقابة والتخطيط على القطاع الصحي، مما 
سيساهم في: 

•  حماية وتعزيز الصحة العامة واالستجابة للكوارث / الطوارئ في المملكة - بما في       
ذلك ا�نشطة المتعلقة بالحج والعمرة.

بالقطاع    ل�رتقاء  المملكة  المتعلقة بصحة سكان  واالستراتيجيات  الخطط  وضع   •
الصحي.

•  تعزيز الشفافية في مراقبة أداء المنشآت الصحية من حيث سرعة وجودة  
الوصول  للخدمات.

لتكون وزارة الصحة هي جهة إختصاص التنظيم والتخطيط والرقابة على القطاع الصحي في 
المملكة العربية السعودية. 

وزارة الصحة

مركز للتأمين الصحي الوطني

ماهي الفرص التي سيوفرها
التحول في القطاع 
الصحي للموظفين؟

التنظيم والتخطيط 
والرقابة 

التمويل

التنظيم والتخطيطاالشراف والتنظيمالتمويلالتمويل
  والرقابة 

تقديم الخدمةتقديم الخدمة

وزارة الصحة

مناطق  الخمس  على  مقسمة  أعمال  وحدات  خمس  تحتها  يندرج  للدولة  مملوكة  شركة 
با�شراف على تجمعات صحية متكاملة  المملكة، بحيث تقوم كل وحدة عمل  الرئيسية في 

في جغرافيتها المحددة.

ويقصد بالتجمع الصحي أنه شبكة متكاملة من مقدمي خدمات الرعاية الصحية التي تشمل: 
هذه  تشكيل  ويتم    ( طبية  ومدن  وتخصصية  عامة  ومستشفيات  أولية  صحية  رعاية  مراكز   )
التجمعات بناء على المرافق المتاحة والبيانات السكانية الخاصة بكل منطقة. حيث تتولى إدارة 

تقديم الخدمات الطبية، والقيام بمهام ا�دارة والتشغيل.

مشروع شركة الصحة القابضة

القطاع الصحي بعد التحول
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مشروع شركة الصحة القابضة

وذلك  المجانية؛  الشاملة  الصحية  التغطية  إلى  والوصول  الصحية  الرعاية  تمويل  نظام  إطالق 
الرعاية الصحية الالزمة في التجمعات الصحية وقت الحاجة  لتسهيل حصول ا�فراد على خدمات 

إليها بجودة وفعالية عالية. 

سيكون المواطن بالنظام الجديد في مركز االهتمام الصحي وسيتمكن من الحصول على 
الخدمات  تكون  بحيث  المقدمة،  القيمة  أساس  على  مبنية  ومستدامة  مجانية  صحية  رعاية 
بحسب  تدريجيا  المواطنين  التأمين  وسيغطي  مقبول،  زمن  وفي  عالية  بكفاءة  له  المقدمة 

المناطق إلى أن تعم التغطية كافة المواطنين.

سيشمل التأمين الصحي الوطني ا�دوية التي يحتاجها المواطن وسيتمكن من صرف عالجه 
من الصيدليات مجانا.

تنمية وتطوير مهارات الموظفين من خالل إنشاء أكاديمية تدريب متخصصة لتمكين الموظفين 
من أداء عملهم بأعلى المستويات والمساهمـة في االرتقاء بمستوى خدمات الرعاية الصحية.

مثال: تطوير المهارات المتعلقة بالجانب التنظيمي والرقابي. 

لكي  الصحي  القطاع  موظفي  جميع  وتحفيز  تطوير  إلى  تهدف  ومنصفة  دقيقة  أداء  قياس  آلية 
يتمكن كل موظف من معرفة أدائه الوظيفي وتحقيق هدفه بالتقدم في مسيرته المهنية.  

عالية  بكفاءة  الموظف  أداء  استمرارية  لضمان  ا²جتماعية  والحياة  العمل  بين  متوازن  نظام 
وتحقيق أهداف التحول في القطاع الصحي. 

ا�رتقاء  في  سيسهم  مما  والتطوير  ا�نجاز  على  ترتكز  الموظفين  لجميع  تحفيزية  عمل  بيئة 
بمستوى خدمات الرعاية الصحية.

قيام وزارة الصحة بهذه ا�دوار الرئيسية ساهم في مواجهة الكثير من التحديات التي 
المواطنين  قبل  من  المتوقعة  للمستويات  الصحي  القطاع  تطور  تعطيل  إلى  أدت 

والموظفين والقيادة الرشيدة.


