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خادم الحرمين الشريفين 
يشكر معالي وزير الصحة ومنسوبي الوزارة

 على منجزات التحول الرقمي

وجــه خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز ـ حفظــه اهلل ـ برقيــة شــكر لمعالــي 
وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة ومنســوبي وزارة الصحة علــى الجهــود المبذولة في 
التحــول الرقمــي للمنظومــة الصحيــة؛ وذلــك عــن عــدة منجــزات هــي: )تطبيــق موعــد، تطبيــق صحة، 
ــات  ــاءة الخدم ــودة وكف ــين ج ــى تحس ــات إل ــذه التطبيق ــدف ه ــي )وته ــعف اإللكترون ــق المس تطبي

ورفــع نســبة رضــا المســتفيدين، إذ تقــع ضمــن مبــادرة الصحــة اإللكترونيــة(.



رواد العمل الصحي الخيري
يتسلمون وسام الملك عبد العزيز من الدرجة األولى 

حــاز أربعــة مــن رواد العمــل الصحــي الخيــري فــي المملكــة علــى 
وســام الملــك عبــد العزيــز مــن الدرجــة األولــى، قــام بتســليمه 
معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة وهــم: 
الدكتــور ناصــر بــن إبراهيــم الرشــيد، والدكتور عبــد الرحمن بن عبد 
ــز بــن عبــد الرحمــن اليابــس،  ــز الســويلم، والشــيخ عبــد العزي العزي
ــم  ــر عطائه ــك نظي ــويعر، وذل ــي الش ــن عل ــز ب ــد العزي ــيخ عب والش
الفاعلــة وإســهاماتهم  المجتمــع، ومشــاركاتهم  الخيــري تجــاه 
المؤثــرة فــي تنميــة الوطــن فــي المجــاالت كافــة وفــي المجــال 

الصحــي خصوصــًا.
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مشاركة مكتب تحقيق الرؤية في 
المؤتمر السعودي الرابع للمحاكاة الصحية 2019 

تضمن 
الملتقى: 

48 ساعة 
تعليمية

 75 ورقة 
علمية

22 ورشة 
عمل 

ــر جناحــه فــي المؤتمــر الســعودي  ــة عب قــدم مكتــب تحقيــق الرؤي
الرابــع للمحــاكاة الصحيــة 2019 أبــرز المنجــزات الصحيــة فــي التحــول 
الوطنــي للقطــاع الصحــي، إلــى جانــب اســتعراض مبادرات ومشــاريع 
التحــول الوطنــي فــي القطــاع الصحــي حيــث وضحــت مســتقبل 
الصحــة لموظفــي المنظومــة الصحيــة وزوار المعــرض. حيــث يؤمــن 
الــذي يعــول  بالــدور المحــوري واألساســي  التحــول الصحــي  قــادة 
علــى منســوبي المنظومــة لتمكيــن التحــول مــن تحقيــق اإلنجــازات 

المرجــوة بكفــاءة عاليــة. 

ــاض، فــي الفتــرة مــا بيــن  وأقيــم مؤتمــر المحــاكاة فــي فنــدق الهيلتــون بالري
والمنظمــة  الراعيــة  الجهــات  الصحــة كافــة  وزيــر  نوفمبــر، وكــرم   13 إلــى   11
ــذي ضــم آخــر  ــح المعــرض المصاحــب ال والمشــاركين فــي المؤتمــر، كمــا افتت

المحــاكاة.  مســتجدات تقنيــات 
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شراكة ثنائية مع القطاع الخاص 
لبناء مستشفى متخصص للصحة النفسية 

وعالج اإلدمان في الرياض

أســفرت شــراكة ثنائيــة مــع القطــاع الخــاص عــن توقيــع 
عقــد بنــاء مستشــفى متخصــص للصحــة النفســية وعــالج 
اإلدمــان فــي الريــاض، إذ ثمــن معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور 
ــابك  ــا س ــي وقعته ــراكة الت ــة الش ــوزان الربيع ــن ف ــق ب توفي
لهــذا  العامــة  والمقــاوالت  للتجــارة  الفــوزان  شــركة  مــع 
الغــرض. الفتــا أثنــاء حضــور مراســم التوقيــع إلــي أن القطــاع 
الخــاص شــريك رئيســي وفعــال فــي تقديــم خدمــات الرعايــة 
ــه.  الصحيــة ضمــن برامــج المســؤولية االجتماعيــة الخاصــة ب
ــس  ــة الرئي ــاركة المجتمعي ــادرة المش ــد مب ــد قائ ــا أك فيم

التنفيــذي لصنــدوق الوقــف الصحــي الدكتــور إبراهيــم الحيــدري علــى إيمــان الــوزارة 
بمــا تتضمنــه رؤيــة 2030 ومــا تنطــوي عليــه مــن ضــرورة رفــع حصــة القطــاع الخــاص 
فــي تقــدم خدمــات الرعايــة الصحيــة، الفتــا إلــى الجهــود الحثيثــة التــي تبذلهــا مبادرة 

المشــاركة المجتمعيــة بهــذا الصــدد. 

الموقعون: 
نائب رئيس مجلس إدارة سابك: 

يوسف بن عبد اهلل البنيان  

رئيس مجلس إدارة شركة الفوزان 
للتجارة والمقاوالت العامة: 

محمد الفوزان 
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الهدف من الشراكة:
»معالجــة إحــدى المشــكالت الحرجــة التــي تواجــه المجتمــع، حيــث تشــكل المستشــفى خطــوة مهمــة إلثــراء 

الخدمــات الموجهــة لمرضــى اإلدمــان والصحــة النفســية فــي المملكــة«.

مواصفات 
المستشفى: 

المساحة

 62,500 متر مربع 
السعة 150 

سريًرا 
 25

عيادة خارجية 

الخدمات التي ستقدمها 
• خدمات عالجية المستشفى:

وتأهيلية 
• فرص للدراسة 

والبحث 



برنامج » أداء الصحة«
يحصل على جائزة دولية

حققــت وزارة الصحــة ممثلــة ببرنامــج أداء الصحــة المركــز الثانــي وحــازت 
علــى الجائــزة التقديريــة لجائــزة »فريــق الجــودة لعــام 2019م .

جائزة فريق الجودة لعام 2019:

تعريفها: 
جائزة تقديرية عالمية يتم منحها لقصص 

التحسين واالستدامة والجودة

دوريتها: 
سنوية

الجهة المانحة: 
معهد تشارترد للجودة )CQI( » الهيئة المهنية 

للخبراء لمحترفي الجودة« في لندن.  

المستهدفون: 
المنشآت والفرق من شتى القطاعات 

على مستوى دول العالم.

يذكر أن البرنامج حصل على االعتراف الدولي ونال جائزة MCA » فئة المشروع الدولي للعام« في عام 2018، وفي 2019.

150 أداء باألرقام:
مستشفى 

 730
مركز رعاية أولية 

 15
محورًا خدميًا

الهدف من برنامج أداء الصحة:
التمكــن مــن توحيــد مؤشــرات األداء الرئيســة التــي يتــم قياســها وتحميلهــا فــي لوحــة تحكــم مــن شــأنها أن تســاعد الــوزارة 
ــا  علــى مراقبــة األداء، واســتنتاج مواطــن التحســين واتخــاذ قــرارات مــن شــأنها أن تقــدم باســتمرار رعايــة أفضــل وأكثــر أمانً

وفعاليــة للمرضــى والمواطنيــن.
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للعام الثالث على التوالي    
انطالق حملة تطوعي صحة بالتزامن مع اليوم 

العالمي للتطوع

واصلــت مبــادرة المشــاركة المجتمعيــة – أحــد مبــادرات التحــول 
الوطنــي فــي القطــاع الصحــي- جهودهــا الراميــة إلــى نشــر ثقافــة 
ــددا  ــت ع ــة. إذ أطلق ــوبي وزارة الصح ــن منس ــي بي ــوع الصح التط
مــن المبــادرات والحمــالت التطوعيــة عبــر التجمعــات الصحيــة 
العالمــي  اليــوم  مــع  بالتزامــن  التوالــي  علــى  الثالثــة  للمــرة 
الســنوي  الملتقــى  تضمنــت  تطــوع  حملــة  ضمــن  للتطــوع 
ــات الصحيــة المختلفــة  »تطوعــي صحــة«. حيــث شــاركت الكيان
فــي تنفيــذ مبــادرات صحيــة تطوعيــة ذات أثــر مجتمعــي وتغطــي 
نســبة كبيــرة مــن احتياجــات الرعايــة الصحيــة. إلــى جانــب تقديــم 

ــورش فــي الملتقــى. عــدد مــن أوراق العمــل وال

 3 مسارات 
للحملة 

 65000
متطوع 

 9000
مبادرة

 100
ألف مستفيد في مسار 

التطوع العالجي

 150 
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تضمن الملتقى:
- أوراق عمل قدمها خبراء محليون ودوليون.

- استعراض تجارب رائدة في التطوع الصحي منها:  

- تجربة البرنامج 
التطوعي في الحج. 

- حملة تطوعي 
صحة.

- تجربة التطوع في 
قوافل الكوثر الصحية.

 المستهدفون:
- كافة أفراد المجتمع األصحاء 

والمرضى في كل مناطق المملكة. 

مشاركة معالي وزير الصحة في يوم التطوع العالمي: 
1. دشن المركز الوطني للتطوع الصحي. 

2. كرم المتطوعين الفائزين بجائزة وزير الصحة للتطوع الصحي في نسختها األولى للعام 2019.
3. أكد على أهمية التطوع الصحي الذي يعد امتدادًا للمجتمع الحيوي الذي تعمل عليه رؤية المملكة 2030.

4.دعا كافة المنتسبين للقطاع الصحي للحرص على المشاركة في األعمال الصحية التطوعية.



  عدد
 المتطوعين

عدد 
الساعات التطوعية

عدد
 القوافل الطبية

عدد المسجلين 
للتبرع بالقرنية

المتبرعين 
بالدم

عدد المفحوصين 
بالتهاب الكبد 

934
 شخص               

عدد
 تطعيمات ا نفلونزا

عدد
العيادات الخارجية

عدد مبادرات 
الخدمات المساندة

60570
 متطوع  

181710
 ساعة

عدد
 المبادرات

6627
 مبادرة 

عدد 
المنشآت المشاركة

571
منشأة 

القيمة االقتصادية 
البديلة للتطوع

أكثر من 

27
 مليون ريال

عدد
المستفيدين

عدد 
مبادرات التثقيف

عدد 
العمليات الجراحية

 2.144.439
مستفيد

 224
عملية 

4891
مبادرة

 622
مبادرة  

 398
عيادة

 18
قافلة                

2500
 متبرع

 779
متبرع            

 16869
شخص        

1114
 عدد المبادرات 

العالجية

 عدد
المبادرات العالجية

إنجازات حملة 
تطوعي صحة 3

تعيين الدكتور إبراهيم الحيدري 

قائد برنامج المشاركة المجتعية 
رئيسًا تنفيذيًا لصندوق الوقف الصحي 



2020 ميزانية االلتزام بالتنمية ..
مما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين

أثناء إعالن الميزانية العامة للدولة للعام 1441ـ1442هـ )2020م(:
»إننــا عازمــون ـ بعــون اهلل ـ علــى االســتمرار فــي تنفيــذ اإلصالحــات االقتصاديــة، وتنويــع مصــادر الدخــل بمــا 
فــي ذلــك اســتثمار متحصــالت طــرح شــركة أرامكــو الســعودية مــن قبــل صنــدوق االســتثمارات العامــة، 
واالســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة، وتمكيــن القطــاع الخــاص، ورفــع مســتوى شــفافية وكفــاءة اإلنفــاق 

الحكومــي لتعزيــز معــدالت النمــو والتنميــة«.



يبلغ اإلنفاق في هذه الميزانية

 )تريليون وعشرين مليار ريال(
- هذا المستوى من اإلنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق 

أهــداف رؤيــة المملكــة 2030، وهــذه الميزانيــة اســتمرار لسياســة الحكومة   في تطويــر المرافق والخدمات األساســية للمواطنين، 
وتعزيــز برامــج الحمايــة االجتماعيــة، واالرتقــاء بالخدمــات الحكومية، ورفع مســتوى جــودة الحياة، ودعم خطط اإلســكان.

- وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غالء 
المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م.

- وجهنا الوزراء والمسؤولين كالً فيما يخصه بااللتزام الفاعل في 
تنفيذ ما تضمنته الميزانية  من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

- سنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات وفي مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق 
أهدافنا، مستعينين باهلل عزوجل ومتوكلين عليه.

إنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مختبرات   -
 لفحص بقايا المبيدات في الخضروات والفواكه. 

 أبرز مستهدفات
 الصحة في
 عام 2020م

- التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية 
من خالل فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها 

إلى شركات مملوكة من الحكومة تتنافس على أسس
 الجودة والكفاءة.

- إنشاء إدارة المسوحات الصحية
لتتبع عوامل الخطورة المسببة ل�مراض المعدية 

وغير المعدية على مستوى المملكة.

- إطالق المركز الوطني 
للبحوث الصحية

افتتاح 10 مستشفيات 
خالل 2020.

إطالق أولى تطبيقات الذكاء االصطناعي 
في الخدمات الصحية.

بدء سريان وقف استخدام الزيوت 
المهدرجة رسميا من 1 يناير.

البدء في تطبيق الملف الصحي الموحد بإطالق 
تطبيق صحة الموحد لخدمات وزارة الصحة.



اتفاقية لتدريب 75 منسوباً في الصحة 
على قياس مؤشرات األداء

وقــع قائــد مكتــب تحقيــق الرؤيــة الدكتــور خالــد الشــيباني مذكــرة 
العامــة »أداء«  أداء األجهــزة  تعــاون مــع المركــز الوطنــي لقيــاس 
لتطبيــق برنامــج »مــدرب األداء«؛ والــذي يهــدف إلــى رفــع أداء موظفــي 
ــوزارة.  ــاس أداء ال ــي قي ــن ف ــدم والتمكي ــق التق ــة وتحقي وزارة الصح
ــرات  ــيات مؤش ــي أساس ــب ف ــم التدري ــدورة تقدي ــتهدف ال ــث تس حي
75 منســوبا مــن منســوبي  لـــ  KPI-A وتقديمهــا  الرئيســية  األداء 

ــوزارة. ال
وفــي هــذا اإلطــار قدمــت األســتاذة نــدى الذيــاب مــن إدارة االســتراتيجية 
بمكتــب تحقيــق الرؤيــة الــدورة التدريبيــة علــى مــدار ثالثــة أيــام لعــدد 

من منســوبي الــوزارة. 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية
تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



مؤتمر تعزيز الحياة الصحية
يناقش أهم األفكار والقضايا حول سبل الوقاية من األمراض

أكــد معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة علــى 
ــة الجهــود المنصبــة فــي جهــود التوعيــة  ــة القصــوى لتظافــر كاف األهمي
والوقايــة، مشــيرا إلــى أحــد األهــداف االســتراتيجية للتحــول الوطنــي فــي 
القطــاع الصحــي المتمثــل بتعزيــز الوقايــة ضــد المخاطــر الصحيــة، ولفــت 
فــي كلمتــه خــالل مؤتمــر تعزيــز الحيــاة الصحيــة إلــى الشــراكات الفاعلــة 
لتعزيــز الصحــة بيــن مختلــف الجهــات العامــة والخاصــة. إذ أقيــم المؤتمــر 
بتعــاون وزارة الصحــة مــع االتحــاد الســعودي للرياضــة للجميــع والمركــز 
الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض ومكافحتهــا »وقاية« في الســابع والثامن 

مــن ديســمبر. 

وتضمــن المؤتمــر برنامجــًا تفاعليــًا ثريــًا يحتــوي عروضــًا تقديميــة وموضوعــات هامــة ضمــن 
ــة الســليمة  جلســات نقاشــية، جميعهــا تتنــاول كيفيــة اســتخدام النشــاط البدنــي والتغذي

بفعاليــة للوقايــة مــن أنــواع مختلفــة مــن األمــراض والحــّد منهــا أو معالجتهــا

1. أبرز المعالم الطبية الحديثة 
المرتبطة بنمط الحياة 

2. المؤثرات الرئيسية 
على الصحة في المملكة  

ماذا استعرض 
المؤتمر؟  

3. األبحاث والدراسات العالمية 
التي تم تطبيقها في مجال 

نمط الحياة الصحية  

لمشاهدة الفيديو 

»نســعى في االتحاد الســعودي للرياضة للجميع 
إلــى إشــراك 40% مــن جميــع أفــراد المجتمــع في 
منتظــم  بشــكل  والبدنيــة  الرياضيــة  األنشــطة 

بحلــول 2030 تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة.«

رئيس االتحاد السعودي للرياضة للجميع 
صاحب السمو الملكي األمير خالد بن الوليد بن طالل آل سعود
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https://bit.ly/36NS3Fx


الريادة البحثية الصحية استثمار المستقبل 
 NIH بدء العمل على إنشاء المركز الوطني للبحوث الصحية

كــرم معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق بــن فــوزان الربيعــة الفائزيــن بجائــزة الصحــة للريــادة البحثيــة؛ معلنــا عــن بــدء 
العمــل علــى إنشــاء المركــز الوطنــي للبحــوث الصحيــة NIH، وأكــد فــي كلمتــه بهــذه المناســبة علــى أن نظــام البحــوث 
ــث  ــي البح ــة ف ــوارد المتاح ــتخدام الم ــاءة اس ــن كف ــد م ــة ويتأك ــة كأولوي ــوث الصحي ــع البح ــكار يض ــة االبت ــة ورعاي الصحي
ــة 2030 لبنــاء مجتمــع نابــض بالحيــاة، ورفــع مســتوى صحــة ورفاهيــة  ــة لتحقيــق أهــداف رؤي العلمــي كمــا يعــد آليــة قوي

ــع االقتصــاد والتنميــة.  الســكان. مشــيرا إلــى دور األبحــاث الصحيــة الكبيــر فــي تنوي

مجاالت جائزة الصحة للريادة البحثية: 
1. السكان والصحة العامة. 

2. الطب الحيوي. 

3. األبحاث السريرية. 

إحصائيات الجائزة: 

237 متقدم لكل 
مجاالت الجائزة 

140 مرشح انطبقت 
عليهم الشروط 
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كيف تساعد الريادة البحثية الصحية على ازدهار االقتصاد؟ 
1. البحــوث الصحيــة جــاذب لالســتثمار فــي المجال الصحــي والتجارب 

السريرية. 
2. محفز لخلق وظائف جديدة في المجاالت المختلفة. 

مهمات المركز الوطني للبحوث الصحية: 
1. تعزيــز الصحــة والرفاهيــة واالزدهــار االقتصــادي مــن خــالل 

تطويــر البحــوث الصحيــة علــى المســتوى العالمــي. 
2. تعزيز مواقع البحوث الصحية من خالل المركز. 

3. توفير مصادر تمويل متجددة للبحوث. 

4. تمكين بيئة بحثية جاذبة. 
5. رفع كفاءة الباحثين القادرين على قيادة 

المنظومة البحثية. 
6. رعايــة مخرجــات البحــوث االبتكاريــة بالتعــاون مــع 

الجهــات الحكوميــة. 

أهداف الجائزة: 
1. تشجيع وتكريم الكوادر المميزة في األبحاث العلمية. 

2. المساهمة في تطوير البيئة البحثية. 
3. الريادة في مجال البحوث الصحية إقليميًا وعالميًا. 

3. تســاهم فــي ترشــيد اإلنفــاق : ) يتــم توفير  141 
دوالر مــن تصنيــع األدويــة الجديــدة مقابــل كل دوالر 

ينفــق فــي البحــوث الجينية(. 
4. مســاعدة مقدمــي الخدمــات الصحيــة وأصحــاب 

القرار. 



12 مشروعًا واعدًا يحظى بدعم الحاضنة الرقمية 
هاكثون الدواء والغذاء .. 

تظاهرة تقنية البتكار الحلول الذكية 

فــي إطــار التــزام المنظومة الصحية بتحفيز المنــاخ االبتكاري، للوصول 
إلــى الريــادة اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــاالت التقنيــة، ودعــم الطاقــات 
الشــابة؛ أطلقــت الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء هاكثــون الغــذاء والــدواء 
الرقمــي البتــكار حلــوٍل فّعالــٍة لتعزيــز اإليجابيــة التقنّيــة، والوصــول إلــى 
مبــادراٍت رقميــٍة فــي مجــاالت تعزيــز الصحــة العامــة، وإنشــاء الشــراكاٍت 
الجديــدة، وإيجــاد حلــوٍل غيــر تقليديــٍة للتحديــات المتنوعــة التــي تواجــه 
مجــاالت ســالمة الغــذاء الصحــي، والمســتحضرات الصيدالنيــة، واألجهــزة 
والمنتجــات الطبيــة. وتــوج الهاكثــون 12 مشــروعًا فائزا بدعــم الحاضنة 

الرقميــة فــي الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء. 
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الجهات المشاركة في الهاكثون: 

• الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة »منشآت«. 
• االتحاد السعودي لألمن السيراني والبرمجة والدرونز. 

• وحدة التحول الرقمي بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

الهاكثون في أرقام: 

 464
مشروع مشارك 

 750
مشارك ومشاركة 

 100
مشروع دخلت الترشح 

للمنافسات األخيرة

12
عدد المشاريع الفائزة التي حظيت 

بدعم الحاضنة الرقمية للهيئة 

لمشاهدة الفيديو 

ر«  • برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية »يسَّ
• شركة زين السعودية .

https://bit.ly/3a79kv6

https://bit.ly/3a79kv6


المطيري: انا ابن الصيدلة والمشتريات 
الحكومية بحر ال ساحل له 

فــي حيــاة المــرء تفاصيــل ال تعرفها اإل عند االقتراب، واالقتــراب ال يعني االحتراق 
دومــًا، بــل إضــاءة شــمعة، أو حتــى تركيــز ضــوء، وكــذا حيــاة شــخصية هــذا 
العــدد األســتاذ: خالــد المطيــري مديــر المشــتريات فــي مكتــب تحقيــق 
ــة، ثــم عمــل فــي المشــتريات  ــة، الــذي تمنــى الطــب، فــدرس الصيدل الرؤي

الحكوميــة.
)أبــو أســرار( حياتــه كتــاب معــروف؛ حريــص علــى عملــه، ودقيــق فــي وقتــه، 

يريــد عمــل الغــد البارحــة، واألولويــة لديــه ألعمــال التجهيــز.

في رؤية صحية باح لنا بمكنون نفسه، وأعلمنا
 بقطف من سيرته. 

فإلى الحوار:

- في بداية اللقاء بودنا نعرف البطاقة الشخصية لشخصك الكريم
- خالــد بــن عبــد اهلل المطيــري، بكالوريــوس علــوم صيدلــة خريــج جامعــة الملــك ســعود، خبرتــي 24 ســنة فــي المشــتريات والعقــود فــي وزارة الصحــة بديــوان 

الــوزارة، انتقلــت بعدهــا للعمــل فــي القطــاع الخــاص، ثــم انضممــت إلــى مكتــب تحقيــق الرؤيــة منــذ عاميــن. متــزوج وأب البنــة واحــدة.

- عملت في المشتريات فترة طويلة ما هي أهم ميزة لموظف المشتريات؟
أعتقد أن أهم ميزتين لمن يريد العمل في المشتريات: الدقة والتحليل.

- لنفهم النظام الجديد في المنافسات الحكومية، ما هي أهم ميزات المشروع؟
- نظــام المنافســات فــي المشــتريات الحكوميــة صــدر واحتــوى فــي مضامينــه علــى أفضــل الممارســات العالميــة فــي الشــراء، مثــال المزايــدة العكســية؛ 
أحــد أســاليب الشــراء التــي لــم تكــن موجــودة فــي الســابق، وتقييــم المقاوليــن خــالل فتــرة ســريان تنفيــذ العقــد، إلــى جانــب موضوعــي التأهيــل واالتفاقيــات 

اإلطاريــة.



 ماهي المبادرات التي قمتم بها في إدارة المشتريات.
ــة  ــاريع المتعلق ــرح المش ــة لط ــات الالزم ــاريع والمتطلب ــن المش ــط ع ــي مبس ــب دليل ــداد كتي ــن إع ــتريات م ــود والمش ــي إدارة العق ــل ف ــق العم ــن فري - تمك
بمبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي، وُقــدم هــذا الكتيــب فــي ورشــة عمــل ُمطولــة، حيــث يشــرح اإلجــراءات مــن بدايــة الطــرح إلــى انتهــاء الترســية مــع مــدد زمنيــة 
مــن متطلبــات الطــرح، وعقدنــا ورشــة عمــل ثانيــة أيضــًا لشــرح الكتيــب علــى مســتوى أوســع لباقــي المبــادرات التــي لــم نقــم بتغطيتهــا، وفــي فبرايــر 2020 

ســنقيم ورشــة عمــل أخــرى.

ــا طبيعــة  ــزة مــن الزمــالء، بمــاذا تصــف لن ــة متمي ــك ســعيد وممتــن بالعمــل مــع كوكب - دائمــًا أســمع منــك أن
ــة العمــل؟ ــل العمــل داخــل بيئ وتفاصي

- مكتــب تحقيــق الرؤيــة بمفــرده اســم يحمــل الفخــر واالعتــزاز، والــذي يزيــد مــن فخــري وســعادتي أنــي أعمــل مــع كوكبــة مــن العامليــن المتميزيــن فــي 
ــة  كفاءاتهــم وقدراتهــم ومواهبهــم، وكلنــا نعمــل لرفعــة الوطــن تحــت قيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين وولــي عهــده األميــن، ولتحقيــق مســتهدفات رؤي

المملكــة 2030.

- هل بقى شيء في الماضي لم تتخلص منه ؟
- يعــاب علــي أنــي احتــرق عمليــًا، إذ ال أحــب األمــور المعلقــة، والشــيء المتوقــع 
ــي  ــي لكن ــض بمتابعت ــق البع ــد يضي ــوم، وق ــاؤه الي ــى انه ــدًا أتمن ــي غ أن ينته
أعتبــر الموضــوع إيجابــي نســبيا مــن ناحيــة المتابعــة وســلبي بمؤثراتــه علــى 

ــة.  ــة العصبي ــر والهواجــس والحال التفكي

- كيف ترى الشاب السعودي في مجال )المشتريات(؟
- أعتقــد مــن واقــع خبرتــي أن مجــال المشــتريات مجــال نحتاجــه بشــدة فــي 
والتوجــه  اآلن  حتــى  قليلــة  الخبــرات  الحكومــي،  بالقطــاع  خاصــة  المملكــة 
إلــى المشــتريات الزال حديثــا والســوق يحتــاج ســواء كان قطــاع حكومــي أو 
قطــاع خــاص. وإدارة المشــتريات والعقــود علــم كبيــر وال يتجــزأ وأنصــح الشــباب 

الملتحــق بهــذا المجــال أن يحــاول تطويــر نفســه واســتيعاب النظــام.



منظومة الصحة ترعى زوار
موسم الرياض صحيًا

احتفلــت العاصمــة بموســمها الترفيهــي األول الــذي فــاق كل التوقعــات، شــكالً ومضمونــًا، ليكــون ســكان الريــاض 
وســواحها علــى موعــد مــع الفــرح فــي مســاحات ممتــدة وشاســعة، منظومــة الصحــة بدورهــا حضــرت بالميعــاد، 
فأصبحــت أول راع حكومــي لموســم الريــاض، وســابقت فــي تقديــم خدماتهــا ورفعــت الطاقــة لرعايــة الزائريــن 
مبتكــرة الجديــد ومتفاعلــة مــع الجميــع حتــى يكونــوا بســالمة وأمــان. ســواء فــي بوليفــارد الريــاض عنــد نافورتــه 
الراقصــة، أو أبعــد لمســافة 70 كليــو متــر فــي الســفاري ســتجد خدمــات المنظومــة الصحيــة متكاملــة فــي خدمــة 

الــزوار فــي مختلــف المواقــع. 

لين والعيادة االفتراضية... رعاية فائقة تصل إلى الجمهور
لــم يكــن الطــب بمنــأى عــن التطــور التقنــي المذهــل يومــا، إذ حققــت التقنيــة ثــورة طبيــة تليــق بمهمــة المحافظــة علــى صحــة اإلنســان. كل ذلــك وجــده زوار 
البوليفــارد فــي الردهــة الرئيســية حيــث دشــنت شــركة ليــن لخدمــات األعمــال، العيــادة االفتراضيــة بحضــور معالــي وزيــر الصحــة الدكتــور توفيــق الربيعــة، والتــي 

تســتخدم للمــرة األولــى.
وتحتــوي العيــادة االفتراضيــة علــى خاصيــة قيــاس الضغــط ودرجــة الحــرارة للزائــر ومراجعتهــا مــع الطبيــب بشــكل مباشــر، وإمكانيــة استشــارة الطبيــب عــن 
طريــق االتصــال المرئــي، وإصــدار الوصفــات اإللكترونيــة فــي حــال اســتدعت الحالــة. وُتمكــن العيــادات االفتراضيــة الزائريــن مــن االتصــال بالطبيــب بشــكل مباشــر 

عبــر الفيديــو أو الصــوت أو النــص والصــورة.
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ويصــب وجــود مثــل هــذه العيــادات فــي التجمعــات التجاريــة واألماكــن العامــة باإلضافــة الــى 
المالعــب وغيرهــا مــن الفعاليــات فــي أنحــاء المملكــة فــي أحــد أبــرز األهــداف االســتراتيجية للتحــول 
الوطنــي فــي القطــاع الصحــي، والمتمثــل بتســهيل الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة. إلــى جانب 
ــة  ــات الصحي ــم البيان ــر عل ــد تطوي ــرة تفي ــات كبي ــات ومعلوم ــدة بين ــر قاع ــن توفي ــه م ــا يحقق م

واألوبئــة.

التجمع الصحي الثاني... في كل المواقع
مــع دخــول موســم الشــتاء، وزيــادة عــدد زوار موســم الريــاض فــي فعاليتــه 
المتتاليــة، قــدم التجمــع الصحــي الثانــي فــي الريــاض، خدمــة الحصــول 
ــزا الموســمية فــي مواقــع متعــددة مــن الموســم.  علــى تطعيــم االنفلون
الموســمية،  اإلنفلونــزا  تطعيــم  تقديــم  التوعويــة  األنشــطة  وشــملت 
وتقديــم معلومــات عــن »كيفيــة إســعاف المصــاب«، وتدريــب الــزوار عليهــا، 
ــة بصحــة المــرأة والطفــل،  ــى التوعي ــة إل ــاة، باإلضاف وعلــى طــرق إنقــاذ الحي
وأهميــة الغــذاء الصحــي، والتوعيــة باالســتخدام الصحيح للمضــادات الحيوية، 

ــز صحــة الفــم واألســنان. والحفــاظ علــى صحــة القلــب، وتعزي

لمشاهدة الفيديو  معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة 

https://bit.ly/2uKVlv1في بوليفارد #موسم_الرياض خالل زيارته للعيادة االفتراضية

https://bit.ly/2uKVlv1


الهالل األحمر: 418 مسعف ومتطوع في موسم الرياض
فيمــا باشــرت فــرق الهــالل األحمــر الســعودي المشــاركة فــي موســم الريــاض والمدعمة مــن الفــرق التطوعية التابعــة للهيئة 
أكثــر مــن 232 حالــة إســعافية طارئــة مــا بيــن مرضيــة وإصابــات طفيفــة مــن الفتــرة 24-30 مــن شــهر أكتوبــر؛ نشــر الهــالل 

األحمــر أكثــر مــن 114 فرقــة إســعافية إضافــة إلــى 70 مشــرفا ميدانيــا و125 متطوعــا تابعــًا للهيئــة.
وقــال المتحــدث الرســمي لهيئــة الهــالل األحمــر الســعودي بمنطقــة الريــاض ياســر الجالجــل إن الهــالل األحمــر غطــى جميــع 
مواقــع فعاليــات موســم الريــاض مــن خــالل نشــر فــرق إســعافية ومتطوعيــن، حيــث يشــارك أكثــر مــن 418 مشــاركا مــا بيــن 

أخصائييــن ومســعفين ومشــرفين ومتطوعيــن تــم توزيعهــم علــى الفعاليــات الســبع المقامــة بموســم الريــاض.
وقــد ســجلت منطقــة البوليفــارد أعلــى عــدد حــاالت تــم مباشــرتها مــن خــالل 91 حالــة ثــم حلــت ونــدر النــد ثانيــًا مــن خــالل 87 
حالــة طارئــة فيمــا بلــغ عــدد الحــاالت فــي واجهــة الريــاض 38 حالــة أمــا باقــي المواقــع فســجلت حــاالت طفيفــة لــم تصــل لعشــر 

حــاالت للموقــع.



نتائجك الطبية في دقيقتين 
توزعــت العيــادات المتنقلــة االفتراضيــة فــي أرض البوليفــارد 
فــي موســم الريــاض، بعــدد ثــالث عيــادات متنقلــة فــي 
المواقــع المختلفــة ألرض الفعالية، لتقديم خدمة الكشــف 
ــة  ــن بواب ــع بي ــت المواق ــم وتوزع ــور الموس ــي لجمه الطب

االســتقبال، النافــورة الراقصــة، وفــي منتصــف الممشــى.
ــة صحيــة أن  ــح الحســينان لنشــرة رؤي وبيــن الممــارس صال
العيــادة االفتراضيــة  اإلقبــال علــى الكشــف الطبــي فــي 
أن  مبينــا  األســبوعية،  اإلجــازات  أيــام  فــي  خاصــة  كبيــر، 
ــدم،  ــة تكشــف عــن مســتوى ضغــط ال ــادات االفتراضي العي
ودرجــة الحــرارة بالجســم، بشــكل فعــال وآمــن، بأفضــل 

والموثوقيــة. الســالمة  درجــات 
ــة  ــر للعيــادة يحصــل علــى النتيجــة الفوري وكشــف أن الزائ
الحالــة  عــن  مبســطة  إضافيــة  ومعلومــات  للكشــف، 
الصحيــة، بعــد دقيقتيــن مــن الكشــف، وهــو مــا يعتبــر مــن 
أســرع عمليــات الكشــف، وأكثرهــا دقــة فــي الوقــت ذاتــه.

استشارة طبية مجانية 
فــي جانــب آخــر مــن البوليفــارد، وعلــى مقربــة من النافــورة الراقصــة، يتواجد الممــارس فارس اليامــي، في العيــادة االفتراضية 

فــي موقــع مميــز يقبــل عليــه مئــات الزائريــن، بعــد جولتهــم عنــد النافــورة الراقصة التي حــازت على إقبــال كبير.
وبيــن لحظــة كشــف وأخــرى، بيــن اليامــي أن مــن أهــم مميــزات العيــادة االفتراضيــة هــي االستشــارة الطبيــة المجانيــة التــي 
يحصــل عليهــا الكاشــف، بعــد االنتهــاء مــن عمليــة الكشــف عــن الضغــط والحــرارة، ليصــل إلــى طبيــب متخصــص، يستشــيره 

فــي أمــورة الصحيــة لمــدة ســاعة كاملــة.
وأوضــح أن األطبــاء مختلفــي التخصصــات، ويعملــون علــى مــدار وقــت العيــادة االفتراضيــة، ويتفاعلــون مــع الكاشــفين، 

ــي. ــق وصفت ــر تطبي ــة عب ــن الصيدلي ــة م ــى األدوي ــول عل ــر، أو للحص ــاج األم ــي إن احت ــالج المجان ــى الع ــول عل للحص



ويعمــل الممارســون مثــل فــارس لمســاعدة الــزوار فــي الحصــول علــى فحــص ســليم واتبــاع اإلجــراءات المناســبة للحصــول 
علــى االستشــارة المناســبة، والتواصــل الفعــال مــع الطبيــب المقصــود.

وقريبــًا مــن موقــع العيــادة، وضعــت شــركة ليــن بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، الصيدليــة اإللكترونيــة التــي يســتفيد منهــا 
الجمهــور فــي الحصــول علــى العــالج بشــكل ســريع وفعــال، وبجهــاز طلــب آلــي مثــل المســتخدم فــي المشــروبات الغازيــة.

3 عيادات افتراضية 
في الموسم

+1000 زائر 
يوميا للعيادة

5 دقائق للكشف 
السريع

59 دقيقة 
الستشارة الطبيب 

+3240 ساعة عمل للعيادات الثالث في الموقع
حاالت االستفادة من 

العيادة االفتراضية
1- كشف مجاني عن 

الضغط ودرجة الحرارة.
2- استشارة مجانية 
من طبيب متخصص.

مواقع العيادات
2- في نهاية البوليفارد.1- البوابة الرئيسية.

3- عند النافورة الراقصة.



لقاء يجمع مدراء الشؤون الصحية
لتطوير النموذج الموحد للمديريات 

الصحية

ــة فــي  ــة لقــاء جمــع مــدراء الشــؤون الصحي ــق الرؤي أجــرى مكتــب تحقي
ــات الشــؤون  ــر النمــوذج الموحــد لمديري مختلــف المناطــق بهــدف تطوي
ــات  ــدور المســتقبلي لمديري ــة بالمناطــق. حيــث ناقــش اللقــاء ال الصحي
ــة،  ــوزارة الصح ــول ب ــط التح ــى خط ــاء عل ــق بن ــة بالمناط ــؤون الصحي الش
ــة  ــات الشــؤون الصحي ــب مناقشــة الهيــكل التنظيمــي لمديري ــى جان إل

ــق.  بالمناط
المتحدثون: 

قائد مكتب تحقيق الرؤية د. خالد الشيباني
وكيل الوزارة المساعد للتحول د. طالل التويجري

قائد مشروع مديريات الشؤون الصحية بالمناطق د. سطام الشيحه.
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية
تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



تعيين أعضاء مجلس 
إدارة التجمع الصحي بمنطقة المدينة

تشــكيل  الربيعــة  توفيــق  الدكتــور  الصحــة  وزيــر  معالــي  اعتمــد 
مجلــس إدارة التجمــع الصحــي بمنطقــة المدينــة المنــورة برئاســة 
الدكتــور محمــود بــن عبــد الجبــار اليمانــي. وذلــك وفــق توصيــة اللجنــة 
ــم تعيــن كل  االستشــارية لمشــروع شــركة الصحــة القابضــة. حيــث ت

مــن : 
• معالي الدكتور عدنان بن عبد اهلل المزروع. 

• الدكتور سعد بن عطية الغامدي. 
• المهندس خالد بن محمد التلمساني. 

• السيد إياد دالتون. 
ويجيــز قــرار الدكتــور الربيعــة للمجلــس االســتعانة بخبــراء محلييــن و 
دولييــن فــي عضويــة اللجــان المنبثقــة عنــه وفــق القواعــد المنصــوص 

عليهــا فــي دليــل الحوكمــة.

معالي الدكتور:
 عدنان بن عبد اهلل المزروع

السيد:
أيان دالتون

الدكتور:
سعد بن عطية الغامدي

المهندس:
خالد بن محمد التلمساني

الدكتور:
محمود اليماني



ورشة عمل تطبيقية 
لحوكمة اليوم األول 

ــة  ــمة بـــمكتب تـــحقيق الـرؤيـ عقــدت مبــادرة الـحوكـ
األول،  الـــيوم  حـوكـــمة  بـــعنوان:  عـــمل  ورشـــة 
بـمشاركـــة قــــيادات وزارة الــــصحة و قــــادة مــشاريــــع 
ــيين  ــخبراء الــدولــ ــن الــ ــدد مــ ــتحول الــــصحي، وعــ الــ
فــــي مــــجال الـحوكـــمة فـــي الـقطاعـــات الـــصحية. اذ 
نـوقشـــت خـاللـــها مـفاهـيم وأسـس الـحوكـمة الـتي 

ســـيتم تـــطبيقها فــي اليــوم األول.



برنامج الضمان الصحي يستعرض الخطة 
التشغلية المقترحة للعام 2020 

أقــام برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة ورشــة عمــل 
داخليــة للفريــق بحضــور ســعادة الرئيــس التنفيــذي للبرنامــج الدكتــور 
عمــر الشــنقيطي وجميــع اإلدارات للبرنامــج، تحــت عنــوان »مراجعــة الخطة 

التشــغيلية المقترحــة لعــام 2020« 
مواضيع الورشة:

• عرض خطوات المشروع.
للعــام  المقترحــه  إدارة مبادرتهــا  تقديــم كل   •

 .2020 للعــام 
ــق  ــة وف ــادرات المقترح ــة المب ــة ومراجع • مناقش

ــام 2020. ــج للع ــداف البرنام أه
• تقديم العرض العام للخطة االستراتيجية.

اإلدارات المشاركة في الورشة:

• إدارة االستراتيجية. 
• إدارة الشراء االستراتيجي. 

• إدارة شؤون المستفيدين. 

• اإلدارة الطبية. 
• إدارة الموارد البشرية. 

• اإلدارة المالية واالكتوارية. 

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
تعزيز الوقاية ضد على الخدمات الصحية

المخاطر الصحية 
تعزيز 

السالمة المرورية

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تسهيل الحصول
على الخدمات الصحية

تعزيز 
السالمة المرورية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

تعزيز 
السالمة المرورية تعزيز الوقاية ضد 

المخاطر الصحية 
تحسين جودة 

وكفاءة الخدمات 
تسهيل الحصول

على الخدمات الصحية



التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

مجمع الدمام يحصد نسبة 89% من تطبيق معايير الجودة

احتفــى مجمــع الدمــام الطبــي - أحــد مكونــات التجمــع - بحصولــه علــى 
ــة  »CBAHI«  بنســبة  شــهادة المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت الصحي
89.58%، بعــد أن نجــح فــي االلتــزام بتطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة. حيــث تــم 

ــلتجمع  االحتفــال بحضــور رئيــس المجلــس االستشــاري لـ
 أ. عصام المهيدب والرئيس العام التنفيذي د. عبدالعزيز الغامدي.

ورش عمل لدراسة إنشاء نزل الرعاية التلطيفية  

أخبار التجمعات

أقــام مســار الرعايــة التلطيفيــة - ضمــن فريــق نمــوذج الرعايــة 
الصحيــة بالتجمــع - ورشــة عمــل لدراســة ومناقشــة إنشــاء 
نــُزل الرعايــة التلطيفيــة بأعلــى المعاييــر لخدمــة مرضــى 

ــع. ــة بالتجم ــة التلطيفي الرعاي

تدريب 60 ممارسا صحيا على تنسيق الرعاية  

ــا مــن  ــة« لـــ60 ممارســا صحي ــة المزمنــة دورة »تنســيق الرعاي نفــذ مســار الرعاي
مختلــف مناطــق المملكــة علــى مــدار يوميــن، وذلــك لتفعيــل دور منســق 
الرعايــة فــي مراكــز الرعايــة ليكــون حلقــة وصــل بيــن مراجــع المركــز وبيــن 
ــالج  ــتكمال الع ــح اس ــا يتي ــه، بم ــة ل ــات الالزم ــري الفحوص ــذي يج ــفى ال المستش

فــي المراكــز.



التجمع الصحي 
األول بالمنطقة الشرقية 

لمشاهدة الفيديو 

اتفاقية تعاون مع صندوق الموارد البشرية لدعم أجر الغسيل الكلوي  

وقــع التجمــع اتفاقيــة تعــاون مــع صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بهــدف تحقيــق 
االســتفادة لمرضــى الفشــل الكلــوي مــن ِقبــل موظفــي القطــاع الخــاص؛ مــن خالل 
برنامــج دعــم أجــر غســيل الكلــى الُمقــدم مــن صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية، 
ــة  ــع بمبارك ــم التوقي ــة. وت ــة والمعنوي ــم الصحي ــتقرار أوضاعه ــان اس ــك لضم وذل

أميــر المنطقــة الشــرقية صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف.

مشروع »راقي« ينظم ورشة عمل لموظفي 
االستقبال في التجمع

نّظمــت إدارة المــوارد البشــرية بالتجمــع ورشــة عمــل بعنــوان 
ــر  ــدف لتطوي ــي ته ــف األول«، والت ــتقبال الموظ ــف االس »موظ
مهــارات موظفــي االســتقبال فــي منشــآت التجمــع، ضمــن 
مشــروع »راقــي« الــذي يعمــل علــى تجهيــز العيــادات لتطبيــق 
أعمــال الضمــان الصحــي واالرتقــاء بجــودة الخدمــات المقدمــة.

لقاء يجمع قادة التجمع و رجال األعمال

الرئيــس  الشــرقية  بمنطقــة  الصناعيــة  التجاريــة  الغرفــة  اســتضافت 
التنفيــذي للتجمــع الصحــي األول د.عبدالعزيــز الغامــدي وعددا مــن قيادات 
التجمــع، للحديــث عــن التحول المؤسســي فــي القطاع الصحــي، والفائدة 

المرجــوة مــن نمــوذج الرعايــة الصحيــة الجديــد علــى المســتفيدين.

https://bit.ly/2uH6bSB

https://bit.ly/2uH6bSB


التجمع الصحي 
األول بالرياض

مختبر مستشفى الملك سلمان الثاني
 في برامج الجودة الخارجية  

حصــل مختبــر مستشــفى الملــك ســلمان بالريــاض – أحــد 
علــى مســتوى  الثانــي  المركــز  علــى  التجمــع-  مكونــات 
الجــودة  برامــج  فــي  المشــاركة  الصحــة  وزارة  مختبــرات 

. الخارجيــة 

الجراحيــة  العلميــات  انتظــار  قوائــم  تحســين  مشــروع  التجمــع  أطلــق 
ــة  ــع االدارة العام ــاون م ــك بالتع ــات، وذل ــرف العملي ــل لغ ــتخدام االمث واالس
حصــول  اإلجــراء  هــذا  يســهل  حيــث  الصحــة.  وزارة  فــي  للمستشــفيات 

الخدمــات. علــى  المســتفيدين 

تحسين قوائم انتظار العمليات الجراحية  

معالي الوزير يطلع على مشاريع التحول في التجمع

زار معالــي وزيــر الصحــة مقــر التجمــع لالطــالع علــى ســير العمــل وآخــر التطــورات 
الرئيــس  التجمــع األول، وذلــك بحضــور  التحــول الوطنــي بمنشــآت  فــي برامــج 
التنفيــذي الدكتــور صالــح التميمــي، وقيــادات التجمــع ومــدراء المستشــفيات؛ 
وثمــن التميمــي هــذه الزيــارة معربــا أنهــا بعثــت الطاقــة اإليجابيــة فــي كافــة 

المنســوبين. 



التجمع الصحي 
األول بالرياض

ورشة عمل للتعريف بمهام التجمع

نفــذ برنامــج الضمــان الصحــي و شــراء الخدمــات - أحــد برامــج 
التحــول الوطنــي في القطاع الصحي- ورشــة عمل تســتعرض 
أقســام ومهــام التجمــع والمستشــفيات التابعــة لــه، بحضــور 

الرئيــس التنفيــذي للتجمــع  الدكتــور صالــح التميمــي.

الهيئة العامة للرياضة تكرم التجمع  

كرمــت الهيئــة العامــة للرياضــة مدينــة الملــك ســعود الطبية – أحــد مكونات 
إذ  بوعــي كراعــي صحــي،  نعيــش  فعاليــات  فــي  لمشــاركتها  التجمــع-  
حظيــت الفعاليــة بدعــم اإلدارة التنفيذيــة بالتجمــع الصحــي والمدينــة الطبيــة. 

وتضمنــت الفعاليــة دعــم ثالثــة جوانــب هــي البيئــة والصحــة والرياضــة. 

جائزة هاكثون الغذاء لقيادي من التجمع

حــاز الدكتــور ناصــر القحطانــي المديــر التنفيــذي المشــارك لشــؤون الــدواء فــي 
التجمــع علــى جائــزة هاكاثــون الغــذاء والــدواء الرقمــي للمشــاريع الفائــزة فــي 

مجــال الصحــة.



دورات تدريبية لتعزيز التعاون في الصحة المدرسية

عقــد التجمــع اجتماعــا مــع إدارة التعليــم بالريــاض لتعزيــز التعــاون فــي تنفيــذ 
برامــج ومبــادرات الصحــة المدرســية،  حيــث تــم إطــالق المجموعــة األولــى مــن 
الــدورات التدريبيــة لمشــروع ســالمة األطفــال مــن خــالل 7 دورات تدريبيــة 
لـــ280 مرشــد ومرشــدة صحيــة، باإلضافــة إلــى دورة تدريبيــة لـــ42 كادر صحــي 

بالصحــة المدرســية. 

معرض تثقيفي عن مخاطر االستخدام الخاطئ 
للمضادات الحيوية 

تنــاول  بمخاطــر  للتوعيــة  تثقيفيــا  معرضــا  التجمــع  أقــام 
المضــادات الحيويــة بغيــر الوصفــة الطبيــة، بالتزامــن مــع األســبوع 
ــد  ــي أح ــرض ف ــم المع ــث أقي ــة، حي ــادات الحيوي ــي للمض العالم
تنــاول  عــن  الناجمــة  اآلثــار  اســتعرض  إذ  التجاريــة،  التجمعــات 
ــة  ــا مقاوم ــن بكتيري ــه م ــا ينتج ــئ وم ــكل خاط ــادات بش المض

الحيويــة.  للمضــادات 

 تثقيف غذائي في موسم الرياض 
 

أطلــق التجمــع عــددا مــن الفعاليــات فــي موســم الريــاض2019 فــي إطــار جهــود 
ــة  ــرق التغذي ــف بط ــي التعري ــود ف ــذه الجه ــت ه ــث انصب ــف، حي ــة والتثقي التوعي
العالجيــة، وإيجــاد البدائــل الغذائيــة الصحيــة لمرضــى األمراض المزمنــة ولمختلف 
وتوزيــع  الســليمة  الصحيــة  التغذيــة  بأســس  التعريــف  جانــب  إلــى  األمــراض، 

ــات عــن صحــة المــرأة والطفــل. المطوي

التجمع الصحي 
الثاني بالرياض

لمشاهدة 
الفيديو 

https://bit.ly/2Rba7CJ

https://bit.ly/2Rba7CJ


تدشين المرحلة األولى من مشروع العيادات المركزية  

ــع إدارة  ــاون م ــز بالتع ــد العزي ــك عب ــة المل ــة بثانوي ــادة الطبي ــع العي ــح التجم افتت
التعليــم فــي مكــة المكرمــة، حيــث يعــد هــذا االفتتــاح المرحلــة األولــى مــن 
مشــروع العيــادات المدرســية الصحيــة فــي المــدارس وذلــك بواقــع 4800 عيــادة 
مدرســية فــي جميــع مــدارس المناطــق والمحافظــات بالمملكــة بواقــع 70 

ــى.  ــة أول ــة كمرحل ــة المكرم ــادة بمك عي

التجمع يطلق العالج الجماعي للمقلعين عن التدخين

للمقلعيــن  الجماعــي  العــالج  األولــى  للمــرة  التجمــع  نفــذ 
عــن التدخيــن، وذلــك بتنظيــم مركــز االقــالع عــن التدخيــن 
بمستشــفى النــور التخصصــي - أحــد مكونــات التجمــع-  تحت 
شــعار » تجربتــي فــي االقــالع عــن التدخيــن » وجــرت الجلســة 
العالجيــة بحضــور رؤســاء األقســام ومراجعــي عيــادة االقــالع عــن 

ــن.  التدخي

500 ألف طالب وطالبة خضعوا للفحص االستكشافي 

أنهــى التجمــع فحــص أكثــر مــن خمســمئة ألــف طالــب وطالبــة منــذ بدايــة العــام 
الدراســي ألغــراض الفحــص االستكشــافي، حيــث يهــدف الفحــص إلــى تعزيــز 
صحــة الطــالب والطالبــات فــي المــدارس ومتابعــة الحالــة الصحيــة واكتشــاف أي 
ــة الصحيــة والمستشــفيات لعالجهــا فــي  ــى مراكــز الرعاي أمــراض وتحويلهــا إل

وقــت مبكــر.

لمشاهدة الفيديو 

لمشاهدة الفيديو 

https://bit.ly/2uBaFdp

https://bit.ly/30kkND9

https://bit.ly/30kkND9
https://bit.ly/2uBaFdp


العمل على إنشاء لوحة تحكم لعرض المعلومات 
اللحظية

اجتمــع الرئيــس التنفيــذي للتجمــع الدكتــور ســلطان الشــايع 
الكتريــك، ضمــن عــدد مــن  مــع مســئولي شــركة جنــرال 
بمركــز  المنطقــة  مستشــفيات  لربــط  الراميــة  المســاعي 
جميــع  عــرض  التحكــم  مركــز  يتيــح  حيــث  واحــد،  تحكــم 
ــات  ــل البيان ــع تحلي ــي، م ــكل لحظ ــة بش ــات المهم المعلوم
لمســاعدة صنــاع القــرار التخــاذ اإلجراء المناســب بصورة ســريعة 

وصحيحــة.

دشــن التجمــع الهويــة اإلعالميــة المرئيــة فــي إطــار الجهــود المبذولــة لتوحيد 
المخرجــات اإلعالميــة وربطهــا بشــكل متناســق ومتكامــل بهويــة موحــدة. 
حيــث تعكــس الهويــة المرئيــة طبيعــة المنطقــة، وتمثــل أحــد الركائــز 
اإلعالميــة للتجمــع الصحــي. كمــا تمكــن مــن صياغــة مفهــوم إعالمــي 

ــة 2030. ــراز المخرجــات الصحيــة المنطلقــة مــن أهــداف رؤي احترافــي إلب

التجمع يدشن هويته المرئية لتوحيد مخرجاته اإلعالمية 

التجمع الصحي 
بالقصيم

أمير القصيم يفتتح أكاديمية طب األسرة 

افتتــح صاحــب الســمو الملكــي األميــر الدكتــور فيصــل بن مشــعل أمير 
منطقــة القصيــم أكاديميــة طــب األســرة بتعــاون الهيئــة الســعودية 
للتخصصــات الصحيــة و الكليــة اإليرلنديــة، وعبــر ســموه عــن فخــره بهــذا 
المنجــز معتبــرا أنــه يســاهم بفعاليــة فــي تعزيــز المجــال الطبــي، كمــا 

كــرم بهــذه المناســبة أميــن عــام هيئــة التخصصــات الصحيــة. 



10 مليون مستفيد
حجزوا أكثر من
35 مليون موعد

صرف أكثر من 
مليون وصفة 
إلكترونية 

يمكن من إنشاء البالغات 
واستدعاء فرق ا�سعاف 
وتتبع مسارهم

مـوعـد

 المنجزات التي وجه خادم
الحرمين الشريفين برقية
شكر عليها

منجزات الصحة 2019 وقودها لهمة ونجاحات 2020
عبر  النجاحات  من  العديد   2019 خالل  الصحة  حققت 
منجزات  في  أوالتوسع  ا�نجازات  من  المزيد  إطالق 

أطلقت مسبقا، وهذه أبرز تلك المنجزات: 



35 ألف مكالمة يوميَا
بنسبة رضا تفوق الـ%85 937 

تم تحسين قنوات التواصل
بين المتبرعين  وبنوك الدم

تطبيق 
وتين

تنفيذ أكثر من 1500 
مشروع تحسيني 

برنامج 
أداء

الصحة

مركز 
تجربة 
المريض

انخفاض بنسبة %39 
لكل 100 ألف فرد

زيارات 
الرعاية 
المنزلية

زيادة بنسبة   
%158 

مراكز 
الرعاية ا�ولية 

التي تقدم 
الخدمات 
االستشارية

انخفاض بنسبة
%70

المخالفات 
المرورية 

الخطيرة من 
إجمالي عدد 

المخالفات

234 مركز يعمل 16 
ساعة يوميا و 66 
مركز يعمل 24/24. 

حقق نسبة رضا 
تفوق %74

أكاديميات 
طب ا�سرة 

زيادة عدد مقاعد 
طب ا�سرة %120

زيادة بنسبة %163

معدل 
وفيات 
حوادث 
الطرق 

إضافة 12
خدمة صحية جديدة

مراكز 
الرعاية ا�ولية 

التي تقدم 
الخدمات العاجلة 

والممتدة

زيادة عدد 
الخدمات 
الصحية 

المغطاة بوثيقة 

التأمين 



ا�هداف االستراتيجية 
للتحول الصّحي 

تسهيل
الحصول على

الخدمات الصحية

تحسين جودة 
وكفاءة الخدمات 

تعزيز السالمة 
المرورية

تعزيز الوقاية ضد 
المخاطر الصحية 

•  الموثوقية (تقليل ا�خطاء الطبية)
•  فعالية العالج الطبي (النتائج السريرية)

•  تجربة المستفيدين

• الوفيات
• ا�صابات والحوادث

• إنتشار ا�نتهاكات الخطيرة

• القدرة الكافية ا�جمالية
• التوزيع الجغرافي 

المناسب
• الوصول في الوقت 

  المناسب إلى الخدمة
• القدرة على تحمل تكاليف 

  الرعاية الصحية ل¡فراد

•  الصحة الوقائية العامة (مثل  الوعي والتطعيم
   للحد من التعرض ل¡مراض المعدية وغير المعدية)

•  التعامل مع ا�زمات الصحية  ( بما في ذلك التعامل
   مع  ا�وبئة والكوارث الطبيعية)






