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 :البوابة مقدمة عن 1

أنظمة ومعايير وزارة الصحة  التعريف بحقوق المؤسسات الصحية الخاصة فيهي خدمة معتمدة من قبل وزارة الصحة تهدف إلى 

لرفع مستويات الجودة والسالمة في الخدمة الصحية المقدمة وتعزيز مفهوم الرقابة الذاتية واإلجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها 

 المنشآت الصيدالنية.لدى المؤسسات الصحية الخاصة و

 

  :مزايا برنامج التقييم الذاتي 2

 الصحية الخاصة والمستحضرات الصيدالنية. ؤسساتالممتطلّبات  فيما يخصرفع وعي المؤسسات الصحية  -

 تحديثات أنظمة وزارة الصحة.على  ةإطالع المؤسسات الصحي -

 الصحة.وأنظمة وزارة لوائح بالتزامها  لقياس نسبةؤسسات إعطاء الفرصة للم -

 اإلجراءات التصحيحية الواجب اتباعها.على  من خالل البرنامج ؤسساتستتعرف الم -

الصحة من خالل اتباع اإلجراءات التصحيحية المقترحة في حمايتها من الوقوع في المخالفات قبل زيارة مفتشي وزارة  -

 .النظام

 

 :استخدام البوابةكيفية  3

  :الصفحة الرئيسة 3.1

 يمكن للمؤسسات الصحية الدخول إلى بوابة التقييم الذاتي عن طريق الرابط التالي: 

(http://compliance.seha.sa/#/dashboard ) 

 

 

 

  :التسجيل في البوابة 3.2

 التالي: ن طريق الرابط ع بوابة التقييم الذاتي يمكن للمؤسسات الصحية التسجيل في

) ims.dev.tamkeen.cloud/#/register-moh-http://establishments إدخال البيانات التالية: ( و 

 يانات المؤسسة الصحية: ب -

o اسم المؤسسة الصحية.  

http://compliance.seha.sa/#/dashboard
http://establishments-moh-ims.dev.tamkeen.cloud/#/register
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o  الصحيةتصنيف المؤسسة.  

o تخصصات المؤسسات الصحية.  

o رقم الترخيص. 

o تاريخ انتهاء الترخيص. 

o رقم السجل التجاري. 

o تاريخ انتهاء السجل التجاري. 

o  اختيار موقع المؤسسة الصحية علىGoogle Maps 

 بيانات المفوض:  -

o االسم. 

o رقم الجوال. 

o البريد اإللكتروني. 

o رقم الهوية الوطنية. 

o كلمة المرور. 

o المرور تأكيد كلمة. 

 (تسجيل)على  النقر -
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 :تسجيل الدخول 3.3

 يمكن للمؤسسات الصحية الدخول إلى بوابة التقييم الذاتي عن طريق الرابط التالي: 

( http://compliance.seha.sa/#/login  ) 

 والنقر على تسجيل الدخول وإدخال البيانات التالية: 

 .البريد اإللكتروني -

 .كلمة المرور -

 (دخول)النقر على  -

 

 

  

http://compliance.seha.sa/#/login
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 :الملف الشخصي 3.4

 .طالع على بياناته والتقييمات الخاصة بهمستخدم إلى صفحة الملف الشخصي لالتسجيل الدخول يقوم النظام بتحويل البعد 

 

  :بدء عملية التقييم الذاتي 3.5

  .للقيام بعملية التقييم الذاتي (بدأ التقييم)ايقوم المستخدم بالنقر على  -
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  .يتم إظهار بيانات التقييم تاريخ البداية وتاريخ النهاية ومراحل التقييم -

  .هالالمعايير التابعة  عنختيار أحد التخصصات لإلجابة ايقوم المستخدم ب -
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  (.التالي)بالنقر على نتقال بين مراحل التقييم يمكن للمستخدم اال -

حيث يقوم النظام بحفظ المدخالت مع إمكانية تغييرها  (؛ستكمال التقييماحفظ و)األسئلة والنقر على  عنيمكن اإلجابة  كما -

  .عند العودة إلى التقييم

 

 

  .التقييمللحصول على نتائج  (إرسال)نتهاء من عملية التقييم  يجب النقر على عند اال -

  .يمكن تعديل اإلجابات المدخلة ال (إرسال) في حال النقر على مالحظة:
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 :نتائج التقييم الذاتي 3.6

 (.تم التقييم)يتم إرسال النموذج بنجاح وتغيير حالة التقييم إلى  (إرسال)بعد النقر على  -

 (.عرض النتائج)النقر على  -

 يتم عرض نتيجة التقييم وتحتوي على البيانات التالية:  -

o اسم المؤسسة الصحية.  

o رقم الترخيص. 

o تصنيف المؤسسة الصحية.  

o اسم الفترة التقييمية.  

o تاريخ بداية الفترة التقييمية.  

o تاريخ نهاية الفترة التقييمية. 

o اسم المفوض. 

o الهاتف. 

o البريد اإللكتروني. 

o لتزامنسبة اال.  

o  قيمة للمخالفاتأدنى.  

o أعلى قيمة للمخالفات.  

o المعايير التي لم تلتزم بها المؤسسة.  

 المعيار.  

 شرح المعيار.  

 اإلجراءات التصحيحية.  

 قيمة المخالفة.  

  .إطالع عليهاايتم حفظ نتائج التقييم حيث يمكن للمستخدم العودة وا :مالحظة
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