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الرؤية

الرسالة

توفيــر الرعايــة الصحيــة المتكاملة 

المســتويات  بأعلــى  والشــاملة 

العالميــة.

بجميــع  الصحيــة  الرعايــة  توفيــر 

مســتوياتها وتعزيــز الصحــة العامة 

ووضــع  األمــراض  مــن  والوقايــة 

المنظمــة  واللوائــح  القوانيــن 

للقطــاع الصحي والخــاص ومراقبة 

بالجانــب  االهتمــام  مــع  أداءه 

األكاديمــي  والتدريــب  البحثــي 

الصحــي. االســتثمار  ومجــاالت 

القيم
صحة المريض أوال.

العدالة.

المهنية.

الجودة. 

األمانة والشفافية. 

الفريق الواحد.

المبادرة واإلنتاجية. 

الشراكة مع المجتمع.
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تنموية  نهضة  السعودية  العربية  المملكة  تشهد 
شاملة في كافة المجاالت وعلى رأس تلك المجاالت 
يقف القطاع الصحي الذي أخذ ينمو ويتوسع منذ أن 
أنشئت وزارة الصحة عام  1370هـ بالمرسوم الملكي 
الوزارة  استمرت  الحين  ذلك  ومنذ   )8697/11/5( رقم 

أداء رسالتها الوطنية التي تتلخص في:  في 

بجميع  الصحية  الرعاية  توفير  ضمان 
والوقاية  العامة  الصحة  وتعزيز  مستوياتها 
واللوائح  القوانين  وضع  و  األمراض  من 
والخاص  العام  الصحي  للقطاع  المنظمة 
ومراقبة أداؤه مع االهتمام بالجانب البحثي 
االستثمار   ومجاالت  األكاديمي  والتدريب 

. لصحي ا

وتتطور  تنمو  الصحة  بوزارة  الصحية  الخدمات  أخذت 
والرعاية  السخي  للدعم  نتيجة  ملحوظ  بشكل 
وسمو  الشريفين  الحرمين  خادم  لدن  من  الكريمة 
ولي عهده األمين  - يحفظهم اهلل- حيث تقوم الوزارة 
بتقديم حوالي )%60( من إجمالي الخدمات الصحية 
تحسنًا  التطور  هذا  صاحب  وقد  المملكة.  في 
ملحوظًا في المؤشرات الصحية حيث انخفض معدل 
مولود   1000 لكل   )4,82( إلى  الرضع  األطفال  وفيات 
من  أقل  األطفال  وفيات  معدل  انخفض  كما  حي 
حي  مولود   1000 لكل   )8,05( إلى  سنوات  خمسة 
مئة  لكل   )12( إلى  األمهات  وفيات  معدل  وانخفض 
ألف مولود حي وارتفع العمر المأمول عند الوالدة إلى 
)74,9( عامًا، أما من ناحية التمويل فقد بلغت نسبة 
االعتمادات المالية لوزارة الصحة )%7,61( من إجمالي 

الدولة. ميزانية 

على  للوزارة  المرحلي  التنظيمي  الهيكل  يشتمل 
يختص  نائب  نائبين  يعاونه  الصحة  وزير  الهرم  قمة 
بالشؤون الصحية ونائب يختص بالتخطيط و التطوير  
للتخطيط  )وكيل  الوكالء  من  خمسة  إلى  باإلضافة 
للخدمات  وكيل  العامة،  للصحة  وكيل  والتحول، 
لإلمداد  ووكيل  البشرية  للموارد  وكيل  العالجية، 

الهندسية(. والشؤون 

 تتبع للوزارة ثالث عشرة مديرية عامة للشؤون الصحية مقدمة
موزعة حسب المناطق اإلدارية، تقوم بمهام اإلشراف 
اإلدارية  المنطقة  في  الصحية  الخدمات  تقديم  على 
العامة  المديريات  بعض  عن  تتفرع  كما  لها،  التابعة 
مساعدة  على  تعمل  رئيسة  مديريات  سبع  الكبرى 
ومساندة المديريات العامة في تنفيذ وإدارة وتشغيل 
وقد  منطقة،  كل  في  المنتشرة  الصحية  المرافق 
أعطيت هذه المديريات مؤخرًا الكثير من الصالحيات 
البطء في  وتفادي  أفضل  تقديم خدمات  على  لحثها 

القرارات. اتخاذ 

خطة  إطار  في   2030 المملكة  رؤية  اعتماد  تم 
إستراتيجية تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد المملكة 
، تشمل الخطة 12 برنامجا لتحقيق رؤية 2030، أحدها 
هدفا   )36( يغطى  والذي  الوطني  التحول  برنامج 

الصحة. لملف  مسندة  أهداف   )4( منها  إستراتيجيا 

هذا التقرير السنوي لوزارة الصحة  يتم إعداده سنويًا 
الوارد في  بناًء على توجيه المقام السامي الكريم 
البرقية رقم )7/ب/26345( وتاريخ 1422/2/19هـ والذي 
والمؤسسات  الوزارات  )ترفع  ثانيًا  الفقرة  في  ينص 
العامة بما فيها الجامعات واألجهزة الحكومية األخرى 
)29( من  التقارير السنوية التي تعدها تنفيذًا للمادة 
إلى  مباشرة  الديوان  ويحيلها  الوزراء  مجلس  نظام 
رفعت  التي  الجهة  الديوان  ويبلغ  الشورى،  مجلس 
الشورى  مجلس  يصدرها  التي  بالقرارات  التقرير 

لدراستها(. بشأنها 

التقرير هو تحقيق متطلبات المادة  الهدف من إعداد 
بعالية  إليها  المشار  الوزراء  مجلس  نظام  من   )29(
به  قامت  ما  على  تحتوي  شاملة  وثيقة  بإعداد  ذلك 
الوزارة من إنجاز خالل العام المالي السابق مقارنة بما 

الذي سبقه. العام  إنجازه في  تم 
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الجانب المالي
ــة  ــات المرسومـ ــذ السياس ــى تنفي ــة عل ــت وزارة الصح عمل
لتحقيــق األهــداف المرجــوة وفــق اإلســتراتيجيات الموضوعـــة 
مــن خــالل اإلســتفادة مــن االعتمـــادات الماليـــة لإلنفـــــاق علـــى 
تطويــر المرافــق الصحيـــة القائمــة والتوســــــــــع فــي تقديــم 
الخدمــات الصحيــة الجديـــدة ولتلبيــة إحتياجــــــات كافــة أفــراد 
المجتمـــع مــن الخدمـــات الصحيــــــــــــة ســواء كانــت توعويــة 
أو وقائيــة أو عالجيـــة وذلــك لمواكبــة الزيــــــــــــادة فــي النمـــو 

الســكاني والتوســع الحضــاري والتقــدم الطبــي.

مالمح الميزانية للعام المالي 
1439/38 هـ -2017 م

41,795,757,000
47,881,952,446

22,521,833,653
19,282,331,000

8,756,845,385
3,240,153,000

124,003,000
118,032,000

4,481,790,266
3,318,520,000

83,766,790,226
67,758,793,000

تعويضات العاملين )موظفي الخدمة المدنية(

السلع والخدمات

المنافع االجتماعية

مصروفات أخرى

األصول غير المالية

إجمالي الميزانية

اعتمادات الميزانية

مقارنة المعتمد بالميزانية 
مع المنصرف الفعلي للعام  

المالي

ميزانية العام المالي

ميزانية العام المالي

 الزيادة عن العام المالي

 دعم الميزانية لتغطية النفقات

 االعتماد للعام المالي

1438/37 هـ -2016 م

1439 هـ -2017 م

1438/37 هـ -2016 م

1438/39 هـ -2017 م

58,899,190,000

67,758,793,000

8,859,603,000

58,899,190,000

58,899,190,000

14
38

/3
7

م
20

16
14

38
/3

9
م

20
17

المعتمد بالميزانية
بعد التعديل

النسب اإلجمالية لـ
المعتمد بالميزانية

المتبقيالمنصرفبعد التعديل

المنصرف
الفعلي

97,976,396,816

83,766,424,770

92,660,385,723

78,959,306,078,29

94,57
%

94,26
%

موقف الصرف للعام المالي 1439/38هـ -2017م

تعويضات العاملين

استخدام السلع والخدمات

المنافع االجتماعية

المصروفات األخرى

47,881,952,46647,141,274,767,5794,57%

88.66%

99.70%

97.80%

734,677,698,43

22,521,833,653 19,967,315,334,042,554,518,318,96

8,756,845,3858,730,596,661,1326,248,723,87

124,003,000121,273,3352,729,665

البرامج والمشاريع

مالمح الميزانية للعام المالي 
1439/38 هـ -2017 م

27,507,479,000
32,946,277,351

6,212,949,788
4,191,314,000

39,159,277,139
31,698,793,000

النفقات على البرامج

النفقات على المشاريع

مجموع النفقات على البرامج  والمشاريع

قياس األداء  المحاسبي
والتطوير

الموارد الذاتية 

البرامج والمشاريع

البيان

المعتمد بعد التعديل

اإليراد
المستهدف للعام

المالي 1439/1438

اإليراد المتحقق
خالل العام المالي

1439/1438

المتبقيالمنصرف

النسب اإلجمالية للنفقات على البرامج 
والمشاريع للعام المالي 1439/38هـ -2017 م

المستهدف والمتحقق إليرادات الموارد الذاتية للعام
1439/8هـ -2017 م

النسب اإلجمالية للنفقات
على البرامج 

برنامج الخدمات
الصحية بمقابل

النسب اإلجمالية للنفقات
على المشاريع 

برنامج التدريب
بأجر والمؤتمرات

 مجموع النفقات على
البرامج والمشاريع

 برنامج االستثمار
 واإليرادات األخرى

32,946,277,351

739
مليون ريال

30,707,888,329,05

570 مليون ريال باإلضافة
إلى 300 مليون ريال إيراد 

تراكمي غير محصل 

93.21%

118%131%

69.53%

110%106%

89.45%

116%116%

734,677,698,43

6,212,949,788

80
مليون ريال

4,320,098,148,84

4,320,098,148,84

734,677,698,43

39,159,277,139

45
مليون ريال

35,027,986,477,89

35,027,986,477,89

734,677,698,43

إطالق  نظام ERP للمالية. •
ربط أوامر الصرف في المناطق بميزانية البنود. •
إنشاء برنامج مستقل للحج والعمرة. •
البدء الفعلي في عملية الالمركزية في سداد  •

االستحقاقات.

تهدف الوزارة على  إيجاد مصادر إيرادات إضافية وتنمية الموارد

الذاتية لها وفقا آلليات وضوابط ومنهجيات مالية مرنة من 

خالل إيجاد مصادر تمويلية متعددة و اإلجراءات اإلدارية والمالية 

المرنة للموارد الذاتية المتفقة مع أسلوب القطاع الخاص.
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أهم اإلنجازات خالل العام

اعتماد عدد )147( مستشفى من مجلس الضمان الصحي. •

توقيع عدد )27( عقود مع شركات التأمين الطبي وعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية. •

تطبيق البرنامج اإللكتروني في التعامالت المالية  في عدد )447( مرفق صحي.  •

زيادة المرافق الصحية التي يطبق فيها برنامج الخدمات الصحية بمقابل من )330(  مرفق إلى )460( بنسبة زيادة )39%(. •

•  .) ICD10( تحديث دليل أسعار الخدمات الصحية بتكويد معظم الخدمات

زيادة عدد األنشطة االستثمار ية في المديريات والمرافق الصحية من )209( استثمار إلى )271( بنسبة زيادة )30%(. •

بلغ عدد المستفيدين من برنامج التدريب بأجر )60 الف( متدرب. •

ــن فــي  إدارات  • ــب العاملي ــة لتدري ــة وورش العمــل فــي بعــض المناطــق وعمــل جــوالت ميداني ــدورات التدريبي ــد مــن ال إقامــة العدي

المــوارد الذاتيــة فــي المديريــات والمرافــق الصحيــة وتحديــد اإلنحرافــات وآليــة تقويمهــا حيــث بلــغ عــدد الموظفيــن المتدربيــن ) 4120( 

موظــف.
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اإلمداد و الشؤون 
الهندسية
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المستشفيات التي تم االنتهاء  إنشاء المستشفيات
من تنفيذها إنشائيا:

المستشفيات الجاري  تنفيذها بمختلف مناطق المملكة: 

المستشفيات واألبراج الطبية:

مستشفى وبرج طبي تم االنتهاء 
من تنفيذها إنشائيًا )تسليم 

ابتدائي(: 

جاري العمل على بناء و تنفيذ: 

  سعة
سريرية
3750

  سعة
سريرية
1450

  سعة
سريرية
9150

مستشفى
18

مستشفى
12

مستشفى
37

السعة السريريةعددالمنطقة

1400الريــــــــــــــــاض

2100مكـــة المكرمــــــة

3350الشـــــرقيـــــــــــة

--المدينة المنــورة

1200حــــــــائــــــــــــــل

1100القصــــــــــيــــــــم

150الحدود الشمـاليـــة

2200عسيــــــــــــــــــــر

--تبـــــــــــــــــــــوك

150الجــــــــــــــــــوف

--البــــــــــــــاحــــــة

--جــــــــــــــــــــازان

--نجــــــــــــــــــــران

121450اإلجمـــــــــالي

السعة السريريةعددالمنطقة

5900الريــــــــــــــــاض

41100مكـــة المكرمــــــة

51100الشـــــرقيـــــــــــة

2800المدينة المنــورة

31000حــــــــائــــــــــــــل

4900القصــــــــــيــــــــم

2300الحدود الشمـاليـــة

السعة السريريةعددالمنطقة

41100عسيــــــــــــــــــــر

1200تبـــــــــــــــــــــوك

1300الجــــــــــــــــــوف

1200البــــــــــــــاحــــــة

51250جــــــــــــــــــــازان

--نجــــــــــــــــــــران

379150اإلجمـــــــــالي

100 174
2153

42 50
0602

71 113
1923

129 231
4755

44 74
1713

142 229
3057

59 128
3930

48 56
008

41 47
0204

52 81
1811

23 37
1004

155 331
7799

 مراكز رعاية الصحة
 األولية

مراكز الرعاية الصحية األولية بالمملكة

تنفيذ
96

مركز

المستهدف1671مركز

اإلجمالي
978
مركز

مشاريع المراكز 
التخصصية الجاري 

تنفيذها والمستقبلية

21 مركــز تخصصــي )مراكــز الســكري، مراكــز طــب األســنان، 
ــادات  ــموم، عي ــز الس ــدم ومراك ــوك ال ــة وبن ــرات إقليمي مختب

خارجيــة، مراكــز طــوارئ(

تم اإلنجاز حصة 
المنطقة

جاري الطرح 
والترسية 
وتأمين 
األراضي 
المناسبة

جاري التنفيذ

1671 إجمالي عدد المراكز

978 تم اإلنجاز

321 جاري التنفيذ

372 جاري الطرح والترسية 
وتأمين األراضي المناسبة
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الموارد البشرية

المجموعغير سعوديسعوديالفئة

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

نسبة سعودة الوظائف الصحية بوزارة الصحة على الخدمة المدنية والتشغيل 
الذاتي

القوى العاملة الصحية

القوى العاملة اإلدارية

اإلجمالي

134529

53787

18831668288256604

68221

67

66.35%          

73.39%

99.88%

202750

53854

تستهدف الوزارة تنمية ورفع كفاءة أداء الموارد البشرية والتقييم المستمر للطلب واالحتياج  من القوى العاملة وذلك من خالل:

تحديد الطلب واالحتياج الفعلي لمختلف الوظائف والقوى العاملة الحالية والمستقبلية. •

العمــل علــى اســتقطاب الكفــاءات العاليــة والمؤهلــة الحاليــة والمســتقبلية، حســب مواصفــات ومتطلبــات التخصصــات والوظائف  •
المتاحــة لمختلــف فئــات الموارد البشــرية.

التقييم المستمر ألداء العاملين وفًقا لمعايير ومؤشرات قياس كفاءة األداء. •

العمل على زيادة الكفاءة اإلنتاجية من خالل تحسين بيئة العمل .   •

البيان

المستهدف للعام المالي 
1439/1438 هـ

 2017 م

المتحقق خالل العام 
المالي 1439/1438 هـ

 2017 م

نسبة المتحقق إلى 
المستهدف للعام المالي  

1439/1438 هـ  2017 م

أهم إنجازات الوزارة في مجال تخطيط الموارد البشرية 
والتنمية التنظيمية من خالل مؤشرات األداء للعام 2017م

 نسبة التسرب الوظيفي

 نسبة توفر الموارد البشرية المطلوبة
 حسب المعايير المعتمدة

 نسبة السعودة بالوزارة

7% >100%

100%

99% 75%

73%76.5% 

 72.8% 

5.2% 

األطباء األطباء األسنان الصيادلة التمريض الفئات الطبية المساعدة

60،000

50،000

40،000

30،000

20،000

10،000

0

السعوديين غير السعودين

 تنمية الموارد
 البشرية و التدريب

أوالً : اإليفاد الداخلي

علوم طبية صيدلةتمريضطب بشريالمجال الدرجة العلمية
تطبيقية

اإلجماليعلوم إدارية

أعداد الموفدين وفق الدرجة العلمية ومجال الدراسة 
للعام 1439/1438 هـ -2017م: 

 شهادة اإلختصاص

بكالوريوس ) تجسير(

دبلوم بعد الجامعة

ماجستير

دكتوراه

اإلجمالي

873-0307883 -

87361239441271992

-45524295295 08

-49-07792 06

-1081113162 13

--010102 -

خــالل  مــن  البشــرية  المــوارد  تطويــر  الصحــة  وزارة  تبنــت 
ــد  ــر المســتمر للمــوارد البشــرية ، وق االســتقطاب و التطوي
مبــادرات  تنفيــذ مشــاريع  آليــات  إتخــاذ  فــي   ذلــك  تمثــل 
التحــول الوطنــي التــي تهــدف الــي زيــادة أعــداد متدربــي 
الرعايــة الصحيــة الســعوديين وتحســين جــودة التدريــب مــع 
التركيــز علــى زيــادة إجمالــي عــدد مقاعــد التدريــب لألطبــاء 

التمريــض.  و 

عدد الموفدين في 2017م : 1992 موفدًا 

أهم اإلنجازات خالل 
العام 1439/38 هـ- 

2017م

المحاكاة  • ومعمل  الفنية  المهارات  مركز  حصل 
 )2017  Award of Merit( التميز  جائزة  على  الرئيسي 
)800( مركز  من قبل جمعية القلب األمريكية، من بين 

م.  2017 ديسمبر   14 في  دبي  في  تدريبي 
بلغ عدد الموفدين والمبتعثين الجدد لعام 1439/1438هـ  •

من منسوبي وزارة الصحة 2153 موفدًا ومبتعثًا . مثل 
الفئات  وباقي   ،28% والتمريض   ، منهم   48% األطباء 

.24% واإلدارية  الصحية 
هذا  • المقبولين   ) األسنان  أطباء  شامالً   ( األطباء  عدد  بلغ 

الدرجات  لنيل  التأهيل  برامج  انخرطوا في  والذين  العام، 
 3915 التأهيلية  البرامج  كافة  عبر  المختلفة  العلمية 
طبيبًا : %55 منهم من منسوبي الوزارة من خالل برنامج 
استقطاب  تم  كما  الداخلي،  واإليفاد  الخارجي  االبتعاث 
%45 منهم عبر برنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب 
#وظيفتك_وبعثتك.  الشريفين،  الحرمين  خادم  وبرنامج 

قبول عدد )3185( من الكوادر الصحية واإلدارية في برنامج  •
للعام  بعثتك  #وظيفتك  الشريفين،  الحرمين  خادم 

2017م.
الوزارة  • منسوبي  من  موظفًا   )263806( عدد  تدريب 

والمحافظات. والمناطق  الوزارة  بديوان  التدريب  بمراكز 
تدريب عدد )60585( موظفًا من منسوبي الوزارة بمراكز  •

المهارات  ومراكز  و  الرئيسي  )المركز  الفنية  المهارات 
بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات( .

تدريبًا  • الوزارة  منسوبي  من  موظفًا   )2482( عدد  تدريب 
إداريًا بمعهد اإلدارة  وبرنامج اللغة اإلنجليزية  للمبتعثين 
وبرامج  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  والهيئة 

اآللي. الحاسب 
تدريب عدد )261( موظفًا من منسوبي الوزارة في دورات  •

تدريبية خارجية و  )40( موظفًا شاركوا بالحضور في عدد 
بورقة  المشاركين  عدد  وبلغ   ، الخارجية  المؤتمرات  من 

عمل في هذه المؤتمرات )13( مشاركًا.
تنفيذ عدد  )92( دورة تدريبية متخصصة تم خاللها تدريب  •

عدد )4500( من منسوبي وزارة الصحة المشاركين في 
موسم حج عام 1438هـ.

تدريب عدد )6820( من خريجي الدبلومات الصحية على  •
اللغة اإلنجليزية و المصطلحات الطبية و مهارات التواصل 
تجهيز  وتم  المملكة  مستوى  على  معهدًا   40 في 
الحقائب التدريبية وفق منهجية تحديد االحتياجات التدريبة 
من 12 لجنة علمية متخصصة ، كما تم تهيئة 96 مقرًا 
في 17 منطقة ومحافظة بمرافق وزارة الصحة للتدريب 

الثانية. العملي في المرحلة 

أوال :إيفاد األطباء:
بلغ عدد األطباء الموفدين خالل السنة المالية  1439/1438هـ) 873( 

طبيبًا وطبيبة، )%44( منهم من اإلناث .

1434 هـ1435 هـ1436 هـ1437 هـ1438 هـ
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علوم طبية علوم اداريةصيدلةتمريضالمجال الدرجة العلمية
تطبيقية

اإلجمالي

ماجستير

دبلوم بعد الجامعة

شهادة اإلختصاص 
السعودية

دكتوراه

اإلجمالي

1081113131263

1571519146337

49-060762
10

02

-03-07

02 -01-01

10

ب .  اإليفاد للدراسات العليا :
عدد موفدي الدراسات العليا وفق مجال الدراسة والدرجة العلمية

األطباء المستمرون ببرنامج عقد طبيب سعودي تحت التدريب  وفق )المنطقة 
والجنس( 

ج. برنامج التجسير

02

المخيراتالتمريض
الطبية

االدارةاالشعة
الصحية

العالجصيدلية
الطبيعي

معلوماتية
صحية

 الصحة
العامة

صيانة
اجهزة

مراقبة
انشاات

 تقنية
شيكات

 صيانة
االجهزة

 سكرتير
طبى

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

455

132

65
41

2423
121106040403

اإلجماليذكورإناثالمنطقة

194215409مديرية الشؤون الصحية بجدة

 المديرية العامة للشؤون الصحية
بالمنطقة الشرقية

200108308

ثانيًا:  عقد طبيب سعودي تحت التدريب

 المديرية العامة للشؤون الصحية
بمنطقة مكة المكرمة

8774161

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في المدينة المنورة

4574119

3766103مدينة الملك فهد الطبية

375592مدينة الملك سعود الطبية

 المديرية العامة للشؤون الصحية
بمنطقة الرياض

344882

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في اإلحساء

372663

273259مديرية الشؤون الصحية بالطائف

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في عسير

123042

 المديرية العامة للشؤن الصحية
بالقصيم

32730

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في جازان

62026

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في الباحة

41620

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في حائل

3912

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في تبوك

325

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في نجران

-55

 المديرية العامة للشؤون الصحية
بحفر الباطن

123

 المديرية العامة للشؤون الصحية
في بيشة

-11

7308101540اإلجمالي
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ثالثًا: االبتعاث الخارجي

المبتعثيــن وفــق مجــال الدراســة والدرجــة العلميــة خــالل 
2017 م:  - هـــ   1439/1438 المالــى  العــام 

المبتعثون على رأس البعثة وفق الدولة والدرجة العلمية 

البكالوريوس: 25.5% •

الماجستير: 34.5% •

الدكتوراه والزمالة: 34.0% •

بريطانيا: 33%

أستراليا: 22.4%

ألمانيا: 17.8%

أمريكا: 10.4%

بريطانيا: 32%

أستراليا: 25.5%

ألمانيا: 20.5%

أمريكا: 10%

البكالوريوس: 33% •

الماجستير: 32% •

الدكتوراه والزمالة: 25% •

المبتعثين على رأس 
البعثة في

2017 :1711مبتعث

المبتعثين على رأس 
البعثة في

2016 :1372مبتعث

 اإلجمالي           تمريضصيدلةطب بشريعلوم ادرايةعلوم طبية الدرجة العلمية

143105437 17514بكالوريوس

2-1 -1دبلوم

347705814101590ماجستير

412--412--زمالة

36--36--زمالة تخصصية

10369612136دكتوراه

437--98--تدريب

626906131642181711اإلجمالي

20
17

20
16

زمالة زمالةماجستيردبلومبكالوريوسدرجة الدولة
اإلجماليتدريبدكتوراهتخصصية

32321938571-144بريطانيا

16384--1962170أستراليا

6285141304-7المانيا

421031423178-86أمريكا

3679-32315-2كندا

1350-1279-- كوريا

149-4422--فرنسا

7521419--إيطاليا

118-152--هولندا

1916371259-2دول أخرى

437259041236136981711اإلجمالي
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117 125
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282

161

155

240

148154

طيبغير طيب

مقارنة المبتعثين وفق السنة والفئة خالل األعوام الماضية: 

1434 هـ1435 هـ1436 هـ1437 هـ1438 هـ
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عدد المبتعثين الجدد عام 1439/1438 هـ وفق الدولة والدرجة العلمية

زمالة زمالةماجستيرالدرجة المنطقة
اإلجماليتدريبدكتوراهتخصصية

1531-115-كندا

122-1191المنيا

821-49 كوريا الجنوبية

43718 4أمريكا

11111216بريطانيا

212-613إيطاليا

10--172فرنسا

18---7بلجيكا

55----سنغافورة

4-2--2أستراليا

24-2--سويسرا

23--1-النمسا

3--1-2ماليزيا

2---2-السويد

1---1-التشيك

1---1-جنوب أفريقيا

343838645161اإلجمالي

إجمالي عدد المتدربين وساعات التعليم الطبي المستمر )بديوان الوزارة 
والمناطق والمحافظات( خالل األعوام 1439/1438 هـ

التدريب بمراكز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة:
إجمالي المتدربين بمراكز المهارات الفنية ومعمل المحاكاة بالمركز 

الرئيسي والمناطق 1439/1438 هـ

# وظيفتك _ وبعثتك 

اإلجماليذكرأنثىالمرحلة الدراسية

بكالوريوس

تجسير

دكتوراه

زمالة

ماجستير

اإلجمالي

368160

0201

8744

333346

1326518

21161069

528
03

131
679

1844

3185

عدد المقبولين في برنامج #وظيفتك _وبعثتك

أعداد المقبولين وفق المرحلة الدراسية والجنس

1434 هـ1435 هـ1436 هـ1437 هـ1438 هـ
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22137
12965 10476

24640 39317

عدد المتدربينساعات التعليم المستمر المعتمدة

35639
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44559

60585
70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

1433 هـ1434 هـ1435 هـ1436 هـ1437 هـ1438 هـ



خدمات الصحة العامة خدمات الصحة العامة 

للعام المالي 38 / 1439هـ - 2017مللعام المالي 38 / 1439هـ - 2017م 3233

التقرير السنوي لوزارة الصحةالتقرير السنوي لوزارة الصحة

خدمات الصحة
العامة
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 خدمات الطب الوقائى

الصحيــة  البرامــج  مــن  عــدد  بتنفيــذ  الصحــة  وزارة  تقــوم 
للســكان  الصحــي  الوضــع  لتحســين  المتخصصــة 
والمحافظــة عليــه، وتعمــل علــى متابعــة وتطويــر هــذه 
الــذي  األمــر  واإلتصــال،  المراقبــة  نظــم  وتحديــث  البرامــج، 
وتحقيــق  األمــراض  مكافحــة  بأعمــال  اإلرتقــاء  إلــى  أدى 
خطــوات كبيــرة نحــو هــدف اســتئصال بعــض هــذه األمــراض 
والســيطرة علــى البعــض اآلخــر إضافــة إلــى متابعــة الوضــع 
منهــا  الوبائيــة  وبخاصــة  لألمــراض  والعالمــي  اإلقليمــي 

للمملكــة. دخولهــا  لمنــع  وذلــك 

أهم اإلنجازات خالل العام 
1439/38 هـ- 2017م

اإلشــعاعي  • التعــرض  قيــاس  بطاقــات  وإصــدار  تأميــن 
ــدد  ــي ع ــارس صح ــكل مم ــة ل ــدد )2( بطاق ــخصية ع الش
والطــب  األشــعة  بأقســام  صحــي  ممــارس   )11.902(
تتعامــل  التــي  واألقســام  اإلشــعاعي  والعــالج  النــووي 
بالمصــادر المشــعة فــي منشــآت وزارة الصحــة بنســبة 

 .100%
)119( جهاز جودة نوعية خاص لفحص أجهزة  • تأمين عدد 

التابعة لها بنسبة 100% بالوزارة والمنشآت  األشعة 
تأمين عدد )86( جهاز مسح إشعاعي للوزارة والمنشآت  •

التابعة لها بنسبة 100%.
تطبيق برنامج توكيد الجودة النوعية والمسح اإلشعاعي  •

على عدد )214( جهاز أشعة في منشآت وزارة الصحة.
ترخيص عدد )22( قسم طب نووي بنسبة 66,7%. •

معدل االصابة بالكزاز الوليدي لكل 1000 مولود حي •

اسم البرنامج
% التغطية معدل اإلصابة لكل مائة ألف نسمة

بالتحصينات
20132014201520162017

%0.030.010.0130.006098الدفتيريا

%00.0030.0350.0222198السعال الديكي

%0.020.0040.0020.009598الكزاز الوليدي

%0000096شلل األطفال

%1.010.840.50.691.498الحصبة

%0.120.060.010.040.1496النكاف

%0.220.070.020.180.1996الحصبة األلمانية

%14.214.0511.0613.6320.1896االلتهاب الكبدي ب

التغطية التحصينية ومعدل حدوث األمراض المستهدفة بالتحصين

 الرعاية الصحية األولية

تســتمر الــوزارة فــي توفيــر وتطويــر ومتابعــة وتقويــم خدمــات رعايــة صحيــة أوليــة وقائيــة وتعزيزيــة وعالجيــة وتأهيليــة  شــاملة 
ــن  ــدم م ــا يق ــر م ــين وتطوي ــز الصحية.وتحس ــاح المراك ــاء وافتت ــالل إنش ــن خ ــا م ــول عليه ــير الحص ــا وتيس ــع كفاءته ــة ورف ومتكامل

خدمــات فــي المراكــز القائمــة للمواطنيــن.

تطور مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة حسب المناطق

1438هـ1437هـ1436 هـ1435 هـ1434 هـ1433 هـ1432 هـالمنطقة

401435435418407430427الرياض

 مكة
المكرمة

84929284838584

9310810888889093جدة

112120120121120121121الطائف

 المدينة
المنورة

143154154164162162195

151159159170172192181القصيم

126136136136138142144الشرقية

64717175737273األحساء

38414136404040حفر الباطن

227238238249246254254عسير

76797991819184بيشة

68737377818587تبوك

96100100105105107108حائل

 الحدود
الشمالية

43454546455147

146155155159179181176جازان

61656568666868نجران

98101101102104105108الباحة

33353535404343الجوف

16171718151917القريات

33353537374343القنفذة

2109225922592281228223812393المجموع
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إنجازات برامج الرعاية الصحية األولية خالل 
العام 2017م

مراكز الدوام 
الممتد)اإلسعافية(

بالرعاية الصحية االولية:

برنامج  تحسين جودة 
الخدمات بمراكز الرعاية 

الصحية األولية

برنامج الزواج الصحي 

برنامج العيادات 
االستشارية بمراكز 

الرعاية الصحية االولية

برنامج  ضم المراكز 
الصحية للمدن الطبية 

والمستشفيات

الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  تقديــم  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
األوليــة لخدمــات الــدوام الممتــد) اإلســعافية( فــي أقــرب 
مــكان وبأســرع وقــت وبكفــاءة عاليــة بواســطة كــوادر 
مدربــة لتخفيــف العــبء علــى الطــوارئ بالمستشــفيات 

العالقــة. ذات  الجهــات  بالتنســيق مــع كل 

بلــغ عــدد المراكــز بــدوام ممتــد)204( مركــز بنســبة  •
%100 من المســتهدف.

بمراكــز  الخدمــات  جــودة  حســين  إلــى  البرنامــج  يهــدف 
األوليــة. الصحيــة  الرعايــة 

حصــول 93 مراكــز علــى اعتمــاد ســباهي   بنســبة    •
ــتهدف. ــن المس %89 م

الوراثيــة  األمــراض  إنتشــار  معــدل  خفــض  إلــى  يهــدف 
الــزواج. قبــل  مــا  بالفحــص  المشــمولة  والمعديــة 

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
بنســبة  • الطبيــة  للمشــورة  االســتجابة  نســبة  رفــع 

مــا  تحقيــق  تــم  حيــث  1438هـــ  العــام  خــالل   10%
.90% نســبته 

يهــدف البرنامــج إلــى تقديــم خدمــات الطبيــب االستشــاري-
ــة الصحيــة األوليــة  األخصائــي للمواطــن فــي مراكــز الرعاي
الخدمــات  اســتمرار  وضمــان  المواطــن،  ثقــة  لتعزيــز 
اإلحالــة   معــدالت  لتقليــل  والتدريبيــة  االستشــارية 
للمستشــفيات ورفــع معــدل االكتشــاف المبكــر للحــاالت 

المستشــفيات مــع  التنســيق  خــالل  مــن  الخطــرة 

ــبة   • ــز بنس ــارية )82( مرك ــز االستش ــدد المراك ــغ ع بل
ــتهدف. ــن المس ــت %82 م بلغ

ــة  ــة والعالجي ــات الوقائي ــر الخدم ــى توفي ــج إل ــدف البرنام يه
صحــة  تحقــق  التــي  بتكامليــة  والتأهيليــة  والتعزيزيــة 

المواطــن

بلــغ عــدد المراكــز الصحيــة التــي تــم ضمهــا للمــدن  •
والمستشــفيات )40(  مركــز بنســبة بلغــت 36%. 

 البرامج الصحية و
 األمراض المزمنة

ــد  ــدف رص ــة به ــج صحي ــدة برام ــل ع ــوزارة بتفعي ــت ال قام
واقــع األمــراض غيــر المعديــة وعوامــل الخطــر المســببة 
لهــا بالمملكــة ووضــع سياســات وإســتراتيجيات يتــم 
الصحيــة  الجهــات  مــع  والتنســيق  بالتعــاون  تنفيذهــا 
األخــرى بهــدف تحســين الوضــع الصحــي للســكان ورفــع 

ــوالدة. ــد ال ــول عن ــر المأم ــط العم متوس

البرنامج-الوطنى لمكافحة 
السكري

برنامج مكافحة السمنة
البرنامج الوطني للكشف 
المبكر عن سرطان الثدي

برنامج مكافحة هشاشة 
الصحة المدرسيةالعظام

برنامج مكافحة 
السرطان

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
توزيــع  • تــم  كمــا  جهــاز   704.472 حوالــي  توزيــع 

وكذلــك   الســكر  لقيــاس  شــريط    916.157.400
916.157.40  إبــره  وأخــذة  لمرضــى الســكري الذيــن 
يتلقــون عالجهــم فــي المراكــز الصحيــة  و وحــدات 

الســكري.
العالمــي  • باليــوم  االحتفــال  فعاليــات  تنفيــذ 

للســكرى فــي كل المناطــق والمحافظــات وذلــك 
بقيــام حمــالت الكشــف المبكــر وفحــص الســكرى 
وماراثونــات  التثقيفيــة  والمحاضــرات  والنــدوات 
حالــة   )8,008( عــدد  اكتشــاف  تــم  حيــث  المشــي 

ســكري.

يهــدف البرنامــج إلــى منــع زيــادة نســبة إنتشــار زيــادة الــوزن 
والســمنة الحاليــة خــالل 10 ســنوات.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
ربــط )257( مركــز رعايــة صحيــة أوليــة بعــدد )1031(  •

ــن  ــت %100 م ــبة بلغ ــة بنس ــززة للصح ــة مع مدرس
ــتهدف المس

يهــدف إلــى هــو خفــض الوفيــات الناجمــة عــن ســرطان 
الثــدي حوالــي %30 علــى المــدى البعيــد وزيــادة نســبة 
الحــاالت التــي يتــم كشــفها بمرحلــة مبكــرة علــى المــدى 

القصيــر.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
بالماموغــرام   • المبكــر  الكشــف  خدمــة  توفيــر 

ــل خــالل شــهر  ــي 20 منطقــة /محافظــة علــى األق ف
 )13,327( يقــارب  مــا  فحــص  تــم  حيــث  أكتوبــر 
ســيدة بعمــر 40-69 ســنة بنســبة بلغــت %100 مــن 

المســتهدف.
الزيــادة فــي نســبة فحــص ســرطان  • بلغــت نســبة 

.63% الثــدي 

يهــدف إلــى  حمايــة المجتمــع الســعودي مــن هشاشــة 
فئــات  جميــع  بيــن  مشــتركة  كمســؤولية  العظــام 

. لمجتمــع ا

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
ــادات  الكشــف المبكــر عــن هشاشــة  • ــغ عــدد  عي بل

العظــام )441( عيــادة.

ــات والمعلمــون  ــوزارة أن يمتلــك الطــالب والطالب تهــدف ال
التــي  الســلوكيات  ويمارســون  المعرفــة  والمعلمــات 
الشــامل  بمفهومهــا  بالصحــة  التمتــع  مــن  تمكنهــم 
األســس  تعتمــد  للصحــة   معــززة  مــدارس  فــي  وذلــك 
ــك مــن خــالل  مجموعــة  ــة الحديثــة فــي أدائهــا وذل العلمي

والخدمــات. واألنشــطة  والبرامــج  المبــادرات  مــن 

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
تنفيــذ مبــادرة خفــض معــدالت الســمنة بيــن الطــالب  •

مــن خــالل مبــادرة )رشــاقة( فــي عــدد )2400( مدرســة 
بنســبة بلغــت %100 مــن المســتهدف.

تســوس  • مــن  للوقايــة  الوطنيــة  المبــادرة  تنفيــذ 
 )500( فــي عــدد  االبتدائيــة   المــدارس  فــي  األســنان 

المســتهدف. مــن   100% بنســبة  مدرســة 
بلــغ عــدد المراكــز الصحيــة المنفــذة لبرامــج الصحــة  •

المدرســية  2342 مركــز صحــي بنســبة %98,3 مــن 
المســتهدف.

يهــدف إلــى حمايــة المجتمــع الســعودي مــرض الســرطان 
)بأنواعــه المختلفــة( ومضاعفاتــه كمســؤولية مشــتركة 

بيــن جميــع فئــات المجتمــع.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
بلــغ عــدد المراكــز المشــاركة فــي برامــج الكشــف  •

المبكــر عــن ســرطان القولــون )9( مراكــز بنســبة 
بلغــت %100 مــن المســتهدف.

الكشــف  • فــي  المفحوصــة   الحــاالت  نســبة  بلــغ 
العــدد  مــن  القولــون  ســرطان  عــن  المبكــر 

. )6 2 , 8 % ( ف لمســتهد ا
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مكافحة التدخين 

تعمــل الــوزارة علــى الوصــول بالمجتمــع الســعودي إلــى مرحلــة يكــون فيهــا الفــرد علــى درجــة عاليــة مــن الوعــي بمخاطــر التدخيــن وتأثيــره 
الضــار علــى المدخــن والمخالــط ســواء التأثيــر الصحــي أو االجتماعــي أو االقتصــادي أو البيئــي ومعرفــة حقــه فــي تنفــس هــواء نقــي.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:
تم التوسع في عيادات اإلقالع عن التدخين  لتبلغ 254 عيادة بنسبة بلغت %102 من المستهدف.  •
تم االنتهاء من المرحلة األولي  للمسح العالمي للتبغ بين البالغين.  •
بلغ نسبة المقلعين عن التدخين 31% . •

 التوسع في
 عيادات اإلقالع
 عن التدخين

 حملة ساعدنا
نساعدك

 المسح
 العالمي
 للتبغ بين
البالغين

 برنامج
 أنر دربي

للمدارس

 نسبة عدد
 المقلعين عن

التدخين

 تحديث الدليل
 السعودي

 لخدمات اإلقالع

 تفعيل اليوم
 العالمي

 لالمتناع عن
 التبغ في

 جميع مناطق
 المملكة

 الحملة
 اإللكترونية
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الرعاية الصحية الثانوية

احتياجـات  مـن   )60%( نحـو  بتغطيـة  الصحـة  وزارة  تقـوم 
الجهـات  تسـاهم  حيـن  فـي  بالمملكـة  الصحيـة  الخدمـات 
الحكوميـة األخـرى والقطـاع الخاص بتغطيـة حوالي )40%(. 

ولقـد توسـعت الخدمـات العالجيـة خـالل السـنوات الماضيـة 
وأصبحـت تغطـي كافـة أرجـاء المملكـة تقريبـًا األمـر الـذي 
طريـق  عـن  المقدمـة  الخدمـات  فـي  نقلـة  حـدوث  إلـى  أدى 

ت   لمستشـفيا ا

وهذا العدد من المستشفيات يشمل مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية.

أوالً: أعداد المستشفيات 
واألسرة 

علــى  الصحــة  وزارة  مستشــفيات  شــبكة  تشــتمل 
مستشــفيات عامــة توفــر خدمــات تشــخيصية وعالجيــة 
ثانويــة مــن خــالل خدمــات الطــوارىء والعيــادات الداخليــة 
تخصصيــة  مستشــفيات  أيضــًا  وتشــتمل  والخارجيــة 
ــخيصية  ــات التش ــن الخدم ــن للمواطني ــة تؤم ــدن طبي وم

والرباعيــة.  الثالثيــة  أي  المتقدمــة 

البيان
1435/1436هـ

)2014م(
1436/1437هـ

)2015م(
1437/1438هـ

)2016م(
1438/1439هـ

)2017م(

270274274282عدد المستشفيات

40،30041،29741،63543،080عدد األسرة

أعداد المستشفيات واألسرة:

مستشفيات وزارة الصحة العاملة )شاملة أسرة المدن الطبية والمستشفيات 
التخصصية(

السعة السريريةعدد المستشفياتzم

446869الرياض01

92194مكة المكرمة02

133091جدة03

5400 القنفذة04

152590 الطائف05

192726الشرقية06

91855األحساء07

71000حفر الباطن08

192768المدينة المنورة09

192859القصيم10

121820تبوك11

121290حائل12

101360الحدود الشمالية13

بيان بالمستشفيات )الجديدة( التي تم افتتاحها خالل العام المالي 
1439/1438هـ - 2017م:

91330الجوف14

4490القريات15

202330عسير16

7770بيشة17

101165الباحة18

212225جازان19

111350نجران20

27540،482اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

72،598أسرة مستشفيات المدن الطبية والمستشفيات التخصصية

43،080 282اإلجمالي لعدد المستشفيات واألسرة

المنطقة/ م
السعة جديد / إحاللالمستشفىالمحافظة

السريرية

السعة 
السريرية 

بالمستشفى 
القديم

األسرة 
المضافة

1005050إحاللمستشفى أحد رفيدةعسير1

تبوك02

 مستشفى الصحة
النفسية بتبوك

20050150إحالل

 مستشفى الملك
فهد التخصصي

500100400إحالل

نجران03
 مستشفى الصحة
النفسية بنجران

20050150إحالل

الطائف04

50-50جديدمستشفى أم الدوم

 البرج الطبي للنساء
 والوالدة بمجمع الملك
فيصل الطبي

300-300جديد

الرياض05

 مستشفى الوالدة
واألطفال بالخرج

200-200جديد

 مستشفى الصحة
النفسية بالخرج

200-200جديد

مكة المكرمة06
 مستشفى الحرم
للطوارئ

50-50جديد

حائل07
 مستشفى الصحة
النفسية بحائل

20085115إحالل
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األحساء08
 مستشفى األمير
سعود بن جلوي

250105145إحالل

الحدود الشمالية09
 مستشفى جديدة
عرعر

50-50جديد

50-50جديدم. القوارةالقصيم10

50-50جديدم. المظيلفالقنفذة11

أهم إنجازات الوزارة في مجال المستشفيات 
خالل العام المالي 1438-39 هـ 2017م

تطوير أقسام العنايات المركزه والحرجة والطوارئ:

العناية المركزة لحديثي العناية المركزة للكبار
الوالدة

توســعة وتطويــر أقســام العنايــة المركــزة وتحويلهــا إلــى 
.)modular( النظــام المــرن المعــروف بإســم

مشــروعات العنايــة المركــزة للكبــار التــي تــم 
االنتهــاء منهــا:  

عســير  • بمستشــفى  المركــزة  العنايــة  تطويــر 
المركزي )30( سرير. 

تطويــر العنايــة المركــزة بمستشــفى الملــك  خالــد  •
بنجران )38( سرير . 

تطويــر العنايــة المركــزة بمستشــفى الملــك فهــد  •
ــدة )34( ســرير. التخصصــي ببري

عرعــر  • بمستشــفى  المركــزة  العنايــة  تطويــر 
المركزي )16( سرير. 

مشــروعات العنايــة المركــزة للكبــار الجــاري 
العمــل فيهــا:

بمستشــفى  • المركــزة  العنايــة  وتوســعة  تطويــر 
الملك فهد بالمدينة المنورة بسعة )67( سريرًا 

تــم االنتهــاء مــن المرحلــة األولــى )34( ســرير مــن 
المرحلــة  فــي  العمــل  وجــاري  ســرير  اجمالــي67 

الثانيــة.
تطويــر العنايــة المركــزة بمستشــفى الملــك فهــد  •

بجــدة بســعة )80( ســريرًا - تــم االنتهــاء مــن المرحلــة 
األولــى )36( ســرير مــن إجمالــي 80 ســرير.  

تطويــر العنايــة المركــزة بمستشــفى الملــك فهــد  •
المركزي بجازان.  

تطويــر العنايــة المركــزة بمستشــفى الملــك خالــد  •
فــي حائــل )34( ســرير. 

المركــزة  العنايــة  ووحــدات  أقســام  وتوســعة  تطويــر  
لحديثــي الــوالدة وتحويلهــا إلــى النظــام المــرن المعــروف 

المــرن.  النظــام  أو   )modular( باســم 

تــم خــالل العــام 1439/1438هـــ االنتهــاء مــن 
المركــزة  العنايــة  وتطويرأقســام  توســعة 
لحديثــي الــوالدة فــي المستشــفيات التاليــة: 

بســعة  • بريــدة  فــي  واألطفــال  الــوالدة  مستشــفى 
ســرير.   )82( إجماليــة 

بســعة  • حائــل  فــي  والــوالدة  النســاء  مستشــفى 
ســرير.  )63( إجماليــة 

مستشــفى الــوالدة واألطفــال فــي الدمــام بســعة  •
)101( ســرير. إجماليــة 

البــرج الطبــي الثانــي بمدينــة الملــك ســعود الطبيــة  •
بســعة إجماليــة )72( ســرير وبانتظــار تشــغيل البــرج. 

مستشفى القريات العام )30( سرير. •

جــاري العمــل فــي توســعة وتحديــث أقســام 
التاليــة: المستشــفيات  فــي  الــوالدة  حديثــي 

•  )50( بجــازان  المركــزي  فهــد  الملــك  مستشــفى 
ســرير.

•  )42( ســكاكا  فــي  واألطفــال  الــوالدة  مستشــفى 
ســرير.

مستشفى الوالدة واألطفال في بيشة )34( سرير. •

ــر أقســام  جــاري االنتهــاء مــن منافســات تطوي
حديثــي الــوالدة فــي المستشــفيات التاليــة: 

مستشفى الوالدة واألطفال في مكة المكرمة  •
)60( سرير.

مستشفى الوالدة واألطفال في حفر الباطن )48(  •
سرير.

مستشفى الوالدة واألطفال في اإلحساء )49( سرير. •
مستشفى الوالدة واألطفال في خميس مشيط  •

)59( سرير.
مستشفى اليمامة بالرياض )70( سريرًا.  •
مستشفى الملك فهد بالباحة )48( سريرًا. •
برج النساء والوالدة بمجمع الملك عبد اهلل الطبي  •

بجدة )114( سريرًا.

 برامج الفحص المبكر والتحصينات وتحسين
الصحة

برنامج الفحص المبكر 
لتشوهات القلب الخلقية 

الحرجة للمواليد:

برنامج الكشف والتدخل 
المبكر لإلعاقة السمعية 

للمواليد

التغذية الوريدية الكاملة 
)TPN(

في مجال  الجراحة 
والعمليات:  

ــوهات  ــم لتش ــم فحصه ــن ت ــد الذي ــدد الموالي ــغ ع ــد بل وق
القلــب الخلقيــة الحرجــة خــالل العــام 2017م 

وقــد بلــغ عــدد المواليــد الذيــن تــم فحصهــم للكشــف 
2017م العــام  الســمعية خــالل  اإلعاقــة  المبكــر عــن 

الكاملــة  المركزيــة  الوريديــة  التغذيــة  موضــوع  يعتبــر 
العنايــة  ووحــدات  ألقســام  بالنســبة  أهميــة  ذو   )TPN(

منهــم. الخــدج  وبخاصــة  الــوالدة  لحديثــي  المركــزة 
وجــاري العمــل إلنشــاء غــرف محاليــل وتغذيــة وريديــة فــي 
بمختلــف  الــوالدة  لحديثــي  المرجعيــة  المستشــفيات 
المناطــق بالمملكــة، وقــد تــم حتــى اآلن تفعيــل هــذه 
الخدمــة فــي عــدد 25 مستشــفى، وتعمــل بصــورة جيــدة.

)204656( مولودًا)207265( مولودًا

برنامج تطوير مراكز عالج البدانة في مستشفيات الوزارة:

المراكز  التي تم  اعتمادها لعالج البدانة:

مدينة الملك فهد الطبية. 1

مدينة الملك سعود الطبية بالرياض . 2

مستشفى الملك فهد بجدة. 3

مستشفى عسير المركزي. 4

مستشفى بريدة المركزي. 5

مستشفى الملك خالد بنجران. 6

مستشفى الملك خالد بحائل. 7

مستشفى الملك عبد العزيز التخصصي بالجوف. 8

مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. 9

مستشفى الملك خالد بحفر الباطن. 10

 طب األسنان

تعمــل الــوزارة علــى تحقيــق األهــداف الوطنيــة المتعلقــة 
معــدالت  خفــض  فــي  والمتمثلــة  واألســنان  الفــم  بصحــة 
الخصــوص  وجــه  وعلــى  واألســنان  الفــم  بأمــراض  اإلصابــة 
تســوس األســنان وأمــراض اللثــة، ورفــع مســتوى الوعــي 
الفــم  بصحــة  المتعلقــة  اإليجابيــة  الممارســات  وتعزيــز 

المجتمــع.  أفــراد  لــدى  واألســنان 

العام

المراكز الصحية
ومجمعات األسنان

مراكز طب األسنان المستشفيات
التخصصية

المجموع

العددالعددالعددالعدد %%%%

1438/1437هـ

1439/1438هـ

169458.352117.969323.82908100

175858.750216.873424.52994100
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مشاريع تم إنشاؤها 
مشاريع تحت اإلنشاءوتحت التجهيز

مراكز طب األسنان التخصصية  
مركز طب األسنان التخصصي بتبوك . •
مركز طب األسنان التخصصي بالقصيم •

مراكز طب األسنان التخصصية  
مركز طب األسنان التخصصي بالقطيف •
مركز طب األسنان التخصصي بالباحة •
مركز طب األسنان التخصصي بحائل •
مركز طب األسنان التخصصي بحفر الباطن   •

إنجازات الوزارة: 

خــالل  مــن  متميــزة  تمريضيــة  رعايــة  توفيــر  إلــى  الــوزارة  تهــدف 
مــع  يتماشــى  بمــا  التمريضيــة  للكــوادر  والتطويــر  التخطيــط 
أنظمــة وأخالقيــات المهنــة حســب المعاييــر الوطنيــة والعالميــة 
العلمــي   البحــث  وتعزيــز  المســتمر  والتدريــب  بالتعليــم  وذلــك 
ــالمة  ــودة وس ــان ج ــة لضم ــوارد المتاح ــل للم ــتخدام األمث ــع االس م

المرضــى.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

زيــادة عــدد التمريــض فــي التخصصــات الحرجــة من خــالل تنفيذ  •
الســعودية للتخصصــات  الهيئــة  مراكــز تدريبيــة مــن قبــل 
الصحيــة فــي التخصصــات التاليــة: العنايــة المركــزة، الطــوارئ، 
علــى  تدريبــي  مركــز   2 عــدد  حصــول  و  القلبيــة  العنايــة 
ــة دبلــوم تمريــض طــوارئ فــي كل  االعتمــاد مــن قبــل الهيئ
مــن مستشــفى الملــك فهــد بجــدة ومستشــفى الملــك 

فهــد بجــازان.

تهــدف الــوزارة إلــى تطويــر خدمــات الصحــة النفســية و عــالج اإلدمــان 
المقدمــة فــي جميــع المرافــق التابعــة لــوزارة الصحــة و التأكــد مــن 
مطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة للصحــة النفســية و وضــع الخطــط و 

البرامــج التــي تضمــن تحقيــق أعلــى مســتويات الجــودة.

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

دمــج خدمــات الصحــة النفســية فــي المستشــفيات العامــة و  •
ــاح  ــالل افتت ــن خ ــا م ــول عليه ــهيل الحص ــة و تس ــدن الطبي الم
بنســبة  المحتاجيــن  المرضــى  تنويــم  و  لعــالج  )15( قســم 

بلغــت %30 مــن المســتهدف .

تقليــل  نســبة تكــدس المرضــى النفســيين المزمنيــن فــي  •
ــف بنســبة بلغــت 78%  مستشــفى الصحــة النفســية بالطائ

مــن المســتهدف. 

الســلوك  • و  النمــو  باضطرابــات  الخاصــة  المراكــز  تشــغيل  
ــات النمــو  ــة طبيــة متخصصــة لمرضــى اضطراب بتقديــم رعاي

و الســلوك بنســبة بلغــت %40 مــن المســتهدف.

فــي  الطارئــة  الصحيــة  الخدمــات  تقديــم  لضمــان  الــوزارة  تهــدف 
حــاالت الكــوارث الصحيــة بكفــاءة وســرعة بمــا يكفــل التقليــل مــن 

ــا. ــن آثاره ــد م ــار والح األخط

أهم اإلنجازات خالل العام 2017م:

جــاري العمــل إلنشــاء مراكــز إلدارة األزمــات والكــوارث وقــد  •
اآلن.  حتــى   75% التنفيــذ  نســبة  بلغــت 

 تــم تكويــن الفريــق الوطنــي الداعــم للكــوارث وتــم تدريــب  •
300 باحــث صحــي بنســبة بلغــت %38 مــن المســتهدف.

بنسبة  • بالطوارئ  للعمل  متكاملة(  عمل  )منظومة  إنشاء 
المستهدف. من   100% بلغت 

توفير وتفعيل  خدمة طوارئ )1111(. •

عمل برنامج لرصد تحركات سيارات اإلسعاف. •

معاييــر  • الســتحداث  الطيــران  هيئــة  مــع  اتفاقيــة  توقيــع 
المملكــة. مطــارات  فــي  والكــوارث  للطــوارئ  االســتجابة 

عمل بروتوكول  مستويات وآليات التصعيد. •

إنشاء نموذج حصر مخاطر المناطق. •

التمريض

وحدات عالج اإلدمان وعدد االسرة 
بالمستشفيات الجديدة لالمراض 

النفسية واالجتماعية

الصحة النفسية 

الطوارئ والكوارث 
والنقل اإلسعافي

مركز 937 

30

30

30

50

200

200

200

200
30

افتتاح وحدات لعالج اإلدمان في عدد من
 المستشفيات الصحة النفسية بمناطق 

المملكة

عدد االسرة بالمستشفيات الجديدة

يقوم المركز باستقبال اتصاالت المواطنين و استفساراتهم 
واستقبال الشكاوى والمالحظات في المجال الصحي على 
فيها  البت  و  االختصاص  البالغ لصاحب  تمرير  و  الساعة  مدار 

بصفة عاجلة وإفادة المتصل بما تم اتخاذه من إجراءات.

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

بلغــت الزيــادة فــي نســبة رضــا المتصليــن بالمركــز  •
ــى 82%(. ــن %67 إل %15 )م

بلــغ االنخفــاض فــي متوســط معالجــة الشــكاوي  •
الهاتفيــة بالمركــز %50 ) مــن 6 أيــام إلــى 3 أيــام(.

الطبيــة  • االستشــارات  نســبة  فــي  الزيــادة  بلغــت 
 .433 بالمركــز%
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 الطب المنزلي
فــي  للمرضــى  رعايــة صحيــة  تقديــم  إلــى  الــوزارة  تهــدف 
إقامتهــم مــن خــالل فريــق طبــي مؤهــل يقــوم  أماكــن 
بتوفيــر خدمــات صحيــة منزليــة ميســرة وكريمــة للمرضــى 
المحتاجيــن لتلــك الخدمــة ويعــزز مســاهمة أســر المرضــى 
فــي متابعــة مرضاهــم الســتعادة عافيتهــم بشــكل يحفــظ 

كرامتهــم.

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

بلــغ عــدد الزيــارات المنزليــة للعــام 2017م )333(  •
للعــام  زيــارة  ألــف   )254( بعــدد  مقارنــة  زيــارة  ألــف 

.27% بلغــت  وبزيــادة  2016م 

الصحيــة  • الرعايــة  فــي  التمريــض  مهــارات  تطويــر 
المنزليــة مــن خــالل قيــاس مهــارات التمريــض حيــث 

.77,44% النســبة  بلغــت 

ــى  • ــادة المســافة المقــررة لعمــل الفــرق الطبيــة إل زي
ــدال مــن 50 كــم. 70 كــم ب

إعــداد اســتمارة إلكترونيــة لقيــاس الرضــاء الوظيفــي  •
ــم إنجــاز  للتمريــض لرفــع مهــارات التمريــض حيــث ت

%80 مــن النســبة المســتهدفة.

طريحــي  • للمرضــى  الفــراش  قــرح  حــدوث  تقليــل 
الفــراش فــي الرعايــة الصحيــة المنزليــة حيــث تــم 
اعتمــاد مقيــاس بــرادن لقيــاس تقييــم اإلصابــة بقــرح 
الفــراش وتــم تطبيقهــا فــي جميــع المرضــى بنســبة 
بنســبة   2017 نوفمبــر  شــهر  نهايــة  حتــى   98،8%

أنجــاز بلغــت %100 مــن المســتهدف. 

جميع  • لتقييم  ميسوري  مقياس  اعتماد  تم 
وتم  للسقوط  عرضة  األكثر  لتحديد  المرضى 
نوفمبر  نهاية شهر  بنسبة %98،10 حتى  تطبيقها 
المستهدف. من   100% محققة  إنجاز  بنسبة    2017
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نسبة المرضى الذين تم تقييم 
قابليتهم لإلصابة بقرح الفراش 

بمقياس ميسوري خالل الشهر، 
)من شهر يوليو والى آخر نوفمبر 

2017م(

نسبة المرضى الذين تم تقييم 
قابليتهم للسقوط بمقياس 

ميسوري خالل الشهر- )من شهر 
يوليو والى آخر نوفمبر 2017م(
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Series 1 Target

    التأهيل الطبي  

  اإلحاالت الطبية

تهــدف الــوزارة إلــى تقديــم الخدمــات التأهيليــة المتكاملــة 
والمتخصصــة فــي جميــع المســتويات الصحيــة وفًقــا ألعلــى 

المعاييــر العالميــة.

وتاريــخ   1268172 رقــم  الصحــة  وزيــر  معالــي  قــرار  صــدر 
لتوحيــد  الطبيــة  اإلحــاالت  مركــز  بإنشــاء  2017/4/19م 
اإلدارات  بضــم  اإلدارات  بيــن  األدوار  لتداخــل  وتالفيــًا  الجهــود 

التاليــة: واألقســام 

اعتمــاد  تــم  2030م  المملكــة  رؤيــة  مــع  وتمشــيًا 
المركــز الســعودي للمواعيــد واإلحــاالت الطبيــة ضمــن 
2020م  الوطنــي  للتحــول  الصحــة  وزارة  مبــادرات 
فــي القطــاع الصحــي لضمــان تلقــي المرضــى أفضــل 
االســتخدام  مــع  ويســر  بســهولة  الطبيــة  الخدمــات 
مختلــف  علــى  الصحيــة  المرافــق  لجميــع  األمثــل 

المســتويات.

تمــت إحالــة 312420 مريضــًا عبــر برنامــج إحالتــي اإللكترونــي  •

النحــو  علــى  اإلحــاالت  موقــف  وكان  1438هـــ  العــام  خــالل 

التالــي:

306140 حالــة تــم قبولهــا أو االنتهــاء مــن إجــراءات تحويلهــا • 

بنســبة %97,99 مــن إجمالــي الحــاالت المحولــة بالنظــام.

2846 حالــة تــم تصعيدهــا للمســتوى األعلى مديرية الشــؤون • 

الصحيــة أو ديــوان الــوزارة بنســبة %2,01 مــن إجمالــي الحــاالت 

ــة بالنظام. المحول

حالــة واحــدة طلــب مرســل جديــد تحــت اإلجــراء بنســبة ٪0 مــن  •

إجمالــي الحــاالت المحولــة بالنظــام.

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

المساندة  • المكاتب  األولى من  المرحلة  االنتهاء من 
مستشفيات  على  موزعة  مكاتب   10 عدد  بافتتاح 

الوزارة.  

مراكــز  • فــي  للعامليــن  األداء  رفــع  برنامــج  تطبيــق 
مستشــفى   67 فــي  الطبــي  التأهيــل  وأقســام 
الصحيــة مــن  والمحافظــات  المناطــق  فــي جميــع 

تاريخــه. حتــى  1438/2/1هـــ 

الخدمــات  • جــودة  تحســين  برنامــج  دليــل  اعتمــاد 
الطبــي. التأهيــل  وأقســام  مراكــز  فــي  المقدمــة 

ــة  • ــات المقدم ــودة الخدم ــين ج ــج تحس ــق برنام تطبي
 9 فــي  الطبــي  التأهيــل  وأقســام  مراكــز  فــي 
تاريخــه. حتــى  أغســطس  شــهر  مــن  مستشــفيات 

ــة  • ــب الصحي ــة والمكات ــات الطبي ــة للهيئ اإلدارة العام
بالخــارج.

برنامج إحالتي. •

برنامج إدارة األسرة. •

المرضــى  • بإحــاالت  )الخــاص  الطبــي  اإلخــالء  قســم 
للخــارج(. 

قسم أهلية العالج باإلدارة العامة للمستشفيات. •

حركة اإلحالت داخل المملكة

قبلتتم تصعيدها طلب مرسل جديد
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حركة اإلحاالت حسب 
سبب اإلحالة

حركة اإلحاالت حسب 
نوع اإلحالة

كانت أسباب التحويل في البرنامج اإللكتروني 
كالتالي:  

عــدم توفــر التخصــص المطلــوب بنســبة 40.53%  •
مــن إجمالــي الحــاالت المحولــة بالنظــام.

عــدم توفــر الطبيــب المختــص بنســبة %36.24 مــن  •
إجمالــي الحــاالت المحولــة بالنظــام.

ــر الجهــاز المطلــوب بنســبة %16.64 مــن  • عــدم توف
ــة بالنظــام. ــي الحــاالت المحول إجمال

إجمالــي  • مــن   6.59% بنســبة  ســرير  وجــود  عــدم 
بالنظــام. المحولــة  الحــاالت 

14395 حالــة إنقــاذ حيــاة بنســبة %4,61 مــن إجمالــي • 
الحــاالت المحولــة بالنظام.

ــي •  ــن إجمال ــبة %29,47  م ــة بنس ــة طارئ 92059 حال
ــام. ــة بالنظ ــاالت المحول الح

44729 حالــة منومــة بنســبة %14,32  مــن إجمالــي • 
الحــاالت المحولــة بالنظــام.

بنســبة •  خارجيــة  عيــادة  موعــد  طلــب   161237
بالنظــام. المحولــة  الحــاالت  إجمالــي  مــن   51,61%
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نسبة   التحويل   إلى   خارج   المنطقة   عبر   برنامج   إحالتي   اإللكتروني   لعام  
1438 هـ                    

نسبة التحويل إلى خارج 
المنطقة عبر برنامج إحالتي 

اإللكتروني لعام 1438هـ

اقل من % 20

المقبوله

30-20 %

 اكثر من 30%

غير المقبوله

٨٣٫

إحصائيات   التحويل   للقطاع   الخاص   عبر   برنامج   إحالتي   اإللكتروني :                 

حركة   اإلحاالت   داخل   المملكة :          •

تمــت   إحالــة   1659   مريضــًا   إلــى   القطــاع   الخــاص   عبــر   برنامــج   •

1438   هـــ   وكانــت   أســباب    إحالتــي   اإللكترونــي   خــالل   العــام 

 إحالتهــم   علــى   النحــو   التالــي  :                                         

الحــاالت المحولــة للقطــاع الخاص )% الحــاالت المقبولة 
والغيــر مقبولة(

حيث تم إيجاد قبول لعدد 1388 
مريض بنسبة 83.7%
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  برنامج األسرة 

أهم   المؤشرات   اإلحصائية   لعام2017   م   لألسرة         
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والمحافظات

مستشفيات وزارة الصحةاإلجمالي المدن الطبية

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

38662

15980

54642

41971

16973

58944

3309
4302

993

الطاقة اإلستيعابيةاألسرة اليوميةاألسرة المتاحة

الطاقة اإلستيعابيةاألسرة اليوميةاألسرة المتاحة

ض
ريا

ال

رة
نو

م
 ال

نة
دي

م
ال

ية
رق

ش
ال

اء
س

الح
ا

مة
كر

م
 ال

كة
م

دة
ج

حة
با

ال

ف
طائ

ال

ذة
نف

لق
ا

ف
جو

ال

ية
مال

ش
 ال

ود
حد

ال

م
صي

لق
ا

شة
بي

ك
بو

ت

ان
از

ج

ل
حائ

ن
ط

با
 ال

فر
ح

ير
س

ع

ان
جر

ن

ت
ريا

لق
ا

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

السعة السريرية

 أسباب األسرة المغلقةعدد األسرة المغلقة والفاعلة

 الطاقة التشغيلية لمستشفيات المدن الطبية

 مدينة الملك
سعود الطبية

 مدينة الملك فهد
الطبية بالرياض

 مدينة الملك خالد
التخصصي للعيون

 مدينة الملك فهد
التخصصي-الدمام

 مدينة الملك عبد اهلل
بمكة المكرمة

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

 الطاقة التشغيليةاألسرة اليوميةاألسرة المتاحة

األسرة الفاعلة األسرة المغلقة

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

غير موجود فعليًاترميم وصيانةقوى عاملة

 عدم توفر
إعتماد مالي

 تحويل إلى
سرير مؤقت

إجراءات عزل

35.3

46.1

1.32.66.1

8.6



الخدمات الطبية العالجية الخدمات الطبية العالجية 

للعام المالي 38 / 1439هـ - 2017مللعام المالي 38 / 1439هـ - 2017م 5455

التقرير السنوي لوزارة الصحةالتقرير السنوي لوزارة الصحة

    الهيئات الطبية

المانيا بريطانيا أمريكا  الصين

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

عدد المرضى الذين تم عالجهم بالخارج للعام 2017م. 

عدد المرضى حسب الفئة العمرية  عدد المرضى حسب قرار العالج

30-49 سنة  أمر سامي

15-29 سنة  قرار هيئة 
طبية عليا

0-14 سنة 

50 سنة
فما فوق 

32

21

19

28

26

74

إجمالي المرضى الذين تم عالجهم بالخارج حسب التخصص الطبي

 زراعة أمعاء

زراعة نخاع

 زراعة قلب/ رئة

زراعة كبد

 زراعة كلى

 أوعية دموية

 مسالك بولية

 حروق

 جراحة تجميل

 جراحة العمود الفقري

 جراحة أعصاب

 جراحة عامة

 جراحة عظام

 أمراض عيون

 نساء وتوليد

 أنف وأذن وحنجرة

 أمراض جلدية

 أمراض نفسية

 أطفال

 أعصاب/ تأهيل

 أورام

 أمراض دم

 غدد

 أمراض باطنية

 أمراض قلب

1200 1000 800 600 400 200 0



الخدمات الطبية العالجية الخدمات الطبية العالجية 

للعام المالي 38 / 1439هـ - 2017مللعام المالي 38 / 1439هـ - 2017م 5657

التقرير السنوي لوزارة الصحةالتقرير السنوي لوزارة الصحة

أمريكا برطانيا

2،032،266،314،63 رس
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إجمالي التكلفة العالجية بالخارج  
إجمالي   التكلفة   العالجية   بالريال   السعودي        

متوسط التكلفة العالجية للمريض
متوسط التكلفة العالجية للمريض باألف )ريال السعودي(

إجمالي تكلفة النثريات لمرضى العالج في الخارج ومرافقيهم حسب دولة 
العالج للعام 2017م
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 ر.س. 0035٬087٬889.00بريطانيا

 ر.س.  106٬447٬644.71 ر.س.  2613٬533٬665.67ألمانيا

 6446٬230٬103٫172124٬500٬558٫71المجموع
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عدد األوامر السامية الكريمة للعالج في الخارج عام 1438هـ

عدد قرارات الهيئة الطبية العليا عام 1438هـ

األوامر السامية الكريمة )الديوان 
الملكي(

األوامر السامية الكريمة )الديوان 
الملكي(

النسبةالعدد

النسبة

971

1912 عدد المنفذ

إجمالي عدد القرارات الصادرة

غير المنفذ

عدد قرارات العالج بالخارج أو تمديد العالج

اإلجمالي

تمديد

أول مرة 

66.3%

6369

33.7%

1748

1329

419

2883

مراكز الطب الشرعيالرعاية الصيدالنية  

المختبرات وبنوك الدم   التغذية  

تهــدف   الــوزارة   إلــى   الوصــول   إلــى   تقديــم   الرعايــة   الصيدالنيــة  
 اآلمنــة   بيســر   وســهولة   وشــمولية   متكاملــة   مــع   األطــراف  
 األخــرى   وفــي   التوقيــت   المالئــم،   مــع   ترشــيد   التكلفــة  
 والمحافظــة   علــى   تطبيــق   المعاييــر   المحليــة   والعالميــة .                             

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

تــم توفيــر األدويــة اإلســعافية بنســبة بلغــت 100%  •
مــن المســتهدف. 

بلــغ   عــدد   المكالمــات   المســتقبلة   لمركــز   خدمــات   •
 األدويــة  ) 7438 ( - 937   مكالمــة .            

بلغــت   نســبة   االلتــزام   بالبروتوكــوالت   العالجيــة  •
.100 %

وضعــت   وزارة   الصحــة   خطــة   إســتراتيجية   فــي   مجــال   الطــب  
 الشــرعي   محورهــا   وأهدافهــا   ومشــاريعها   مضمونهــا  
 توفيــر   منظومــة   متكاملــة   ومتطــورة   لخدمــة   الطــب  
 الشــرعي   والنهــوض   بمســتواه   بالمملكــة   وتحقيــق  

ــا.                            ــا   ودولّيً  معاييــر   عاليــة   محلّيً

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

تــم  الرفــع   باســتحداث   برنامــج   دبلــوم   تأهيــل   •
 فنيــي   الطــب   الشــرعي   بنســبة   بلغــت   % 100   مــن  

               . لمســتهدف   ا

تــم   الرفــع   باســتحداث   دبلــوم   الجوانــب   الطبيــة   •
 الشــرعية   الســريرية   فــي   االعتــداءات   الجنســية   بنســبة  

مــن   المســتهدف .                   بلغــت  95% 

إنشــاء  هيئــات   صحيــة   شــرعية   فــي   مناطــق   •
 ومحافظــات   المملكــة   بنســبة   بلغــت    %100  مــن  

              . ف  لمســتهد  ا

تقــوم   وزارة   الصحــة   فــي   إطــار   مهامهــا   ومســؤولياتها  
 بالمتابعــة   وتكثيــف   الرقابــة   بهــدف   االلتــزام   بتطبيــق  
 التغذيــة   فــي   المنشــآت   الصحيــة   وفــق   معاييــر   وجــودة  
 عاليــة   ووضــع   الدالئــل   اإلرشــادية   للتغذيــة   الصحيــة   للمجتمع  
 لتعديــل   نمــط   الســلوك   الغذائــي   والحــد   مــن   أمــراض   ســوء  
 التغذيــة   بهــدف   تحقيــق   رعايــة       شــاملة   ومتكاملــة   للتغذية  
 تســهم   فــي   حمايــة   وتعزيــز   الصحــة   بمهنيــة   عاليــة   ومتــم

يــزة .                                                    

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

تــم   فتــح   وتفعيــل   عيــادة   التغذية   بعدد13   مستشــفى   •
 بــوزارة   الصحة   بنســبة   بلغت   100%.

فتــح   وتفعيــل   عــدد   46   عيــادة   تغذيــة   بمراكــز   الرعايــة   •
 الصحيــة   األوليــة   المرجعيــة   بنســبة   بلغــت 80%.               

بلغــت   نســبة   رضــا   مســتحقي   الوجبــات   الغذائيــة   مــن    •
 المرضــى   والتمريــض    91%          .

بلغــت   نســبة   توفيــر   المســتحضرات   والمدعمــات   •
 الغذائيــة   و   المنتجــات   الغذائيــة   للمرضــى  100%             .

بلــغ   نســبة   حداثــة   مواقــع   إعــداد   الوجبــات   الغذائيــة   •
 HACCP  ــام ــا   لنظ ــدى   مالئمته ــفيات   وم  بالمستش

  ) 194 (موقــع .              

أولــت   وزارة   الصحــة   اهتماًمــا   كبيــًرا   بالمختبــرات   الطبيــة  
 وبنــوك   الــدم،   حيــث   قامــت   بتجهيــز   كافــة   المرافــق  
 المخبريــة   وبنــوك   الــدم   بأحــدث   األجهــزة   المخبريــة   الدقيقــة  
 مــع   توفيــر   القــوى   العاملــة   الالزمــة   للتشــغيل   وذلــك  
 لتحقيــق   رضــا   المريــض   مــن   خــالل   تقديــم   خدمــات   مخبريــة  

 متميــزة   بأعلــى   مســتوى   مــن   الجــودة   والســالمة  .                                           

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

توقيع   معالي   وزير   الصحة   على   اتفاقية   مع   شركة   •
 عقال  لتنفيذ   )برنامج  وتين (  كأول   برنامج   وطني  

 للتحفيز   على   التبرع   بالدم   بالمملكة .                     

تنظيم   حملة   تبرع   بالدم  ) دمي   لوطني (  في   •
 جميع   مناطق   المملكة   بمناسبة   اليوم   الوطني  
 للمملكة   وكان   المستهدف   عدد  ) 10000 (  متبرع  
 وتم   بالفعل   تبرع   أكثر   من  ) 13000 (  متبرع   بالدم   .                           

بلغ   عدد   المتبرعين   بالدم   عام    1438   هـ   الحاصلين   •
 على   ميدالية   االستحقاق   من   الدرجة   الثالثة   حوالي(   
  )  540 متبرع   من   السعوديين    وحوالي  )  53 (  متبرع  
 من   المقيمين   بأجمالي    حوالى  ) 593 (  متبرع   وبلغ  
 عدد   الحاصلين   على   ميدالية   االستحقاق   من   الدرجة  
 الثانية   حوالي  ) 19 (  متبرع   بالدم   من   السعوديين  

 والمقيمين .                                              

تطبيق   برنامج   فحص   المتبرعين   بالدم   باستخدام   •
 تقنية   فحص   الحمض   النووي   في   عدد  ) 24 (  بنك   دم  
 مركزي   لخدمة   عدد  ) 224 (  بنك   دم    وعدد   من   بنوك  
 الدم   بالقطاع   الخاص   الذين   لم   يقوموا   بتوفير   هذا  

 الفحص   وذلك   حسب   التعاميم   المنظمة   لذلك                                      .
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الطب البديل والتكميلي 

تهــدف   الــوزارة   إلــى   االرتقــاء   بممارســات   الطــب   البديــل   والتكميلــي   ومعالجــة   المشــكالت   وأوجــه   القصــور   المصاحبــة   لهــا،   وفــق   أســس  
 وضوابــط   مهنيــة   فــي   التنظيــم   والترخيــص   والرقابــة   تضمــن   الســالمة   والفاعليــة   والجــودة   مــع   التوعيــة   والتثقيــف   باالســتخدام   الرشــيد  

 للممارســات   المعتمــدة  .                                  

تمــت   المشــاركة   فــي   المســح   الصحــي   لــوزارة   الصحــة،   تنفيــذ   عــدد                            
ــدد ) 14 (    ــة،   ونشــر   ع ــة،   إجــراء  ) 7 (  مراجعــات   علمي   ) 7 ( بحــوث   ميداني

 منشــور   علمــي   خــالل  2017                       . 

تــم   الترخيــص   لعــدد  ) 28 (  عيــادة   لممارســة   الحجامــة   وجــاري  
ــا   الفتتــاح   عيــادات   للحجامــة   فــي   مختلــف   مناطــق    دراســة  ) 25 (  طلًب
 المملكــة   وزيارتهــا   قبــل   منحهــا   الترخيــص،   كمــا   تــم   الترخيــص  
 لعــدد  ) 70 (  ممارًســا   للحجامــة   علــى   مســتوى   المملكــة   منهــم           
ــى   ــي   عل ــر   فن ــب،   و  ) 13 (  مدي ــر   طبي ــي   غي ــا   و  ) 26 (  أخصائ   ) 31 (طبيًب

 مســتوى   المملكــة .                                                

في مجال البحوث  
 والدراسات   والمسوحات

في مجال الترخيص  
 والرقابة

ــب،   ــر   طبي ــي   غي ــًا،  ) 127 (  أخصائ ــف  ) 128 (  طبيب ــجيل   وتصني ــم   تس ت
 و  ) 29 (  فنــي   لممارســة   الحجامــة  . كمــا   تــم   إعــداد   قاعــدة   بيانــات  
 إلكترونيــة   بهــا   تنظيــم   وترقيــم   وحفــظ   جميــع   وثائــق   الممارســين  

ــم.                                 ــب   فئاته ــة   حس ــة   وإلكتروني ــات   ورقي ــي   ملف  ف

في مجال التسجيل  
 والتصنيف   لممارسة 

 الحجامة :     
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المراكز المتخصصة 
واألطباء الزائرين 

ــي   ــض   ف ــة   للمري ــة   التخصصي ــم   الخدم ــوزارة   بتقدي ــوم   ال تق
 مــكان   إقامتــه،   لتحقيــق   رؤيــة   الــوزارة   لتقديــم   خدمــة   شــاملة  

 ومتكاملــة    األداء.                                

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

زيــادة   عــدد   مراكــز   القلــب   مــن  ) 13 (  إلــى  ) 19 (  مركــز-   •
 جــدول   ) 87 (                        .

تــم   افتتــاح    أقســام   القلــب   التخصصيــة   فــي   الجــوف،   •
 القصيــم،   تبــوك،   األميــر   محمــد   بــن   عبدالعزيــز  

 بالريــاض،   الملــك   ســعود   الطبيــة   بالريــاض .                                     

تــم   اعتمــاد   الالئحــة   التنظيميــة   الموحــدة   لبرنامــج   •
 الطبيــب   الزائــر   بشــكل   رســمي   و   بــدء   العمــل   بهــا .                             

اســتقطاب   عــدد  ) 309 (  مــن   االستشــاريين   مــن   •
ــق   ــات   المناط ــب   بيان ــك   حس ــادرة   وذل ــات   الن  التخصص
 حــول   المطلــوب   مــن   قبلهــم   بنســبة   بلغــت    %   2 . 77  .                                      

اعتمــاد   برنامــج   الزيــارات   القصيــرة   لالستشــاريين   •
 للمناطــق   الطرفيــة .               

مشــروع   مدينــة   الملــك   فيصــل   الطبيــة   لخدمــة   •
 مناطــق   المملكــة   الجنوبيــة   ســعة  ) 1350 (  ســرير .                         

مشــروع   مدينــة   األميــر   محمــد   بــن   عبدالعزيــز   الطبيــة   •
 لخدمــة   مناطــق   المملكــة   الشــمالية   ســعة) 1000 (   

 ســرير .                             

مشــروع   مدينــة   الملــك   عبــداهلل   الطبيــة   بمكــة   •
 المكرمــة   ســعة  ) 1500 (  ســرير .                     

مشــروع   مدينــة   الملــك   خالــد   الطبيــة   بالمنطقــة   •
 الشــرقية   ســعة  ) 1500 (  ســرير .                     

ــم   رقــم )أ\66(  • والتــي   شــملها   األمــر   الســامي   الكري
ــعة   ــاء   وتوس ــي   بإنش ــخ   1432 / 04 / 13هـــ   والقاض  بتاري
 مشــاريع   المــدن   الطبيــة   والمستشــفيات   التخصصية  
 والمرجعيــة   ومراكــز   طبيــة   لتوفيــر   الرعايــة   الصحيــة  
 المتكاملــة   والشــاملة   لكــي   تعــّم   الخدمــة   كافــة  

 أرجــاء   البــالد .                                                                     

المدن الطبية
صــدر   قــرار   مجلــس   الــوزراء   الموقــر   رقــم   100   وتاريــخ          
   1434 / 4 / 8هـــ   القاضــي   بإنشــاء   مجلــس   إدارة   المــدن   الطبيــة  
 والمستشــفيات   التخصصيــة   التابعــة   لــوزارة   الصحــة   حيــث  
 ُيعــد   المجلــس   هــو   الســلطة   المهيمنــة   علــى   جميــع   شــؤون  

 المــدن   الطبيــة   والمستشــفيات   التخصصيــة.                                                                      

وتشــهد   وزارة   الصحــة   تنفيــذ   الكثيــر   مــن   المشــاريع   باإلضافــة  
 للمشــاريع   الجــاري   طرحهــا،   ومنهــا   مشــاريع   المــدن   الطبيــة :                               

الميزانية المخصصة )مليار ريال(مشاريع األمر السامي الكريم

14,515إنشاء وتجهيز أربعة مشاريع مدن طبية.

1,485

16

مشاريع توسعة )مدينة الملك فهد الطبية، مراكز العناية المركزة، مستشفى للعيون(.

إجمالي الميزانية المخصصة

تقسيم مشاريع األمر السامي الكريم إلى بندين رئيسيين

اسم المشروع
السعة

المنطقةالمنطقة السريرية
الميزانية 
المخصصة 
)مليار ريال(

أبهاالجنوبيةمدينة الملك فيصل الطبية

سكاكا

مكة المكرمة

الدمام

الشمالية

الغربية

الشرقية

13504,315

2,200

3,435

4,565

14,515

1000

1500

1500

 مدينة األمير محمد بن
عبدالعزيز الطبية

مدينة الملك عبداهلل الطبية

مدينة الملك خالد الطبية

إجمالي الميزانية المخصصة للمشاريع األربعة

خريطة المملكة توضح مواقع 
مشاريع المدن الطبية

ميزانية ومواقع مشاريع المدن الطبية  

مدينة ا�مير محمد بن 
عبدالعزيز الطبية

مدينة الملك خالد الطبية

مدينة الملك عبدا� الطبية
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تــم   االنتهــاء   مــن   المرحلــة   األولــى   بنســبه   إنجــاز   بلغــت )100%(    •
 والتــي   تشــمل   األعمــال   اإلنشــائية   للبرج   الرئيســي .                               

تــم   ترســية   تنفيــذ   المرحلــة   الثانيــة  ) أ (  والتــي   تشــمل   •
 اســتكمال   البــرج   الرئيســي   ومبنــى   الخدمــات   والمبانــي  
 الســكنية   الالزمــة   لتشــغيل   هــذه   المرحلــة،   وســتكون   مــدة  
ــوان     ــن   الدي ــيم   م ــاد   الترس ــاري   اعتم ــهرًا،   وج ــذ  ) 24 (  ش  التنفي

 الملكــي .                                                             

ــة  ) ب (    • ــة   الثاني ــدء   فــي   إعــادة   دراســة   وتصميــم   المرحل ــم   الب ت
 بهــدف   خفــض   التكاليــف   بنــاًءا   علــى   توجيــه   المقــام   الســامي  

 الكريــم .                                     

جــاري   دراســة   إمكانيــة   تنفيــذ   وتشــغيل   المشــروع   مــن   خــالل   •
 المشــاركة   مــع   القطــاع   الخــاص .                         

تــم   االنتهــاء   مــن   المرحلــة   األولــى   بنســبة   إنجــاز   بلغــت )100%(    •
 والتــي   تشــمل   األعمــال   اإلنشــائية   للبرج   الرئيســي .                               

تــم   ترســيه   تنفيــذ   المرحلــة   الثانيــة  ) أ (  والتــي   تشــمل   •
 اســتكمال   البــرج   الرئيســي   ومبنــى   الخدمــات   والمبانــي  
 الســكنية   الالزمــة   لتشــغيل   هــذه   المرحلــة،   وســتكون   مــدة  
ــوان   ال  التنفيــذ  ) 24 (  شــهرًا،   وجــاري   اعتمــاد   الترســيه   مــن   الدي

                                                             . ملكــي 

ــة  ) ب (    • ــة   الثاني ــدء   فــي   إعــادة   دراســة   وتصميــم   المرحل ــم   الب ت
 بهــدف   خفــض   التكاليــف   بنــاًءا   علــى   توجيــه   المقــام   الســامي  

 الكريــم .                                     

جــاري   دراســة   إمكانيــة   تنفيــذ   وتشــغيل   المشــروع   مــن   خــالل   •
 المشــاركة   مــع   القطــاع   الخــاص .                         

مشروع   مدينة   الملك   فيصل  
 الطبية 

مشروع   مدينة   الملك   عبداهلل  
 الطبية

مشروع   مدينة   األمير   محمد   بن  
 عبدالعزيز   الطبية

مشروع   مدينة   الملك   خالد   الطبية

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

بلــغ   إجمالــي   عــدد   المرضــى   الذيــن   أجريــت   لهــم   •
 عمليــات   التنقيــة   الدمويــة   خــالل   عــام 1438   هـــ ) 351 (    
 مقارنــة    بعــدد  ) 401 (  مريــض   ومريضــة   للعــام1437   هـ  

 مــا   بيــن   مرضــى   مؤقتيــن   ومرضــى   دائميــن  .                                                       

بلــغ   العــدد   الكلــى   لمراجعــي   عيــادات   الكلــى   •
 االستشــارية  ) 176 (  مراجعــًا   لعــام 1438   هـــ   مقارنــة   

1437   هـــ                                       بعــدد  ) 156 (  مراجــع   العــام 

بلــغ   إجمالــي   عــدد   جلســات   الغســيل   حوالــي   •
1438   هـــ                       جلســة   خــالل   عــام   ) 52 . 018 (  

ــة   • ــن   للجــودة   النوعي ــر   فــي   برنامجي ــم   إدراج   المختب ت
 WSLH( الخارجيــة فــي قســم الجراثيــم وتطبيقهــم 
ONE WORLD(  وبذلــك تــم إدراج )9( برامــج جــودة 

نوعيــة خارجيــة لعــام 1438هـــ.               

حصــول   قســم   المختبــر   علــى   المركــز   األول   بالتبليــغ   •
 عــن   الحــوادث   والمســاهمة   فــي   بنــاء   ثقافــة   ســالمة   ا

لمرضــى .                               

تــم تفعيــل جهــاز)1000SR ARCHETIC i( لقســمي  •
الفيروســات الطارئــة والهرمونــات.

•  )Unity program( برنامــج  فــي  االشــتراك  تجديــد 
2017م. لعــام  الجــودة  اختبــارات  لمراقبــة 

تــم اعتمــاد تفعيــل فحــص) TROPONIN I( بجانــب  •
ــاء. ــب األطب ــى طل ــاء عل ــص )TROPONIN T( بن فح

مجمــوع   االختبــارات   التــي   تــم   إجراؤهــا   فــي   العــام   •
1438 هـــ   بلغــت  ) 137918 (  اختبــار   مقارنــة   بعــدد  
اختبــار   تــم   إجراؤهــا   خــالل   العــام1437   هـــ.                                              ) 111994 (  

مركز الملك سلمان 
ألمراض الكلي: 

مركــز   الملــك   ســلمان   ألمــراض   الكلــى   هــو   أحــد   أكبــر  
 مراكــز   التنقيــة   الكلويــة   بنوعيهــا ) الدمويــة   والبريتونية( فــي  
 الشــرق   األوســط،   وُيعــد   مــن   أبــرز   المراكــز   الطبيــة   التابعــة  
 لــوزارة   الصحــة   المتخصصــة   فــي   خدمــة   ورعايــة   مرضــى  
ــة   ــة   الدموي ــى   التنقي ــدون   عل ــن   يعتم ــوي   الذي ــل   الكل  الفش
 والبريتونيــة    ويضــم   المركــز  ) 9 (  وحــدات   متخصصــة   فــي  
 غســيل   الكلــى   تحتــوي   علــى  ) 125 (  جهــاز   لعمليــات   التنقيــة  

 الدمويــة   ،وبطاقــة   اســتيعابية   تصــل   إلــى )600 (  مريــض                                                                                                                  .

أهم اإلنجازات خالل 
العام 2017م:

برنامــج   زراعــة   األعضــاء   مــن   المتبرعيــن   األحيــاء ) األقــارب   وغيــر  
 األقــارب(:   

تــم   خــالل   العــام2017   م   زراعــة   عــدد  ) 767 (  كليــة   •
 مــن   المتبرعيــن   األحيــاء،   منهــا   عــدد  ) 631 (  كليــة   مــن  
 المتبرعيــن   األحيــاء   األقــارب  و   عــدد  ) 81 (  كليــة   مــن  
 المتبرعيــن   األحيــاء    غيــر   األقــارب   وعــدد  ) 55 (  كليــة   مــن  

ــر  .                                       ــن   األس ــى   بي ــادل   الكل ــج   تب ــالل   برنام  خ

تــم   خــالل   العــام2017   م   زراعــة   عــدد  ) 145 (  كبــدًا   •
 مــن   المتبرعيــن   األحيــاء،   منهــا  عــدد  ) 129 (  كبــدًا   مــن  
 المتبرعيــن   األحيــاء   األقــارب   و   عــدد  ) 16 (  كبــدًا   مــن  

 المتبرعيــن   األحيــاء   غيــر   األقــارب                           .

المركز السعودي 
لزراعة األعضاء

ــم  ــة   رقـــ ــة   الســـاميـ ــاريخ 1404 / 5 / 19   هـــ   صــدرت   الموافقـ بتــ
1561/7/م  بإنشــاء   المركــز   الوطنــي   للكلــى    علــى   أن  
 تشــرف   عليــه   لجنــة   مــن   كافــة   القطاعــات   الصحيــة  
 بالمملكــة، ومــن ثــم تحويــل المركــز الوطنــي للكلــى 

إلى المركز السعودي لزراعة األعضاء.

حقوق   وعالقات   المرضى 
مقارنة مستوى الرضا العام على الخدمات المقدمة للمرضى لألعوام 1437-
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1437 هـ  
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خدمات السنترال

خدمات التغذية العالجية

خدمات التوعية الصحية

خدمات حقوق وعالقات المرضى

خدمات االشعة

خدمات النظافة

خدمات التمريض

خدمات عامة
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يوضح إحصائيات برنامج زراعة 
الكلى من المتبرعين األحياء 

األقارب وغير األقارب للعام 2017م

نشاط   برنامج   زراعة   األعضاء   من   المتبرعين   المتوفين   دماغيًا   خالل  
 العام2017   م          

جملة األعضاء واألنسجة المزروعة والمستفاد منها  من المتبرعين األحياء 
والمتوفين دماغيًا خالل العام 2017م

 يوضح إحصائيات برنامج زراعة 
األكباد من المتبرعين األحياء 

األقارب وغير األقارب للعام 2017م

زراعة 
الكلى من 
المتبرعين 

األحياء 
األقارب

زراعة 
الكلى من 
المتبرعين 
األحياء غير 

األقارب

زراعة 
الكلى 

من خالل 
برنامج 
التبادل 
بين األسر

اإلجمالي

6318155767

زراعة األكباد 
من المتبرعين 
األحياء األقارب

زراعة األكباد 
من المتبرعين          

األحياء غير 
األقارب

اإلجمالي

12916145

اإلجماليمن المتبرعين المتوفينمن المتبرعين األحياءالعضو المزروع

767145912 الكلى

14579224الكبد

03737القلب

07070الرئة

077)البنكرياس )منفرد

01111بنكرياس مع كلية

011األمعاء

08282 العظام

02121القلب كمصدر للصمامات

022القرنيات

ــن   ــة   م ــدد  ) 145 (  كلي ــة   ع ــام 2017   م   زراع ــالل   الع ــم   خ ت
 المتبرعيــن   المتوفيــن   دماغيــًا .             

زراعة   عدد   79   كبدًا   من   المتوفين   دماغيًا .         •

زراعة   37   قلبًا .     •

زراعة   70   رئة   لعدد   37   مريضًا .        •

زراعة   7   بنكرياس  .     •

زراعة   11   كلية   وبنكرياس ) مشتركة(.       •

االستفادة   من   82   عظم   تم   استئصالها   من   المتوفين  •
دماغيًا .          

االستفادة   من   21   قلب   لمصدر   للصمامات   البشرية .         •

االستفادة   من   عدد   2   قرنية  .       •

زراعة     أمعاء )1(.  •



التخطيط وتطوير النظم الصحية  ) الحوكمة(التخطيط وتطوير النظم الصحية  ) الحوكمة(
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التخطيط 
وتطوير 
النظم 

الصحية 
)الحوكمة(
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الهيكل التنظيمي 
والتطوير اإلداري 

 إدارة البرامج والمشاريع 
البحوث والدراسات المؤسسي

التخطيط والتطوير

ــن   ــداد   العاملي ــرون   وأع ــا   العش ــوزارة   بمديرياته ــم   ال إن   حج
 الــذي   تجــاوز   مائتــي   ألــف   موظــف   وأكثــر   مــن   مائتيــن  
 وســبعون   مستشــفى   وألفيــن   وثالثمئــة   مركــز   صحــي  
 كل   ذلــك   يجعــل   الــوزارة   فــي   أمــس   الحاجــة   الــى   إرســاء  
 العمــل   المؤسســي   بالــوزارة   وتطويــر   العمــل   اإلداري  
 وإجــراء   الدراســات   التنظيميــة   إلعــداد   الهيــاكل   واألدلــة  
 التنظيميــة   ليتناســب   والخطــط   واألهــداف   التــي   تضعهــا  

 الــوزارة   بيــن   حيــن   وآخــر  .                                                                                                        

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

إعـداد الهيـكل التنظيمي المرحلي )1438هـ( لديوان  •
الوزارة  بنسـبة بلغت )%100( من المسـتهدف .

جـاري العمـل إلعـداد الهيـاكل التنظيميـة للمناطـق   •
تـم إنجـاز )40%(.

للمهـام  • التنظيميـة  األدلـة  إلعـداد  العمـل  جـاري 
للـوزارة. الداخليـة  والتقسـيمات 

تعمل  الوزارة  على   الحوكمة   و   العمل   بمنهجية  
 وتوفير   الدعم   واالستشارات   إلدارة   مشاريعها   وفق   أفضل  

 الممارسات   العالمية .                                 

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

الـوكاالت  • جميـع  فـي  مشـاريع  إدارة  مكاتـب  إنشـاء 
المسـتهدف. مـن   100% بنسـبة  والمناطـق 

بنسـبة  • اإللكترونـي  المشـاريع  إدارة  نظـام  إطـالق 
المسـتهدف. مـن   100%

عـن  • ومتكاملـة  صحيحـة  بيانـات  قاعـدة  بنـاء 
 100% بنسـبة  الوزيـر  لمعالـي  القائمـة  المشـاريع 

المسـتهدف.  مـن 

بنـاء الكفـاءات إلدارة المشـاريع باحترافيـة حيـث تـم  •
تدريـب 120 مديـر مشـروع بنسـبة تنفيـذ %100 مـن 

المسـتهدف.

تهــدف الــوزارة الــى تكويــن  منظومــة شــاملة للبحــوث 
وتحســين  تطويــر  فــي  تســهم  مخرجــات  إلــى  وتــؤدي 
الممارســات الســريرية وســد الفجــوة المعرفيــة وذلــك مــن 

خــالل :

بنـاء وتطويـر القـدرات البحثيـة والتقنيـة لمنسـوبي  •
الصحـة. وزارة 

تسـهيل ودعـم البحـوث والدراسـات بالـوزارة  ووضـع  •
األولويـات البحثيـة  وتحسـين االسـتفادة من مخرجات 

البحوث. 

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

البوابــة  • عبــر  البحثيــة  البيانــات  قاعــدة  إطــالق  تــم 
الصحــة.  لــوزارة  اإللكترونيــة 

االنتهـاء  مـن المرحلـة األولـى مـن مشـروع شـبكات  •
مـن   100% بلغـت  إنجـاز  بنسـبة  الصحيـة  البحـوث 

المسـتهدف.

تهــدف الــوزارة  مــن خــالل اإلدارة العامــة للتخطيــط إلــى إعداد 
وتقييــم  التشــغيلية  والخطــط  الصحيــة  االســتراتيجيات 
ومتابعــة طريقــة األداء  بنظامــه الُمتكامــل والمقارنــة بيــن 
ــد نقــاط  األداء الحالــي للــوزارة وبيــن األداء المطلــوب وتحدي

عــف بهــا. القــوة والضَّ

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

الـوزارة مسـتمرة فـي تنفيـذ المشـاريع والمبـادرات الواردة 
رؤيـة  يحقـق  وبمـا   )2020( الوطنـي  التحـول  برنامـج  فـي 

.)2030( المملكـة 

التشـغيلية  • والخطـة  المبـادرات  عمـل  ورشـة  تنفيـذ 
بديـوان  لـإلدارات  2018م  للعـام  الصحـة  لـوزارة 
باألهـداف  وربطهـا  والمحافظـات  والمناطـق  الـوزارة 
االسـتراتيجية لرؤيه المملكة 2030 حيث تم اسـتالم 
ومراجعـة وتحليـل وتصنيـف اكثـر مـن )694 ( مبادرة 
ورفعهـا  للتنفيـذ  توصيـات  شـكل  فـي  ووضعهـا 
تنفيذهـا. لمتابعـة  العمـل  وجـاري  العليـا  للجهـات 

تقـوم الـوزارة بإجراء الدراسـات التخطيطية والتحليل  •
السـكانية  المؤشـرات  علـى  المبنـي  العلمـي 
الصحيـة  الخدمـات  مـن  االحتيـاج  لتحديـد  والصحيـة 
اسـتحداث  أو  أوليـة  صحيـة  رعايـة  مراكـز  )سـواًء 
بعـض  فـي  السـريرية  السـعة  رفـع  أو  مستشـفيات 
المرجعيـة(. والخدمـات  بالمناطـق  المستشـفيات 

الجودة وسالمة المرضي 

التواصل والعالقات 
والتوعية

فــي  النوعيــة بمــا  الجــودة  الــوزارة علــى ضمــان  تعمــل 
ذلــك وضــع المعاييــر والمؤشــرات الالزمــة لتطبيــق الجــودة 
للــوزارة  التابعــة  الصحيــة  بالمنشــآت  للوصــول  النوعيــة 
وتلبيــة  الصحيــة  الرعايــة  مســتويات  أعلــى  بتحقيــق 

الخدمــة. مــن  المســتفيدين  وتطلعــات  االحتياجــات 

أهم اإلنجازات خالل العام 2017:

األداء  • مؤشــرات  لوحــة  مشــروع  تأســيس  إكمــال 
األداء. مؤشــرات  إدارة  فــي  مؤشــر   )248( وحكومــة 

الصحــة  وزارة  فــي  القــرار  صانعــي  تزويــد 
بالمعلومــات الضروريــة التخــاذ قــرارات مبنيــة 

عمليــة. أســس  علــى 

الصحيــة  • للمنشــآت  االعتمــاد  دعــم  برامــج  إطــالق 
االعتمــاد  منســقي   )40( وتعيــن  الصحــة  وزارة  فــي 

المملكــة. مناطــق  جميــع  فــي  اإلقليمــي 

زيــارة عــدد منشــئات وزارة الصحــة المعتمــدة 
مــن قبــل المركــز الســعودي العتمــاد المنشــآت 

:)CABAHI( الصحيــة

  

ومتدربــة  • متــدرب   )1500( مــن  أكثــر  تدريــب  إكمــال 
الســالمة  لمعاييــر  المعتمــد  المــدرب  دورات  فــي 

األساســية.

وســالمة  • المخاطــر  برنامــج  تقييــم  دراســة  إصــدار 
المنشــآت. فــي  المرضــى 

• 

المرضــى  • وســالمة  الجــودة  لجــان  دليــل  إصــدار 
المرضــى. وســالمة  المخاطــر  ودليــل    بالمناطــق  

•  

وســالمة  • للجــودة  تواصــل  مجموعــات  تأســيس 
. ضــى لمر ا

تهـدف   الـوزارة   إلـى   إدارة   عمليـات   الحمـالت   اإلعالميـة   إلبـراز  
 دورهـا   الريـادي   إعالميـا   وتحسـين   الصـورة   الذهنيـة   عنهـا  

 بكفـاءة   عاليـة .                  

أهم   اإلنجازات   خالل   العام2017   م :      

تـم    تنفيـذ   جميـع   الحمـالت   الصحيـة   التوعويـة   مثـل:  •
) جائـزة   وعـي،   حملـة   سـرطان   الثـدي،   حملـة   التدخين،  
 حملـة   السـكري،   حملـة   اإليـدز   ،   سلسـلة   يقولـون ،    
 التحصينـات،   الصحـة   المدرسـية ... الخ(   وتـم   تفعيلهـا   

 كمـا   هـو   فـي   الخطـة   بنسـبة    بلغـت 90%   .                                    

نشر   60   انفوجرافيك   وفيديو   توعوي .       •

إنتـاج   فيديوهـات   قصيـرة   إلبـراز   جهود   وإنجـازات   الصحة   •
 فـي   أسـبوعين    تحـت   مسـمي   وزارة   الصحـة   فـي  
 أسـبوعين  ) المختبـر   الوطنـي   و   عيـادة   صحـة    المـرأة  

 والطفـل(.                     

إطالق   حملة   وطنية   للتبرع   بالدم   في   اليوم   الوطن .          •

إنتـاج   فيديـو   تعريفـي   عـن   مركـز   طـب   الحشـود   و   •
 فيديـو   وثائقـي   عـن   تاريـخ   وزارة   الصحـة .               

إنتاج   فيديو   عن   اليوم   العالمي   للمسنين .        •

  إطـالق   المرحلـة   األولـى    مـن   نظـام   المواعيـد   •
)موعـد (  حيـث   تـم   إطـالق   النظـام   فـي    المركـزي 
 المناطـق   المشـمولة   فـي   المرحلـة   التجريبيـة .                    

تطويـر   هويـة   منتـدى   آفـاق   صحيـة   سـعودية   الـذي   •
 انعقـد   فـي   مدينـة   بوسـطن   بالواليـات   المتحـدة .              

إنتاج   هوية   خاصة   برنامج   أداء   الصحة .        •

تطويـر   هويـة   المؤتمـر   اإلسـالمي   السـادس   لـــوزراء   •
 الصحـــة   لمنظمـات   التعـاون   اإلسـالمي .           

إصـدار   دليـل   موحـد   لتصميـم   اللوحـات   والالفتـات   في   •
 المراكـز   الصحية .          

إطـالق   حملـة    كلـم    الصحـة   937   مـن   مركـز   االتصـال   •
 فـي   وزارة   الصحـة .            

حملـة   سـالمة   األطفـال :  تركـز   هـذه   الحملـة   علـى   •
 أهميـة   إبعـاد   بعـض   األشـياء   الضـارة   عـن   متنـاول  
 األطفـال   والتـي   تتواجـد   باسـتمرار   فـي   المنـزل.                       

حملـة   العيـد   لـوزارة   الصحـة ) مشـاركة   وزارة   الصحـة   •
 فرحـة   العيـد   مـع   النـاس   بطريقـة   غيـر   تقليديـة(.               

حملـة   اإلعـالن   عـن   النمـوذج   الجديـد   للرعايـة   الصحيـة   •
 فـي   المملكـة   والـذي   يهـدف   إلـى   حصـول   أفـراد  
 المجتمـع   علـى   الرعايـة   الصحيحـة   فـي   الوقـت  
 الصحيـح   الفريـق   الطبـي   الصحيـح   فـي   الوقـت   الصحيـح   .                            

حملـة   إعالنيـة   لآلليـة   الجديـدة   التـي   اعتمدتهـا   وزارة   •
 الصحـة   لصـرف   األدويـة   مـن   الصيدليـات   الخاصـة   فـي  

 عـدد   مـن   المراكـز   الصحيـة .                   

حملة   التبرع   بالدم   بمناسبة   اليوم   الوطني .        •

حملـة   التطعيـم   ضـد   مـرض   اإلنفلونـزا   الموسـمية   •
 بالتعـاون   مـع   شـركة   كريـم   فـي   مناطـق   مختلفـة  

 حـول   المملكـة .                

»صحـة «  لالستشـارات      • حملـة   تعريفيـة   بتطبيـق  
 الطبيـة   عـن   بعـد،   والذي   يسـهل   على   المسـتخدمين  
 إجـراء   استشـارات   طبيـة   مـع   أطبـاء   مختصيـن   وذلـك  
 عـن   طريـق   الرسـائل   الفوريـة،   والصوتيـة   والفيديو   عبر  

 التطبيـق .                              

حملـة   توعويـة   داخليـة   تتزامـن   مـع   األسـبوع   العالمي   •
 لجهـاز   صدمـات   القلـب   الكهربائية .             

تصميـم   انفوجرافيـك    يعـرض   أهـم   األرقـام   التـي   •
 تخـص   خدمـات   وزارة   الصحـة   وينشـر   بشـكل  

              . عي  سـبو  أ

إنتـاج   فيلـم   خدمـة   ضيـوف   الرحمـن  : فيلـم   توضيحي   •
 للخدمـات   المقدمـة   للحجـاج   قبـل   بـدء   موسـم   الحـج  

. 1432

تصميـم   انفوجرافيـك   ينشـر   بشـكل   يومـي   أثنـاء   •
 الحـج   لعـرض   إنجـازات   الصحـة   الطبيـة   المقدمـة  

              .  للحجـاج 
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تقنية المعلومات واالتصاالت

تحــرص   الــوزارة   علــى   العمــل   لتحقيــق   وتطبيــق   بنــود   إســتراتيجية   الــوزارة   والمنبثقــة   مــن   توجيهــات   حكومــة   خــادم   الحرميــن   الشــريفين  
 فــي   تطبيــق   الحكومــة   اإللكترونيــة   فــي   جميــع   القطاعــات   الحكوميــة   وذلــك   تماشــيًا   مــع   برنامــج   التحــول   الوطنــي 2020   م   بمــا   يتوافــق  

 مــع   رؤيــة   المملكــة 2030   م  .                                                                           

وفيما يلي  ملخصًا ألهم اإلنجازات التي تحققت في مجال تقنية المعلومات 
واالتصاالت خالل العام 2017 م

نسبة حالة المشروعالهدف منه اسم المشروع الرقم 
اإلنجاز

 تطبيق نظام المراكز1
الصحية

 يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
 نظام المعلومات الصحي اإللكتروني

في 5 مراكز صحية

تم تطبيقه في المراكز التالية :
)األزهري/المدينة المنورة ، الفوطة ، الغدير

،الصحافة - ديوان الوزارة ( كذلك تم
 تدريب جميع العاملين في المراكز على 

  استخدام النظام

100%

2
 تمكين الملحقيات

 الصحية خارج المملكة
من استخدام نظام سهل

 يهدف المشروع إلى تسهيل عمل
 االتصاالت اإلدارية وتحويله بشكل

 إلكتروني

 تم تفعيل النظام وإضافة المستخدمين 
 وإعطاء الصالحيات لملحقيات واشنطن

                 ولندن وبرلين
100%

 الربط مع وزارة العدل -3
إشعارات الوفيات

 يهدف المشروع إلى توفر خدمة
 االستعالم عن إذا تم تسجيل وفاة

 للمواطن والمقيم أم ال؟ وذلك إليقاف
 الوكاالت المتعلقة بالمتوفي وحماية

الورثة من االستغالل

 تم تفعيل النظام وإضافة المستخدمين 
 وإعطاء الصالحيات لملحقيات واشنطن

                                                                                    ولندن وبرلين
100%

 ترقية البريد اإللكتروني4
إلى نسخة 2016

 يهدف المشروع إلى التحول من بيئة
 2013 إلى بيئة MS Exchange  نظام

MS Exchange 2016 نظام

 تم االنتهاء من الترقية بشكل كامل 
 ويشمل ذلك تطبيق النظام وتجهيز

الخوادم ونقل المستخدمين
100%

 مشروع االتصاالت اإلدارية5
)SAHEL( سهل

يهدف المشروع إلى تحويل كل 
المعامالت الورقية إلى معامالت 

إلكترونية تَيسر حركة المعامالت في 
دقة وسرعة وأمان.

 يحتوي النظام على برنامج ألرشفة
 المستندات الهامة، وبرنامج لمتابعة حركة

 الموظفين، وحركة البريد داخل النظام
 مما يضمن رقابة عالية. كما أنه يمكن

 من خالله تصدير المعامالت إلكترونيًا،
 واالطالع على تقارير المعامالت، ويمكنك

من إدارة المستخدمين

100%

6
 ملف المستشفى

 Hospital( اإللكتروني
Profile(

يهدف المشروع الى توفير ملف 
إلكتروني موحد يحتوي على جميع 

 master( معلومات المستشفيات
file( مثل: اسم المستشفى - الموقع 

الجغرافي - الطاقم اإلداري و الصحي 
- الخدمات و التخصصات المقدمة - 

السعة السريرية الخ ... 

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

 ملف المركز الصحي7
اإللكتروني

يهدف المشروع الى توفير ملف 
إلكتروني لجميع معلومات المراكز 

الصحية )Master file( مثل: إسم 
المركز الصحي - الموقع الجغرافي - 
الطاقم اإلداري و الصحي - الخدمات و 

التخصصات المقدمة - تصنيف المركز 
و اعتماده و لوحة مؤشرات لمراقبة 

األداء الخ ... 

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

برنامج االبتعاث8

 يهدف المشروع إلى تمكين الموظف
 من تقديم طلب االبتعاث و متابعته

 بشكل إلكتروني من خالل الحساب
 الخاص به على البوابة الداخلية

 لوزارة الصحة و ستتمكن اإلدارة
 من المفاضلة بين الطلبات جميعا

 للتوصل إلى أفضل المتقدمين من
 خالل سلسلة إجراءات إلكترونية

سيوفرها النظام

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

برنامج اإليفاد9

يهدف المشروع إلى تمكين الموظف 
من تقديم طلب ايفاد و متابعته 

بشكل إلكتروني من خالل الحساب 
الخاص به على البوابة الداخلية 

لوزارة الصحة و ستتمكن اإلدارة 
من المفاضلة بين الطلبات جميعا 

للتوصل الى أفضل المتقدمين من 
خالل سلسلة إجراءات إلكترونية 

سيوفرها النظام

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

10
 بوابة البرنامج التأهيلي 

 لتوظيف خريجي
الدبلومات الصحية

 يهدف المشروع إلى إنشاء بوابة 
 تتيح لخريجي الدبلومات الصحية

 من التقديم على البرنامج التأهيلي
 لتوظيف خريجي الدبلومات الصحية

 بشكل إلكتروني و ستتمكن اإلدارة
 العامة لخدمات الموارد البشرية

 من المفاضلة بين الطلبات جميعا
 للتوصل إلى أفضل المتقدمين من

 خالل سلسلة إجراءات إلكترونية
ستوفرها البوابة

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

 خدمة تسجيل المتبرعين 11
بالدم

 يهدف المشروع إلى تسجيل
 المتبرعين بالدم من خالل تطوير

"الخدمة اإللكترونية "دمي لوطني
%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

خدمة وظيفتك بعثتك  12

 يهدف المشروع إلى تطوير خدمة
 إلكترونية لحصر احتياجات اإلدارات من

 الوظائف و التخصصات التي تتطلب
ابتعاث

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

13
 نظام مبادرات  وزارة  

 الصحة في اليوم العالمي
للتطوع

 يهدف المشروع الى حصر المبادرات
 المشاركة ضمن فعاليات اليوم

 العالمي للتطوع الذي تنفذه جميع
منشآت الوزارة

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع
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14
 نظام االستبيان و

التصويت اإللكتروني
 )E Survey(

 يهدف المشروع إلى تطوير نظام
 استبيانات إلكتروني خاص بوزارة

 الصحة  يتيح لجميع اإلدارات و منسوبي
 الوزارة بشكل عام من عمل

 االستبيانات بطريقة مرنة و إلكترونية
 و جمع  المعلومات من المستهدفين

 من خالل نشر االستبيان و تحليل
 النتائج من خالل التقارير التحليلية

 الالزمة بسهولة دون الحاجة لموظفي
تقنية المعلومات

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

 خدمة أبدع بفكرة15
اإللكترونية

 يهدف المشروع إلى تمكين
 الموظفين بسهولة  ويسر من تبادل

 األفكار المبتكرة مع مركز اإلبداع و
التي من شأنها إيصالها للمسؤولين

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

16

 تركيب نظام مراقبة
 الخوادم المركزي وتوفير

 شاشات المراقبة لكل
خدمة إلكترونية

 يهدف المشروع إلى مراقبة أكثر
األنظمة حساسية وعددها 197 خادم

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

17
 إعادة تصميم نظام إدارة
 التحديثات لديوان الوزارة

والمديريات

 يهدف المشروع إلى متابعة التحديثات
 الدورية الصادرة من الشركات المنتجة

لنظام التشغيل أو األنظمة األخرى

 تم بشكل شهري اآلن توفيرها لكافة
 خوادم الوزارة والمديريات كما تم إنشاء
 مواقع ثانوية ومواقع توزيع تتناسب مع

 حجم وعدد المستخدمين في كل مديرية

100%

18
 نظام التسجيل الوطني

 ألدوية الحساسية و األدوية
الخاضعة للرقابة

 يهدف المشروع إلى تطوير نظام
 وطني لتسجيل أدوية الحساسية
 واألدوية الخاضعة للرقابة وإجراءات

الصرف المتعلقة بها

%100تم االنتهاء من التطوير واختبار النظام

 برنامج العالج بالخارج -19
عالجي

 يهدف المشروع إلى أتمتة إجراءات
 أهلية العالج للمرضى في

 المستشفيات المرجعية ومدينة األمير
 سلطان اإلنسانية وما يتضمن ذلك من

عمليات إدارية وإحاالت ولجان طبية

%100تم االنتهاء من تنفيذ المشروع

مشاريع تحت التنفيذ 

نسبة حالة المشروعالهدف منه اسم المشروع الرقم 
اإلنجاز

 اتفاقية األبراج الالسلكية1
مع برافو

 يهدف المشروع إلى نقل أنظمة
 االتصاالت الالسلكية من الوزارة إلى

 الشركات المتخصصة في هذا المجال

 STC تم وضع خطة العمل مع شركة 
 كما تمت مراجعة االتفاقية من جميع ،

 األطراف وكذلك اإلدارة القانونية وبانتظار
توقيع االتفاقية لتسليم المواقع

90%

نظام صوتك2

 يهدف المشروع إلى إيصال صوت
 المواطنين والمقيمين مباشرة إلى

 المسؤولين في وزارة الصحة  بالتعاون
إدارة عالقات المرضى

%80تم وضع خطة المشروع واإلطالق 

 تطبيق نظام مراكز3
األسنان

 يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
 نظام المعلومات الصحي اإللكتروني

بمركز شرق الرياض

 تم االنتهاء من تطبيق النظام في كل 
 من العيادات العامة - الصيدلية - التسجيل

 والمواعيد كما تم البدء في تطبيق
النظام بشكل تجريبي

75%

4
 في HIS تطبيق نظام

 مستشفى األنصار
بالمدينة المنورة

 يهدف المشروع إلى تشغيل وتطبيق
 نظام المعلومات الصحي اإللكتروني

بمستشفى األنصار

 تم االنتهاء من تطبيق وحدات كل من 
 الطوارئ - العيادات الخارجية -الصيدلية

 - التسجيل والمواعيد كما تم إطالق
النظام على المراحل المنتهية

40%

 ترقية البوابة الخارجية5
للوزارة

يهدف المشروع إلى ترقية البوابة 
الخارجية للوزارة من مايكروسوفت 
شير بوينت 2010 إلى 2016 و ذلك:

دعم استخدام األجهزة و الهواتف 
الذكية علما بأن  %70 من زوار البوابة 

يستخدمون الهواتف الذكية
 HTML5 دعم التقنيات الحديثة مثل
، SAML ،CSS3 2  و بالتالي سهولة 
 better الربط مع الجهات الخارجية و

customer experience
- دعم وسائل التواصل االجتماعي

%10تم اعتماد خطة المشروع

نظام أوتار6
 يهدف المشروع إلى إنشاء نظام

إلكتروني لمراكز مراقبة السموم
 تم تعميد الشركة المشغلة لتشغيل

وتطوير النظام
2%

7
 الربط مع وزارة العدل -

 إيقاف رخص الممارسين
الصحيين المحكومين

 يهدف المشروع إلى الربط اإللكتروني
 بين وزارة الصحة والعدل وهيئة

 التخصصات بحيث يتم استقبال طلب
 إلغاء رخصة الطبيب المحكوم عليه

 إلكترونيًا من وزارة العدل إلى وزارة
 الصحة، وبعد إتمام اإللغاء يتم إشعار
 وزارة العدل وهيئة التخصصات بذلك،

 لتقوم األخيرة بإدراجه في قائمة
 الممنوعين لضمان منع إصداره

للرخصة مره أخرى

 تم االجتماع مع الوكالة المساعدة 
 لاللتزام ووكالة القطاع الخاص  وتم

 اإلتفاق على الربط مع نظام التراخيص
 الحالي وكذلك مع هيئة التخصصات

الصحية

20%

 GATEWAY ترقية8
لألنظمة

 يهدف المشروع إلى إعداد بوابة
Gateway  جديدة بدالً من الحالية 

MS TMG بنظام

 تم نقل جميع األنظمة ما عدا البوابة
اإللكترونية ونظام أوتار

80%
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 ربط مراقبة حديث الوالدة9
Philips عن بعد مع

 يهدف المشروع إلى إرسال معلومات
 عن بعد للوظائف الحيوية لحديثي

 الوالدة )مثل النبض وسرعة التنفس(
إلى االستشاري المناوب في أي مكان

 كما يتيح النظام لالستشاري سرعة
 التنبه لتدهور حالة المريض وعمل

خطة مناسبة لتدارك الموقف

 تم االنتهاء من ربط عدد 17 مستشفى
 من مجموع 23 والمستشفيات المتبقية

 لها مشاكل خارجة عن نطاق المشروع
75%

 ربط الطب االتصالي10
PILOT

 يهدف المشروع إلى تقديم الرعاية
 الصحية والخدمات الطبية للمرضى

 المحتاجين في المناطق النائية
 وكذلك تلك التي ال تتوفر فيها بعض
 التخصصات الطبية الدقيقة عن طريق

 ربط هذه المستشفيات الطرفية
 بالمستشفيات المرجعية والتخصصية

 باستخدام تكنولوجيا االتصاالت
المرئية والسمعية

 تم االنتهاء من تجهيز المواقع المرتبطة
 بالنظام وهي : مدينة الملك فهد الطبية

 - مستشفى الملك خالد التخصصي
 للعيون - مستشفى جازان العام -

 مستشفى القريات العام وذلك بالتعاون
 مع شركة سيسكو ضمن اتفاقية

 المبادرات كما تم إطالق خدمات التأهيل
 بين مدينة الملك فهد ومستشفى

 جازان العام وجاري التجهيز للتشغيل
 بين مدينة الملك فهد ومستشفى

 القريات جاري العمل على بناء السياسات
 والمعايير المتعلقة بنظام شبكة الطب

  االتصالي

75%

11

 تركيب نظام نسخ
 احتياطي ألنظمة

 المعلومات الصحية في
50 مستشفى

- يهدف المشروع الى الحفاظ على 
المعلومات الصحية في قواعد بيانات 

المستشفيات 
- رفع أداء النظام 

- استمرارية عمل النظام 

 تم حصر االحتياج لكل مستشفى ويجري
 توزيع الخوادم وتركيبها محليا وفق خطة

معدة
25%

12

 ترقية أجهزة الخوادم
 والحاسبات الشخصية

 في كافة المديريات
والمستشفيات

 يهدف المشروع إلى تركيب نظام
 10 على األجهزة Windows تشغيل

 Windows الشخصية وتركيب نظام
2012 R2  آخر نسخة مستقرة ويعتمد 

عليها على كافة الخوادم

 تم توفير نسخ األنظمة الجديدة ليتم
نشرها بشكل تدريجي خالل العام القادم

5%

13

 ترقية بيئة السيتريكس
)Citrix( المستخدمة 

 لنشر التطبيقات عالية
 الحساسية للجهات

الخارجية

 يهدف المشروع إلى السماح بالدخول
 لألنظمة من خالل اإلنترنت في حال

 عدم وجود ربط للموقع بشبكة
الوزارة

 تم استكمال ترقية البيئة االفتراضية
 وتبقى ترقية األجهزة كجزء من عقد

 الصيانة والتشغيل لديوان الوزارة
والمديريات

75%

 انتقال الخدمات إلى14
الحوسبة السحابية

 يهدف المشروع إلى توفير قدرة
تشغيلية واستقاللية أكبر

 تم تصميم البيئة الحالية من حيث
 تكاملها مع ما هو موجود في الوزارة

 وربطها بشبكة الوزارة ويتم حاليا
 استضافة األنظمة الجديدة في بيئة

 الحوسبة السحابية العامة المقدمة من
STC ويجري إعادة التقييم لبناء حوسبة 

 سحابية خاصة توفر قدرة تشغيلية
واستقاللية اكبر

15%

 استخدام نظام الجمارك15
في الفسوحات

 يهدف المشروع إلى الربط اآللي بين
وزارة الصحة والجمارك

%10تحت التنفيذ

 إنشاء مركز التصديق16
الرقمي في الوزارة

 يهدف المشروع إلى تمكين مركز
 التصديق الرقمي من خلق تعامل

 إلكتروني آمن، وتحقيق مستوى عال
 من الثقة في التعامالت اإللكترونية

 الحكومية، من خالل توظيف التقنيات
 األمنية المناسبة والسياسات

 واإلجراءات المتطورة

 تم االنتهاء من تجهيز مقر التصديق
 الرقمي وجاري العمل على تشغيله مع
 المركز الوطني للتصديق الرقمي كما

 تم ترشيح العاملين في المركز من
 قبل االتصاالت اإلدارية و بانتظار استكمال

إجراءات تشغيل المركز

60%

17
 توريد وتركيب رخص

 خوادم لينكس عدد 80
.رخصة

 يهدف المشروع إلى تلقي التحديثات
الفنية واألمنية

 في طور التنفيذ نظرا العتماد الترخيص
 على ترقية بعض األنظمة وبعضها ال يخضع

ألي دعم فني على مستوى الخدمة
73%

18
 في HIS تطبيق نظام
 مجمع األسنان بشرق

 الرياض

 HIS يهدف المشروع إلى تطبيق نظام
في مجمع األسنان بشرق الرياض

%75تحت التنفيذ

نظام الطبيب الزائر19

 يهدف المشروع إلى تطوير بوابة و
 تطبيق جوال لألطباء الزائرين لتسجيل

 األطباء و إدارة احتياج الوزارة و الجهات
 التابعة لها من األطباء و بالتالي خدمة

المريض بشكل فعال

%15تحت التنفيذ

 نظام فحص ما قبل الزواج20
الصحي

 يهدف المشروع إلى توفير الخدمة
 لجميع المرافق الحكومية في

 المملكة وخارجها و توفير خدمة حجز
 المواعيد للمتقدمين و قابلية الربط

مع الجهات الحكومية األخرى

 تم تطوير نظام فحص ما قبل الزواج
 من جديد وإصدار شهادات التوافق وإضافة

 وظائف جديدة له مثل ربطه مع وزارتي
 الداخلية و العدل وتكامله مع نظام

 أوتار )مراقبة السموم( وفحص جميع
 المتقدمين )مواطنين ومقيمين( تحت

النظام الجديد

10%

تطوير نظام الوفيات21
 يهدف المشروع إلى تطوير نظام

الوفيات الحالي

 تم إضافة نموذج إحصاءات عن المتوفى
 وتفاصيل بياناته والتي تم اعتمادها من

 األمم المتحدة حيث تلبي هذه البيانات
 احتياجات الوزارة فيما كان النظام بوضعه
 الحالي يلبي الجانب األمني فقط والخاص

بوزارة الداخلية

90%

22
 عقد اتفاقية تبادل

 المعلومات مع المركز
المعلومات الوطني

 يهدف المشروع إلى تمكين التحقق
 من بيانات المواطن والمقيم من خالل
 بعض الخدمات المقدمة بوزارة الصحة
 والتي ستسهم في تسهيل وتسريع

 اإلجراءات اإلدارية والمصادقة على
 البيانات. كما توفر إمكانية االستعالم
 عن حالة تواجد المواطن في المملكة

 والعالقة بين طرفين )شجرة العائلة(
وغيرها من الخدمات

 في طور اعتمادها من رئيس لجنة
 التعامالت اإللكترونية الحكومية ومركز

المعلومات الوطني ممثالً بمدير المركز
50%
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إنجازات الوزارة في مجال تقنية المعلومات واالتصاالت 
خالل موسم حج 1438هـ

تم  حيث   Polycom RMX المرئي  االتصال  نظام  وتجربة  تشغيل 

مستشفيات  من  الحج  في  المشاركة  الجهات  بجميع  ربطها 

المنورة  والمدينة  المكرمة  ومكة  جدة  ومنطقة  المشاعر 

والطائف. 

المطبقة  • الصحية  والمراكز  المستشفيات  جميع  تجهيز 

من  المستلزمات  وجميع  األلي  الحاسب  بأجهزة  للنظام 

وغيره.  وطابعات  قارىء 

مركز  • و20  مستشفيات   8 في  النظام  تطبيق  من  االنتهاء 

. صحي

المستشفيات  • النظام في جميع  التدريب على  تنفيذ خطة 

المقدسة. المشاعر  في  الصحية  والمراكز 

نظام  • وفق  أشعة  جهاز   30 عن  يزيد  ما  وتشغيل  ربط  تم 

مستشفيات  أربعة  في  الطبية  للصور  اإللكترونية  األرشفة 

 - الجسر  منى   - الطوارئ  )منى  وهي  المقدسة  بالمشاعر 

منى الوادي - شرق عرفات(  حيث تم ربطها بنظام مركزي 

وزارة  يتيح لكافة مستشفيات  الوزارة  بيانات  بمركز  مربوط 

التقارير. وكتابة  األشعة  صور  رؤية  من  الصحة 

تم بناء لوحة مؤشرات لمعرفة أداء أنظمة األرشفة من خالل  •

والمستشفيات. القيادة  مركز 

بالمشاعر  • الصحية  والمراكز  المستشفيات  جميع  تجهيز 

أجهزة  وتهيئة  وتشغيل  تركيب  تم  حيث  المقدسة 

الجديدة  اللوحية  واألجهزة  المحمولة  واألجهزة  اآللي  الحاسب 

النظام  ترتيب  حسب  الشبكة  مع  وربطها  ومستلزماتها 

إدارة اإلحصاء وتقديم  الصحي للحج، كما تم تجهيز مكاتب 

الكامل. الفني  الدعم 

مكافحــة  • برامــج  وتحديــث  مركــزي  أمنــي  خــادم  تركيــب 

المستشــفيات.  فــي  الفيروســات 

تم تحسين ربط مستشفيات المشاعر المقدسة باستخدام  •

البديل  للخط  التلقائي  االنتقال  لضمان   )OSPF( بروتوكول 

تلقائيا.

تشغيل خطوط األلياف البصرية في المراكز الصحية بعرفات. •

تركيب الشبكة الالسلكية في جميع مواقع عرفات. •

تشغيل الشبكة السلكية في منى ومزدلفه وفي مجمع  •

في  السلكية  الشبكة  وتشغيل  ربط  تم  كذلك  العوالي 

الجديد. المعيصم  مجمع 

•  )SWITCHES( الموزعات  وتغيير  الشبكة  تشغيل  تم 

الموجهات  وتغير  للطوارئ  منى  مبنى  في  المتعطلة 

في   IPTV تشغيل  أفضل كفاءة وكذلك  بأخرى   ROUTERS

الالسلكية. الشبكة  إصالح  إلى  باإلضافة  الغرف  جميع 

مركز القيادة والتحكم
النظام اإللكتروني 

الصحي للحج:

األرشفة اإللكترونية  
)الباكس(:

الدعم الفني

أمن المعلومات

البنية التحتية
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مبادرات تحولية: 

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية 

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية 

نموذج الرعاية الصحية 

الشراكة بين القطاع العام والخاص وتوطين 
الصناعات الصحية 

الصحة االلكترونية 

تعزيز القوى العاملة بالقطاع الصحي: 

زيادة أعداد الممارسين الصحيين المتدربين 
وتحسين تدريبهم

الترغيب في مهنة التمريض من خالل تغيير 
بعض السياسات وإشراك كافة شرائح المجتمع.

مبادرات رئيسية أخرى: 

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األولية 

تأسيس المعهد الصحي الوطني لألبحاث 

تطوير أقسام العناية المركزة والطوارئ لضمان سرعة 
وجودة تلك الخدمات 

المركز الوطني إلدارة الطوارئ - سرعة استجابة اإلسعاف 
لمكالمات الطوارئ 911 

تحسين الوصول إلى المرافق الصحية الحكومية القائمة 
والتخطيط المتكامل للطاقة االستيعابية الالزمة 

المركز الوطني للوقاية من األمراض وتدخالت الصحة العامة 
لخفض معدالت البدانة والتدخين 

ضمان توفر معايير السالمة األساسية في المرافق الصحية 
وإجراء اإلصالحات الطارئة 

المركز السعودي لسالمة المرضى 

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبية 

وضع التنظيمات الالزمة للوقف والتبرعات في القطاع 
الصحي 

تحصيل تكلفة الخدمات المقدمة لمرضى التأمين الصحي 
في مرافق وزارة الصحة

ى
صو

ة ق
وي

ول
ت أ

ذا

التحول الوطني

أطلقت المملكة اإلستراتيجية االقتصادية الجديدة )التحول الوطني( - )2016-2020م( والتي جاءت في إطار خطة تغيير تستهدف إعادة 

تم  الذي  الوطني  التحول  لتحقيق  الصحة  وزارة  )1437/2/21هـ( ميثاق  الوزارة في  أصدرت  اإلطار  المملكة، وفي هذا  اقتصاد  تشكيل 

برنامج  تحقيق وعود  أهداف ومبادرات ستساهم في  الميثاق على  والتنمية ويشتمل هذا  االقتصادية  الشؤون  إلي مجلس  تقديمة 

الوطني. التحول 

المبادرات ذات األولوية التي اعتمدها معالي وزير الصحة: 

المبادرات الرئيسية والتحولية لوزارة الصحة

أهم إنجازات الوزارة في مجال المبادرات التحولية خالل العام 2017م

تاريخ اإلنجازاإلنجازات الرئيسيةالمبادرةالرقم 

 نموذج الرعاية الصحية الحديث1

 تم تصميم نموذج الرعاية الصحية الحديث
وتدشينه من قبل معالي الوزير

فبراير 2017م - أبريل 2017م

 بدء العمل على إطالق إستراتيجية الصحة 
العامة في كل السياسات

يونيو 2017م

 تم البدء في تنفيذ المرحلة األولى من نموذج
 الرعاية الصحية الحديث  ويشمل الدمام،

الرياض، جدة، ومكة
يونيو 2017م

 االنتهاء من تصميم المسارات الستة لنموذج 
  الرعاية الجديد

أكتوبر 2017

 تم تصميم إستراتيجية الرعاية التخصصية
 للمسارات الخاصة بأمراض العيون و السرطان

و الصحة النفسية
نوفمبر 2017م

 التحول المؤسسي لمرافق الرعاية2
الصحية

 تم إصدار األمر السامي لتأسيس شركة
حكومية قابضة و خمس شركات تابعة

يوليو 2017م

 البدء في تشكيل و إطالق التجمع الصحي األول
في المنطقة الشرقية

نوفمبر 2017م

 منح الموافقة الوزارية لترقية المجالس
 االستشارية للمدن الطبية العتمادها للتجمعات

الطبية
ديسمبر 2017م

 برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات3
الصحية

 تأسيس برنامج الضمان الصحي وشراء
 الخدمات الصحية وتشكيل مجلس اإلدارة

وتعيين الرئيس التنفيذي للبرنامج
ديسمبر 2017م - يناير 2018م

 تحديد العناصر األساسية لحزمة المنافع
الصحية

يوليو 2017م

 صدور األمر السامي  بالموافقة على تأسيس
برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

يوليو 2017م

 البدء في إنشاء البوابة الرقمية لربط وجمع
 البيانات والمعلومات الصحية

أغسطس 2017م

 إنشاء عناصر البيانات األساسية الوطنية للبوابة
الرقمية لجمع البيانات

ديسمبر 2017م

 بناء وتطوير النظم والخطط لعمل الدراسة
 الوطنية لمعايير تكلفة الخدمات ونظام اإلدارة

المبني على األنشطة
نوفمبر 2017م
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الشراكة بين القطاع العام والخاص4

إطالق محور مشاركة القطاع الخاص وذلك من
خالل:

- عمل الخطة اإلستراتيجية لمشاركة القطاع 
الخاص والخروج باالطار اإلستراتيجي والنموذج 

التجاري  لثمان مبادرات في برنامج الشراكة 
بين القطاع الخاص والعام.

- تطوير الخطة االستيعابية لتحديد االحتياجات 
للمبادرات.

فبراير 2017م - أكتوبر 2017م

تتم إطالق مبادرة األشعة مع القطاع الخاص 
وذلك من خالل:

- تطوير التقارير التحليلية المالية والفنية 
والقانونية. 

- التواصل مع الجهات الخارجية لمشاركتهم 
بالتغييرات المحورية ذات صلة بمشاركة 

القطاع الخاص.

 يناير 2017م - نوفمبر 2017م

تم إطالق مبادرة المختبرات مع القطاع الخاص 
وذلك من خالل:

- تصميم وتنفيذ النموذج التجريبي للمختبر 
اإلقليمي. 

- تطبيق برنامج نقل العينات بناًء على نموذج 
المختبرات.

 أكتوبر 2017م - ديسمبر
2017م

تم إطالق مبادرة الرعاية الممتدة مع القطاع 
الخاص وذلك من خالل:

-  تحديد إستراتيجية الرعاية الممتدة والمشاريع 
ذات األولوية لتحقيق األهداف. 

-  توقيع مذكرة تفاهم مع مدينة األمير 
سلطان اإلنسانية لتطوير خدمات التأهيل من 

خالل القطاع الخاص.
-  إكمال الدراسات المرتبطة في مستشفى 

اإليواء لتقييم مدى جدوى االستفادة منها في 
مشاريع الرعاية الممتدة. 

ابريل 2017م - أكتوبر 2017م

تم إطالق مبادرة المراكز األولية والمستشفيات 
والمدن الطبية وذلك من خالل:

- االنتهاء من دراسة الطاقة االستيعابية لتحديد 
االحتياجات لمستشفى شمال الرياض والمدينة 

ومستشفى الملك سلمان. 

 أكتوبر 2017م - ديسمبر
2017م

حوكمة القطاع الصحي5
 تم إطالق مبادرة الحوكمة من خالل وضع

الخطة التنفيذية الشاملة للمبادرة
سبتمبر 2017م - يناير 2018م

الصحة اإللكترونية6

 اإلطالق التجريبي للنظام المركزي للمواعيد
 في كل من مديرية القريات، مستشفى عسير

 المركزي ومستشفى بريدة للوالدة واألطفال
وبعض مراكز الرعاية األولية التابعة لهما

 تم تصميمها في سبتمبر
  2017م

 تمت عملية اإلطالق في 30
اكتوبر 2017

الصحة اإللكترونية7

 تم إطالق تطبيق »صحة« لالستشارات الطبية
 عبر المكالمات في المناطق الشمالية

 والمناطق الجنوبية
ديسمبر 2017م 

 البدء بتطبيق النظام التجريبي إلدارة
 المستشفيات في 3 من المنشآت والتي يعزم

تعميمها في أكثر من 200 مستشفى
يونيو - أكتوبر 2017م 

 تم تطبيق نظام الرعاية الصحية األولية في
 مركز في الرياض و 5 مراكز في جازان و 5

مراكز  في الجوف
مايو - أغسطس2017م

 البدء بتجربة رفع صور األشعة على الشبكة
 السحابية وقراءة األشعة عن بعد في

مستشفى الثغر الطب االتصالي
مايو 2017م

ديسمبر 2017متم إطالق نظام سلسلة اإلمداد

فبراير 2017م تم إطالق نظام شؤون الموظفين

  تم االنتهاء من أعمال البنية التحتية لعدد 81
مركز رعاية أولية

ديسمبر 2017م

 تم تجهيز البنية التحتية لمستودعات التموين
 الطبي لعدد 15 من أصل 20 على مستوى

المملكة
يناير2018 م

 تم تجهيز  البنية التحتية للمستشفيات لعدد
6 )في المنطقة الوسطى( من أصل 28

مارس 2018م

 البدء في العمل على تجهيز البنية التحتية
 لمراكز أسنان لعدد 4  )في مدينة الرياض( من

أصل 43 على مستوى المملكة
يناير2018 م

8

زيادة أعداد الممارسين الصحيين 
المتدربين وتحسين تدريبهم - تكاليف 
التدريب المباشرة )بخالف رواتب األطباء 

المقيمين(

 تم تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين من
 وزارة الصحة ووزارة العمل لتوطين المهن و

تعديل السياسات التشريعية العمالية
أكتوبر 2017م

 تم تشكيل لجنة عمل تشمل ممثلين من
 وزارة الصحة والمجلس الصحي السعودي

 وذلك للتنسيق و التكامل بين مشروع
 التوزيع المتوازن في القطاع الصحي ومشروع

 التخطيط في الموارد الصحية في القطاع
الصحي

يوليو  2017م

 البدء في عملية حصر الموارد الصحية في
القطاع الصحي

نوفمبر 2017م

 التعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات
 الصحية لتحديد االحتياجات التدريبية لتخصصات

المعنية
مايو 2017م 

9
 الترغيب في مهنة التمريض من خالل
 تغيير بعض السياسات وإشراك كافة

شرائح المجتمع

 اعتماد آلية العمل المقترحة إلنشاء جمعية
التمريض الخيرية

نوفمبر 2017م
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برنامج المشاركة المجتمعية10

 توقيع إتفاقيات لبناء وتجهيز  5 مراكز
 تخصصية بقيمة إجمالية  حوالي 109 مليون

ريال سعودي
تم خالل يناير- ديسمبر 2017م

 توقيع اتفاقية لبناء وتجهيز  10 مراكز رعاية
 أولية بتكلفة إجمالية مليونين ونصف ريال

سعودي
مايو 2017م

 تم إجراء عمليات جراحية لعدد 3076 مريضًا من
 قوائم االنتظار بتكلفة بلغت قرابة 16.000.000

مليون ريال سعودي
تم خالل يناير - ديسمبر 2017م

 تم شراء أجهزة طبية بتكلفة 400 ألف ريال
سعودي

 تم خالل نوفمبر - ديسمبر
2017م

 تنفيذ حملة )تطوعي صحة ( في اليوم
 العالمي للتطوع على مستوى جميع

 المديريات والمدن الطبية بالمملكة حيث
  كان عدد المتطوعين 21,070 حيث تم تكريم

 40 من رواد التطوع  وقد كان عدد الساعات
 التطوعية 63,210 من خالل 481 منشأة صحية
 وعدد المبادرات 2107 وعدد المستفيدين يقدر
 ب 200,000 بقيمة اقتصادية تقدر ب 15 مليون

ريال سعودي

ديسمبر 2017م

 إطالق اإلستراتيجية الوطنية للتطوع الصحي
بالمملكة في اليوم العالمي للتطوع

ديسمبر 2017م

 إطالق جائزة معالي وزير الصحة للتميز في
التطوع الصحي لمنسوبي الوزارة

ديسمبر 2017م

 مشاركة 100 ممارس صحي متطوع في
 شهر رمضان بعدد  6000 ساعة حيث كان عدد
 المستفيدين 24،000 وتقدر القيمة االقتصادية

بقرابة أكثر من مليون ريال

مايو - يونيو 2017م

 إعداد قاعدة بيانات ألبرز 200 مشروع صحي ذو
أولوية  حسب مناطق المملكة

ديسمبر 2017م

ديسمبر 2017م اختيار وتكليف قائد للمبادرةمركز األبحاث الصحي11

12
 تحسين الوصول إلى المرافق الصحية

 الحكومية القائمة والتخطيط المتكامل
للطاقة االستيعابية الالزمة

البدء في إطالق مشاريع تطوير خدمات اإلصابات 
، والجلطات ، واألزمات القلبية

ديسمبر 2017م

أكتوبر 2017متصميم نموذج الرعاية العاجلة
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القطاع الصحي الخاص

تراخيص المنشآت 
الصحية 

مثلث  في  الثالث  الضلع  الخاص  الصحي  القطاع  يمثل 

وزارة  يضم  والذي  المملكة  في  الصحية  الخدمة  تقديم 

القطاع الصحي  األخرى، ويقدم  الحكومية  الصحة والجهات 

خالل  مستشفى   )158( خالل  من  الصحية  خدماته  الخاص 

العام 1439/38هـ- 2017 مقارنة ب )149( مستشفى العام  

1438/37هـ- 2016م كما بلغ عدد المجمعات الطبية العامة 
والمتخصصة  )2767( في العام  2017م وذلك باإلضافة إلى 

مراكز العالج الطبيعي والمختبرات ومراكز األسنان وغيرها 

من المؤسسات الصحية األخرى التي تنتشر مرافقها بجميع 

الكبرى  المناطق  المملكة خاصة في  مناطق ومحافظات 

المناطق  في  انتشارها  ويقل  والشرقية  وجدة  كالرياض 

المنخفضة. السكانية  الكثافة  ذات  والمناطق  الحدودية 

وافتتاح  إنشاء  تراخيص  إجراءات  تنظيم  إلى  الوزارة  تهدف 

المؤسسات الصحية الخاصة والمنشآت الصيدلية وتراخيص 

الخاص. الصحي  القطاع  في  الصحية  المهن  مزاولة 

يبين الجدول ) 95 ( التالي عدد مستشفيات القطاع الصحي الخاص 

بالمملكة الحاصلة على ترخيص مبدئي ونهائي حتى نهاية عام 

2017م موزعة على جميع مناطق ومحافظات المملكة: 

تشمل المجمعات الطبية العامة على: )مجمع طبي عام، عيادات 

مجمعة، مجمع عيادات، مستوصفات، مجمع طبي عام ومركز 

الواحد  اليوم  وجراحة  عام  طبي  مجمع  الواحد،  اليوم  جراحة 

الكلى(. وغسيل 

المستشفيات 
المجمعات الطبية

العامة

نهائيمبدئي

7340الرياض

57مكة المكرمة

840جدة

14الطائف

5-األحساء

2-حفر الباطن

1221الشرقية

نهائيمبدئي

178459الرياض

3570مكة المكرمة

24183جدة

2552الطائف

1121األحساء

1018حفر الباطن

71124الشرقية

1-تبوك

--القريات

--عرعر

-1الجوف

511المدينة المنورة

25القصيم

23حائل

612عسير

13جازان

23نجران

-1بيشة

21الباحة

-1القنفذة

122158المجموع

طبي  )مجمع  على:  المتخصصة  الطبية  المجمعات  )تشمل 

الواحد(. اليوم  جراحة  ومركز  متخصص  طبي  مجمع  متخصص، 

المجمعات الطبية 
المتخصصة

نهائيمبدئي

236569الرياض

3336مكة المكرمة

70230جدة

1850الطائف

1651األحساء

619حفر الباطن

51134الشرقية

426تبوك

929تبوك

710القريات

511عرعر

410الجوف

3348المدينة المنورة

958القصيم

1414حائل

1773عسير

1831جازان

1031نجران

512بيشة

417الباحة

457القنفذة

4931338المجموع

74القريات

11 5عرعر

110الجوف

2048المدينة المنورة

2058القصيم

814حائل

2073عسير

1431جازان

1131نجران

1012بيشة

417الباحة

75القنفذة

5611429المجموع

بلغ  حيث   )8720( نهائي  ترخيص  المرخصة  الصيدليات  عدد  بلغ 

منطقة  كأعلى  صيدلية   )2825( وحدها  الرياض  بمنطقة  عددها 

. صيدلية   )1182( بعدد  جدة  منطقة  تليها 

 الصيدليات

نهائيمبدئي

4982825الرياض

61507مكة المكرمة

961182جدة

39325الطائف

11188األحساء

15111حفر الباطن

68703الشرقية

16207تبوك
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649القريات

188عرعر

595الجوف

39498المدينة المنورة

28422القصيم

78230حائل

53454عسير

69448جازان

13142نجران

19109بيشة

770الباحة

667القنفذة

11288720المجموع

العالج 
مراكز المختبرالطبيعي

مراكز األشعة التأهيل
التغذية

مراكز 
الغسيل 
الكلوي

545893261الرياض

591124مكة المكرمة

29187466جدة

-2-141الطائف

----33األحساء

----12حفر الباطن

14112262الشرقية

----15تبوك

-----1القريات

----1-عرعر

-1---2الجوف

-11-610المدينة المنورة

---771القصيم

-1-1881حائل

----69عسير

---431جازان

----52نجران

----1-بيشة

---21-الباحة

----11القنفذة

15813424114614المجموع

المرافق الصحية األخرى والمرخصة ترخيص نهائي
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