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خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 

 هدفي األول أن تكون بالدنا نموذجا ناجحا 
ورائدا في العالم على كافة األصعدة
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صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

وواعــد،  مبشــر  المملكــة  مســتقبل  إن 
وتســتحق بالدنــا الغاليــة أكثــر ممــا تحقــق. 
دورهــا  بمضاعفــة  ســنقوم  قــدرات  لدينــا 
وزيــادة إســهامها فــي صناعة هذا المســتقبل



٦

دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية،
 وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة.

وطن طموحاقتصاد مزدهرمجتمع حيوي
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ــة 2030  ــة المملك ــق رؤي ــة لتحقي ــج التنفيذي ــد البرام ــد أح ــذي يع ــي ال ــول الوطن ــج التح ــر برنام ــم تطوي ت
والــذي عمــل  علــى تحديــد التحديــات التــي تواجههــا الجهــات الحكوميــة وبنــاء القــدرات المؤسســية 

الالزمــة لمواكبــة أهــداف الرؤيــة الطموحــة. 

برنامــج تنفيــذي للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 وإدراك التحديــات التــي 
تواجــه بعــض الجهــات الحكوميــة فــي تحقيقها.

ألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 .

ماهو برنامج
التحول الوطني ؟

لماذا
التحول ؟

وسائل
استخدمها البرنامج ألجل : 

اعتماد أدوات 
فعالة للتخطيط

اقتناص الفرصإدراك التحديات

التنفيذ 
وتقييم ا�داء

تفعيل مشاركة
القطاع الخاص
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معالي الوزير
د. توفيق الربيعة

وضعــت رؤيــة 2030 التوجهــات واألهــداف وااللتزامــات التــي تســعى الســعودية إلــى تحقيقهــا فــي 
ــوزارات واألجهــزة والمؤسســات والهيئــات  ــة 2030 تمكيــن كافــة ال مختلــف األصعــدة، حيــث تبنــت رؤي
مــع كل مــا يتوافــق لتحقيــق أهدافهــا التــي تصــل مــع المواطنيــن وبهــم إلــى مســتقبل زاهــر وتنميــة 
مســتدامة. وفــي ســبيل ذلــك أنشــئت العديــد مــن األجهــزة الممكنــة والداعمــة إلطــالق البرامــج التــي 
تحقــق أهــداف الرؤيــة مــن خــالل رفــع وتيــرة التنســيق بيــن مختلــف األجهــزة الحكوميــة وضمــان ســرعة 
الدوريــة  المراجعــة  مــع  العمــل  فــي  االســتدامة  وتحقيــق  والمبــادرات،  المشــروعات  فــي  اإلنجــازات 

ــذ. ــتويات التنفي لمس

ــن  ــة 2030- تضم ــق رؤي ــي تحقي ــة ف ــج التنفيذي ــد البرام ــي -  أح ــول الوطن ــج التح ــإن برنام ــا ف ــن هن وم
تشــكيل جنــاح اســتراتيجي وتنفيــذي لـــ24 جهة حكوميــة قائمة علــى القطاعات االقتصاديــة والتنموية 
تشــارك فــي تحقيــق الرؤيــة مــن خــالل برنامــج التحــول الوطنــي. إذ تعمــل هــذه األجنحــة علــى تحقيــق 
األهــداف االســتراتيجية المرتبطــة بمســتهدفات مرحليــة حتــى 2020 وصــوال إلــى تحقيــق مســتهدفات 
الرؤيــة. كمــا يشــكل مكتــب تحقيــق الرؤيــة الخــاص بــوزارة الصحــة ورشــة عمــل حقيقيــة لتصميــم 

المبــادرات والبرامــج الممكنــة للقطــاع الصحــي.

ــرز  وقــد تضمــن برنامــج التحــول الوطنــي العديــد مــن المؤشــرات المســتهدفة والقابلــة للقيــاس، وأب
تلــك المؤشــرات فــي القطــاع الصحــي: زيــادة حصــة القطــاع الخــاص مــن اإلنفــاق مــن خــالل طــرق تمويــل 
ــة الصحيــة مــن خــالل تكنلوجيــا المعلومــات والتحــول  بديلــة، تحســين كفــاءة وفعاليــة قطــاع الرعاي
ــز  ــة الطبيــة، وإصــالح حوكمــة النظــام الصحــي لتعزي ــة للرعاي الرقمــي، تحقيــق أوقــات انتظــار مقبول

المســاءلة فــي قضايــا الجــودة وســالمة المرضــى، وغيرهــا.

إن تحقيــق األهــداف المرحليــة التــي يعمــل عليهــا برنامــج التحول الوطني ســيكون أكثر يســرا وفاعلية 
مــن حيــث التنفيــذ وأعلــى ســرعة مــن حيــث اإلنجــاز إذا مــا تبنــى منســوبو الــوزارة بكافــة مســتوياتهم 
هــذه األهــداف وعملــوا بجــد لتحقيقهــا وإخراجهــا علــى أرض الواقــع. لتضمــن للوطــن ولألجيــال القادمــة 

حيــاة صحيــة مزدهــرة تســودها الســالمة والصحــة.

كلمة معالي الوزير
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مقدمة
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حققــت الصحــة بجهــود منســوبيها إنجــازات كبيــرة ونوعيــة، فقــد تجــاوز متوســط األعمــار فــي المملكــة 
المعــدل العالمــي )٧٠ عــام( ليصــل إلــى )٧٤ عــام(. كمــا انخفضــت معــدالت وفيــات الرضــع بنســبة ٩٦%، 
وارتفعــت معــدالت التطعيــم 1٣٧% خــالل ٣٥ عامــا. وفــي المقابــل تواجــه وزارة الصحــة ســت تحديــات رئيســية 

هــي: 

وفــي ظــل معطيــات تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة حاليــا ألكثــر مــن ٣1 مليــون نســمة مــن المواطنيــن 
والمقيميــن، باإلضافــة إلــى تقديــم الخدمــة إلــى 1٨ مليــون زائــر ســنويا خــالل فترتــي الحــج والعمــرة؛ فــإن مــا 
بــدأت بــه وزارة الصحــة مــن مبــادرات للتحــول الوطنــي فــي القطــاع أصبــح ضــرورة حتميــة للتصــدي لكافــة 

التحديــات الراهنــة؛ إلــى جانــب تطويــر الخدمــات المقدمــة.

إن برنامــج التحــول فــي القطــاع الصحــي هــو خارطــة طريــق طويلــة تهــدف إلــى رفــع جــودة الرعايــة الصحيــة 
ــاء،  ــن األطب ــة – م ــوبي الصح ــة منس ــود كاف ــح بجه ــا يصب ــو م ــات، وه ــي التطلع ــا يلب ــعودية، بم ــي الس ف

ــدوى. ــا وج ــر نجاح ــر وأكث ــن- أيس ــن، اإلداريي ــين الصحيي الممارس

مقـــدمــة
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منظومة
القطاع الصحي
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الهيئة السعودية 
للتخصصات الصحية

الهيئة العامة للغذاء 
والدواء

هيئة الهالل ا�حمر 
السعودي

المجلس الصحي 
السعودي

مجلس الضمان الصحي 
التعاوني

مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز ا�بحاث 

بالرياض وجدة 

منظومة القطاع الصحي
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اإلنجازات الرئيسية 
في مجال الرعاية الصحية
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ــوادر  ــف الك ــة توظي ــن ناحي ــة م ــة الصحي ــال الرعاي ــي مج ــازات ف ــن اإلنج ــد م ــي بالعدي ــاع الصح ــر القط يفتخ
ــادة التطعيمــات؛ وإنشــاء  ــات الرضــع؛ زي ــع؛ تخفيــض وفي ــع متوســط العمــر المتوق ــة الســعودية؛ رف الصحي

ــا. ــة وغيره ــة العام ــة الصحي ــق الرعاي ــة ومراف ــة المعني ــات االكاديمي ــن المؤسس ــد م العدي

اإلنجازات الرئيسية في مجال الرعاية الصحية
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الفرص القابلة للتحسين
في نظام الرعاية الصحية



1٧

تظهــر مؤشــرات الوفيــات المبكــرة وإحصائيــات أســلوب الحيــاة الغيــر صحــي وازديــاد الحــاالت المزمنــة فــي 
ــة  ــد مــن المجــاالت القابل ــدول المتقدمــة؛ العدي ــة بال ــي للقطــاع مقارن ــى اإلنفــاق العال ــة إل الســعودية إضاف

للتحســين فــي نظــام الرعايــة الصحيــة.

الفرص القابلة للتحسين في نظام الرعاية الصحية
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منظومة الصحة اليوم 
والصحة مستقبالً 
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الصحة اليوم

عاتقهــا  علــى  الصحــة  منظومــة  تحمــل 
فــي الوضــع الراهــن ثــالث مهمــات رئيســية 
متداخلــة ومتقاطعــة بشــكل كبيــر؛ ويــؤدي 
تقاطــع هــذه المهمــات إلــى تقليــل ســرعة 
تطويــر القطــاع الصحــي إلــى مســتويات تليــق 
والمواطنيــن  الرشــيدة  القيــادة  بتطلعــات 

وهــذه المهمــات هــي:

1- المنظم والمشرع

٢- مقدم الخدمة

٣- الممول

الصحة مستقبالً

يتواكــب  بمــا  الصحــي  القطــاع  تطويــر  إن 
مــع رؤيــة ٢٠٣٠ يتحتــم معــه فصــل المهمــات 
حاليــا؛  الصحــة  وزارة  تقدمهــا  التــي  الثــالث 
القطــاع  لتنظيــم  الــوزارة  تتفــرغ  بحيــث 
واإلشــراف عليــه، دون تشــتيت جهودهــا فــي 
المهمــات األخــرى. وهــي اللبنــة األولــى فــي 
تتولــى  حيــث  القطــاع،  مكونــات  تطويــر 
عمليــات تقديــم الخدمــات شــركة قابضــة 
بعمليــة  ويقــوم  عمــل،  وحــدات  تتبعهــا 
التمويــل مركــز التأميــن الصحــي الوطنــي.  

رسم 
السياسات 

واالستراتيجيات 
والتخطيط

التنظيم 
إدارة األداءواإلشراف

المواطن

الخدمات

الحوافز

الممولمقدم الخدمة

المنظم

وبهذا تتفرع الوزارة لدورها اإلشرافي والتنظيمي من خالل

منظومة الصحة اليوم .. والصحة مستقبالً
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دور مكتب تحقيق الرؤية
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يتطلــب تطويــر القطــاع الصحــي حزمــة مــن الخطــط ينتــج عنهــا مبــادرات وبرامــج تكــون األســاس فــي 

المرحلــة االنتقاليــة التــي تؤســس لتحقيــق التحــول الصحــي بمــا يتوافــق مــع رؤيــة ٢٠٣٠. ولهــذا الغــرض 

ــر  ــر وتتولــى مســؤولية القيــادة والتطوي ــة تتبــع معالــي الوزي ــة كوحــدة إداري أنشــئ مكتــب تحقيــق الرؤي

واالشــراف علــى تنفيــذ برامــج التحــول الخاصــة بالقطــاع الصحــي كجــزء مــن برنامــج التحــول الوطنــي ٢٠٢٠. 

حيــث يعمــل المكتــب علــى تعزيــز الجهــود ورفــع مســتوى التنســيق داخــل المنظومــة الصحية لمســاعدتها 

ــة. ــادرات التحولي علــى تحقيــق أهــداف المب

ــة التــي  ــد مــن األجهــزة الممّكنــة والداعمــة للبرامــج التنفيذي ــة مــع العدي و يتكامــل مكتــب تحقيــق الرؤي

الوطنــي  المركــز  االســتراتيجية،  اإلدارة  والتنميــة؛ ومنهــا مكتــب  االقتصاديــة  الشــؤون  أقرهــا مجلــس 

لقيــاس أداء األجهــزة العاّمــة، مركــز اإلنجــاز والتدخــل الســريع، مكتــب إدارة المشــاريع فــي مجلــس الشــؤون 

ــة.  ــة والتنمي االقتصادي

ويحقق نموذج الحكومة المتبع في مكتب تحقيق الرؤية األهداف التالية: 

1. رفع كفاءة التخطيط 
على مستوى القطاع.

2. رفع وتيرة التنسيق 
فيما بين المؤسسات

 الشقيقة لتحقيق األهداف
 الوطنية المشتركة.

5. المراجعة الدورية
لمستوى التنفيذ

وتقييم األداء.

3. ضمان سرعة اإلنجاز 
في المشروعات والمبادرات.

4. تحقيق االستدامة
 في العمل.

دور مكتب تحقيق الرؤية 
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األهداف االستراتيجية 
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األهداف االستراتيجية 

الهدف 

ا�ستراتيجي 

ا�ول
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية

تسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية للمواطنين 
والمقيمين في المملكة عبر أربعة عناصر:

١- القدرة الكافية ا�جمالية (أسرة المستشفيات والطواقم الطبية). 

٢- التوزيع الجغرافي المناسب (المسافة بين أحد مقدمي الرعاية الصحية). 

٣- الوصول في الوقت المناسب إلى الخدمات ذات الصلة. 

٤- القدرة على تحمل تكاليف الرعاية الصحية ل�فراد. 

الهدف 

ا�ستراتيجي 

الثاني
تحسين جودة وكفاءة الخدمات 

التركيز على تعظيم جودة الخدمات المقدمة مع التحكم 
بالتكلفة ا�جمالية عبر ثالثة أبعاد:

١- الموثوقية (تقليل ا¢خطاء الطبية). 

٢- فعالية العالج الطبي (النتائج السريرية). 

٣- تجربة المستفيدين. 

األهداف الرئيسية
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الهدف 

ا�ستراتيجي 

الثالث

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية 
(نظام الصحة العامة وإدارة ا�زمات الصحية)

يشمل الهدف االستراتيجي عنصرين: 

١- الصحة الوقائية العامة ( مثل الوعي والتطعيم للحد من التعرض 

   ل�مراض المعدية وغير المعدية ). 

٢- التعـامـل مـع ا زمـات الصـحـيـة ( بما فـي ذلك التـعـامل مع ا وبئة 

   والكوارث الطبيعية).  

تنعكس السالمة المرورية في الجوانب الثالث التالية: 

١- الوفيات. 

٢- ا�صابات والحوادث. 

٣- انتشار االنتهاكات الخطيرة. 

تعزيز السالمة المرورية
الهدف 

ا�ستراتيجي 

الرابع

األهداف الرئيسية



٢٥

 برامج التحول الصحي



٢٦

برامج التحول الصحي

برامج التحول الصحي
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برنامج التحّول المؤسسي 
ونموذج الرعاية الصحية
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يهــدف مشــروع نمــوذج الرعايــة الصحيــة الوطنــي إلــى تقديــم الرعايــة الصحيــة للمســتفدين مــن الخدمــة 
فــي المملكــة، بمــا يكفــل أعلــى مســتويات الجــودة والكفــاءة للمســتفيد. كمــا يقــوم بتحقيــق مفهوم 
الوقايــة، ويوفــر البيئــة المهنيــة األمثــل للممــارس الصحي.ويأتــي تقديــم النمــوذج مراعيــا لحاجــة الخدمــات 

الصحيــة فــي المملكــة لتحقيــق خطــط برنامــج التحــول الوطنــي٢٠٢٠ ، وأهــداف رؤيــة ٢٠٣٠.

ويعمــل نمــوذج الرعايــة الجديــد علــى تطبيــق ٤٢ مبــادرة، ٢٧ منهــا مقســمة علــى نظــم الرعايــة الصحيــة 
الســتة، و1٥ مبــادرة متداخلــة مــع نظــم رعايــة مختلفــة. هــذه المبــادرات هــي عبــارة عــن مجموعــة 
اســتراتيجيات برمجيــة، مصممــة خصيصــً إلحــداث تغيــرات ســلوكية، وتحســين صحــة الفــرد وتخفيــض 

التكلفــة العالجيــة.

المستشفيات المتخصصة
والمدن الطبية

المستشفيات

المراكز الصحية

المنزل

ق صحة
طبي

ت

رعاية ا�طفال

الرعاية المنزلية

خدمات ا�مومة

خدمات ا�سعاف المحلية

خدمات في المدارس

طب ا�سنان

الصيدلية

االستشارات

الصحة النفسية
المتخصصة

مسجد

خدمات الطوارئ

الخدمات التطوعية

مجتمع التمريض

ا�شعة

الدعم النفسي

رعاية المجتمع

العافية

937
مركز اتصاالت الطوارئ

بوزارة الصحة

نظرة عامة 
نموذج الرعاية الصحية الوطني

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية
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الرعاية الوقائية: كيف سيساعدني النظام في الحفاظ على صحتي الجيدة؟  •

الرعاية العاجلة: كيف سيساعدني النظام عندما أواجه مشكلة طارئة؟ •

الرعاية اإلختيارية: كيف سيساعدني النظام للحصول على أفضل النتائج للعمليات المقررة؟ •

رعاية النساء واألطفال: كيف سيساعدني النظام ألنجب طفلي بأمان؟ •

رعاية االمراض المزمنة: كيف ُيمكن أن يقدم لي النظام الدعم والمساندة للتعايش مع األمراض  •

المزمنة التي ُأعاني منها؟

الرعاية التلطيفية: كيف ُيمكن للنظام أن يوفر لي أفضل مستويات الرعاية وأكثرها حساسية في  •

المراحل األخيرة من حياتي؟

األنظمة الستة لنموذج الرعاية الصحية الحديث:

ُصّمــم نمــوذج الرعايــة الجديــد اســتناًدا إلــى »أنظمــة« الرعايــة الســتة. ولقــد اختيــرت هــذه األنظمــة 
بشــكل يجيــب علــى التســاؤالت الرئيســية التــي قــد يطرحهــا أفــراد المجتمــع وهــي: 

رعاية المستشفيات المتخصصة

رعاية المستشفيات العامة
الرعاية ا�ولية

الرعاية االفتراضية

المجتمعات الصحية
   الفرد المفعل

ية
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ال

الرعاية الوقائية
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   الصحة االجتماعية
                                      

ية
ار

تي
�خ

ة ا
اي

رع
ال

مشاركة 
القطاع الخاص

مشاركة القوى العاملةالصحة ا�لكترونيةالحوكمة والتنظيم
القطاع الغير ربحي

التمويل

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية
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مستويات خدمات نموذج الرعاية الصحية الحديث:

لون: 1. األفراد المفعَّ
يقــع األفــراد المفعلــون فــي صميــم نمــوذج الرعايــة الصحيــة؛ وذلــك عبــر تمكينهــم وعائالتهــم مــن الحفــاظ علــى 

صحتهــم، مــن خــالل خدمــات الرعايــة الذاتيــة، والتوعيــة الصحيــة.

٢. المجتمعات الصحية:
ليــن  يؤكــد المســتوى الثانــي لنمــوذج الرعايــة الصحيــة علــى دور المجتمعــات الصحيــة فــي دعــم األفــراد المفعَّ
مــن خــالل تشــجيعهم علــى تبنــي نمــط حيــاة صحــي، وتزويدهــم بالمعلومــات المناســبة، إضافــة إلــى تمكينهــم 

مــن الوصــول إلــى مرافــق الصحــة المجتمعيــة. 

٣. خدمات الرعاية االفتراضية:
تعتبــر مصــدًرا قويًــا وغيــر تقليــدي للمشــورة الصحيــة. وســتكون الرعايــة االفتراضيــة فــي غالبيــة الحــاالت بمثابــة 
نقطــة االتصــال األولــى لألفــراد مــع مقدمــي خدمــات الرعايــة الطبيــة، بمــا ُيســهم فــي تحســين إمكانيــة حصــول 
األفــراد علــى المشــورة الطبيــة، فضــالً عــن توجيههــم للتعامــل مــع نظــام الرعايــة الصحيــة ككل، والســعي 

ــة المناســبة.  للحصــول علــى الرعاي

وبعيــًدا عــن ذلــك، فــإن  ثّمــة مســتويات تقليديــة لخدمــات الرعايــة تمــر بهــا الحــاالت حســب نوعيــة 
المتخصصــة. والرعايــة  الثانويــة،  والرعايــة  األوليــة،  الرعايــة  التشــخيص، وهــي  وتفاصيــل 

ونظــًرا ألن نمــوذج الرعايــة ينقــل التركيــز مــن الرعايــة العالجيــة إلــى الرعايــة الوقائيــة، فســتعمل نظــم 
الرعايــة بشــكل أقــل فــي المستشــفيات، وبشــكل أكبــر فــي منــازل األفــراد والمجتمعــات.

رعاية النساء وا�طفال ض المزمنة
عاية ا�مرا
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رعاية المستشفيات المتخصصة

رعاية المستشفيات العامة
الرعاية ا�ولية

الرعاية ا�فتراضية

المجتمعات الصحية
   الفرد المفعل
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٣1

عوامل تمكين نموذج الرعاية:

ــة، إال  ــات الصحي ــي االحتياج ــموليُا يلب ــُا ش ــُا صحي ــه نظام ــة بكون ــوذج الرعاي ــف نم ــن وص ــم م ــى الرغ عل
ــاص  ــاع الخ ــاركة القط ــي مش ــة ف ــق، والمتمثل ــة للتطبي ــل الممكن ــم العوام ــيتطلب دع ــذه س أن تنفي
والقــوى  اإللكترونيــة،  والصحــة  واألنظمــة،  والحوكمــة  الخدمــات،  وشــراء  الصحــي  الضمــان  وبرنامــج 

العاملــة.

1- تمكين األفراد وعائالتهم من التحكم بصحتهم. •

٢- تقديم المعرفة الالزمة لألفراد كجزء من عالجهم، وتمكينهم من اكتساب الثقافة الالزمة للتحكم  •

بصحتهم. 

٣- الدمج الكامل للنظام الصحي، بما يتالءم مع وجهة نظر األفراد. •

4- الحفاظ على صحة األفراد، والتركيز على المجتمع ككل، من خالل اتخاذ نهج وقائي بدالً من اتخاذ نهج  •

عالجي فقط لتقديم الخدمات الصحية. 

5- توفير الخدمات العالجية المناسبة للمرضى حسب كل حالة ، دون أن يكون العالج مفرًطا أو دون  •

المستوى األمثل.

المبادئ الخمسة التي تحدد نموذج الرعاية هي:

مشاركة 
مشاركة القوى العاملةالصحة ا�لكترونيةالحوكمة والتنظيمالتمويلالقطاع الخاص

القطاع الغير ربحي

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية
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تصور نموذج الرعاية الذي يتسم بالترابط

رعاية المستشفيات المتخصصة

رعاية المستشفيات العامة
الرعاية ا�ولية

الرعاية ا�فتراضية

المجتمعات الصحية
   الفرد المفعل
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سيدعم النظام ا�فراد لتمكينهم من 
التعامل مع أمراضهم المزمنة، من خالل 

تقديم خدمات الرعاية المتكاملة، فضالً عن 
تسهيل تدفق المرضى بين مختلف مرافق 
الرعاية, إلى جانب تعزيز مستوى خدمات 

الرعاية في المرافق المناسبة

سيقدم النظام الدعم والمساندة ل�فراد 
لتمكينهم من البقاء بصحة جيدة، وللعودة 

للصحة الجيدة بعد المرض، من خالل 
تزويدهم بالمعرفة الالزمة وتوفير 

المجتمعات الصحية

سيدعم النظام المرضى 
لتمكينهم من الحصول على 

نتائج ممتازة ومتكاملة 
لعملياتهم المخططة، من 
خالل توفير الرعاية الضرورية 

والفاعلة، والنوعية

سيقدم النظام الدعم والمساندة للنساء 
لتمكينهن من إنجاب ا�طفال بكل يسر من 
خالل تقديم الدعم المتواصل بدء§ من مرحلة 
ماقبل الزواج وقبل الحمل وصوالً إلى مرحلة 

مابعد الوالدة وخالل سنوات الطفل ا�ولى

مشاركة 
القطاع الخاص

مشاركة القوى العاملةالصحة ا�لكترونيةالحوكمة والتنظيم
القطاع الغير ربحي
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رعاية النساء وا�طفال ض المزمنة
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   الصحة ا�جتماعية
                                      

سيقدم النظام الدعم 
والمساندة للمرضى 

وعائالتهم خالل المرحلة 
ا�خيرة من حياتهم، من خالل 
تزويدهم بالرعاية الرحيمة، 

وتمكينهم من قضاء أيامهم 
ا�خيرة بأقصى قدر ممكن 

من الراحة

سيقدم النظام الدعم والمساندة ل�فراد 
عندما يعانون من مشكالت طارئة، من خالل 
تزويدهم بالخدمات العالجية الضرورية في 
المكان والوقت المناسبين, فضالً عن دعم 
المرضى للعودة إلى منازلهم ولخدمات 

المجتمع

التمويل
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التحــول المؤسســي هــو عمليــة االنتقــال التدريجــي لألصــول والخدمــات التــي تملكهــا وتديرهــا الحكومــة 
ــة  ــة المحلي ــم خدمــات الرعاي ــة قابضــة تقدي ــى فيــه شــركة حكومي ــى نمــوذج تتول ــي إل فــي الوقــت الحال
ممــا يســاعد علــى تحســين الكفــاءة التشــغلية والماليــة مــن جهــة  والحــث علــى االبــداع  والتميــز مــن جهــة 

اخــرى.

النجاح المرتقب في السنوات القادمة:
تتضمــن رؤيــة المملكــة ٢٠٣٠ تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة، مــن خــالل مجموعــة مــن منظمــات الرعايــة 
المتكاملــة، والتــي يتــم تشــغيلها بشــكل مســتقل، وتكــون مســؤولة عــن إدارة صحــة أفــراد مجتمعهــا 

المحلــي، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة األوليــة، والرعايــة الممتــدة.
أمــا علــى المــدى القريــب فستنشــىء شــركة وطنيــة قابضة، تمتلــك وحدات عمل مقســمة علــى المناطق 
جغرافيــُا، بحيــث تتولــى اإلشــراف علــى تجمعــات صحيــة متكاملــة فــي جغرافيتهــا المحــددة لحيــن اســتقالل 

هــذه التجمعــات بشــكل كامــل، وبالتالــي تحولهــا إلــى منظمــات رعايــة متكاملة.
ــادات  ــمل العي ــي تش ــة الت ــات الرعاي ــي خدم ــن مقدم ــة م ــبكة متكامل ــه ش ــي أن ــع الصح ــد بالتجم ويقص
األوليــة والمستشــفيات والمــدن الطبيــة، وتخضــع إلدارة هيــكل مؤسســي .ويتــم تشــكيل هــذه التجمعــات 
بنــاء علــى المرافــق المتاحــة والبيانــات الســكانية الخاصــة بــكل منطقــة. حيــث تتولــى إدارة تقديــم الخدمات 

الطبيــة، والقيــام بمهــام  اإلدارة والتشــغيل، التــي تحددهــا الشــركة الحكوميــة مســتقبال.

المنطقة 
الشمالية

برنامج الضمان الصحي 
وشراء الخدمات

)التمويل من خالل التأمين 
الصحي الوطني(

وزارة الصحة
)األنظمة والتشريعات(

المنطقة 
الشرقية

المنطقة 
الوسطى

الشركة الوطنية
القابضة

 

الـمـدينــــة الـطبـيـــــة / 
المستشفيات التخصصية

عيادات الرعاية األولية

مكونات
التجــمـع

المنطقة 
الجنوبية

المنطقة 
الغربية

المستشفيات

نظرة عامة 
التحول المؤسسي

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية
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ما هي الفوائد المستمدة من التحّول المؤسسي؟

١- بالنسبة للمرضى 

تقليل فترات االنتظار، وزيادة التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية.
توجيه وصول المرضى إلى أماكن الرعاية المناسبة على الوجه ا مثل. 

إتاحة عدة خيارات لتقديم الرعاية الصحية. 

٢- بالنسبة لمقدمي خدمات الرعاية الصحية 

رفع مستوى االستقاللية في اتخاذ القرارات.
تهيئة بيئة جذابة لتشجيع مقدمي الخدمات وزيادة الكفاءة والفاعلية.

زيادة المرونة التشغيلية في المنشآت.

٣- بالنسبة للجهات ا�دارية والمنّظمة 

تحسين البنى التحتية وإدارة المرافق ومعايير السالمة. 
تيسير عملية اتخاذ القرارت االستراتجية، لتحسين استغالل الموارد المتاحة.
تنفيذ ومتابعة أفضل مقارنات الجودة المرجعية والتحسينات على ا نظمة.

٤- بالنسبة للموظفين 

زيادة االستثمار في قدرات الموظفين وفرص التدريب وتطوير المهارات.
ضمان بيئة عمل محفزة للكفاءة وا®بداع.

ضمان عدالة فرص التطوير والتمكين للجميع.

برنامج التحول المؤسسي ونموذج الرعاية الصحية
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نظرة عامة 
برنامج الحوكمة

يركــز برنامــج الحوكمــة علــى تســخير كافــة الجهــود التــي تعــزز تمكيــن الــوزارة مــن القيــام بعملهــا 

ــد  ــى تحدي ــج عل ــل البرنام ــراد. إذ يعم ــة لألف ــات الرعاي ــم خدم ــى تقدي ــب عل ــم ومراق ــرع ومنظ كمش

دور الــوزارة بحيــث تصبــح الجهــة الوحيــدة لصنــع السياســات التشــريعية والتنظيميــة الصحيــة فــي 

الســعودية والحيلولــة دون تداخــل مهمــات التنظيــم والرقابــة بيــن الــوزارة والجهــات الشــقيقة. ومــن 

هنــا فــإن البرنامــج يركــز علــى تحديــد اآلليــات والمســؤوليات واألدوات الممكنــة للــوزارة مــن القيــام 

ــد مــن الشــفافية والمســؤولية واالســتدامة. بــدور التشــريع والتنظيــم، بمــا ينتــج المزي

كيف نعرف حوكمة القطاع الصحي؟

يمكــن تعريــف حوكمــة القطــاع الصحــي بأنــه نظــام مــن السياســات واللوائــح والهيكلــة لغــرس 

الســلوكيات المناســبة، ومراقبــة األداء وتطويــر إدارة إجــراءات األعمــال وتحســين تحقيــق القيمــة الصحية 

التــي يحصــل عليهــا األفــراد.

القيمة 
المحصلة

مخرجات الخدمات
الصحية

التـكـاليــف

ّ

برنامج الحوكمة
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ــم  ــة والتشــغيلية فــي تقدي ــة مــع المســؤوليات التنفيذي ــة والتنظيمي -  تداخــل المســؤوليات الرقابي
الخدمــة..

-  ضعف هيكل الحوكمة نتيجة التدخل المباشر في تقديم خدمات الرعاية.
-  ضعــف التنســيق بيــن القطاعــات الصحيــة فيمــا يخــص اإلشــراف والتنظيــم والرقابــة ممــا يــؤدي إلــى 

تفــاوت معاييــر الجــودة والســالمة.

العوائق التي يواجها نظام الحوكمة الحالي:

ما األهداف المرجوة من حوكمة القطاع الصحي؟
 وما النتائج المتوخاة منه؟

1- نقــل وزارة الصحــة مــن دورهــا الحالــي كمشــرع، ومنظــم، ومقــدم وممــول للخدمــات الصحيــة 
ومانًحــا للتراخيــص الصحيــة إلــى اقتصارهــا علــى دور أساســي كمشــرع ومنظــم ومراقــب للخدمــات 

الصحيــة. 
٢-  تعزيــز الشــفافية فــي مراقبــة أداء المنشــآت الصحيــة مــن حيــث ســرعة وجــودة الوصــول للخدمــات 
ــة  ــة العالجي ــاًء علــى مخرجــات العملي ــى المســائلة بن ــر كفــاءة العامليــن والوصــول ال وضمــان تطوي

ممــا يســهم فــي اســتدامة وجــودة الخدمــات المقدمــة. 

محاور برنامج الحوكمة

برنامج الحوكمة
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6 مبادئ لتصميم حوكمة القطاع الصحي:

الشمولية الوطنية

حوكمة النظام الصحي على مستوى 
القطاعات

الديناميكية

المرونة والقدرة على ا�ستجابة بسرعة 
وفعالية لحتياجات والمتطلبات

المساءلة
وضوح ا�دوار والمسؤوليات, والتخصيص 

الفعال للموارد والقدرات, المراقبة وا�متثال 
وا�تفاذ على مستوى االقطاعات

الموثوقية
يتسم صنع القرار على أساس البيانات 
بالشفافية والموضوعية ويمكن إدارته 

بالشكل الصحيح

الحد ا�دنى من ا	كتفاء

يركز التنظيم والتغيير على مايهم 
حقا والجوانب الواقعية والعملية

التكامل والتعاون

تحفيز التعاون والمشاركة

التركيز على السكان
النزاهة وا�ستناد إلى النتائج والعمل 

على تمكين السكان

1- الشمولية الوطنية

حوكمة النظام الصحي على مستوى القطاعات

٢- المساءلة

وضــوح األدوار والمســؤوليات. والتخصيــص الفعــال للمــوارد والقــدرات. المراقبــة واإلمتثــال واإلتفــاذ علــى 

االقطاعــات مســتوى 

٣- الموثوقية

يتسم صنع القرار على أساس البيانات بالشفافية والموضوعية ويمكن إدارته بالشكل الصحيح

4- الديناميكية

المرونة والقدرة على اإلستجابة بسرعة وفعالية لإلحتياجات والمتطلبات

5- التكامل والتعاون

تحفيز التعاون والمشاركةإدارته بالشكل الصحيح

٦- الحد األدنى من اإلكتفاء

يركز التنظيم والتغيير على مايهم حقا والجوانب الواقعية والعملية

برنامج الحوكمة
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نظرة عامة 
برنامج مشاركة القطاع الخاص

تعتبــر المملكــة ســوقا جاذبــة للمســتثمرين لمــا تمتــاز بــه مــن االســتقرار األمنــي واالقتصــادي؛ ويشــكل 

القطــاع الصحــي أحــد أبــرز المجــاالت الزاخــرة بالفــرص الواعــدة للقطــاع الخــاص. حيــث تؤهــل هــذه الشــراكة 

لرســم مالمــح الــدور المســتقبلي للقطــاع الخــاص فــي االقتصــاد الســعودي وتعزيــز قدراتــه مــن جهــة؛ وفــي 

ــاء علــى الخبــرات المتقدمــة التــي يحظــى  تحقيــق تنميــة واســتدامة فــي الخدمــات الصحيــة المقدمــة بن

بهــا. وفــي هــذا اإلطــار يعمــل برنامــج مشــاركة القطــاع الخــاص علــى تعزيــز تحقيــق عــدد مــن مســتهدفات 

برامــج مكتــب تحقيــق الرؤيــة ومنهــا: رفــع الطاقــة االســتيعابية والكفــاءة اإلنتاجيــة؛ ترشــيد اإلنفــاق المالــي 

وتخفيــف العــبء علــى الموازنــة العامــة عبــر إدخــال أســاليب تمويــل جديــدة.

1. زيــادة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي تقديــم الرعايــة الصحيــة تجعــل مــن الممكــن تحقيــق تــوازن وتقاســم 

للمخاطــر والمســؤوليات بيــن الجهــات العامــة والخاصة.

٢. تحسين الكفاءة العامة للنظام الصحي عن طريق توظيف آليات تمويل متنوعة ومبتكرة.

٣. استخدام أساليب االدارة الحديثة وخبرات القطاع الخاص.

٤. تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة لخدمات الرعاية الصحية.

٥. زيادة امكانية نقل المعارف والخبرات العالمية في معظم مجاالت تقديم الرعاية الصحية.

٦. اســتخدام نمــاذج مبتكــرة مصممــة بمــا يتناســب مــع واقــع وتطلعــات المواطنيــن، وبمــا يضمــن الحماية 

مــن االحتــكار وخلــق بيئــة تنافســية للشــركاء مــن القطــاع الخاص.

الفوائد المنتظرة من مشاركة القطاع الخاص:

برنامج مشاركة القطاع الخاص
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المراحل التي يسير بها البرنامج:

ما هي المجاالت التي يستهدفها البرنامج لتحقيق الشراكة
مع القطاع الخاص؟

المشاريع ا�عداد
التجريبية

تطبيق 
النموذج

حاليا تعمل الوزارة على إعداد 
دراسات تقييمة ل�حتياجات 

وتطوير ا�طار القانوني 
والفني والمالي. وإعداد 

طلبات العرض

سيتم تنفيذ المشاريع 
التجريبية واختبارها لكل 

مبادرة من مبادرات القطاع 
الخاص

سيتم تنفيذ نماذج مشاركة 
القطاع الخاص التي أثبتت 

نجاحهابالتدريج لتطبيقها على 
مستوى مناطق المملكة

2018 - 201720192022 - 2019

الرعاية 
طويلة
ا�مد

المختبراتطب ا�شعةالرعاية المنزلية الرعاية ا�وليةالمستشفياتالمدن الطبيةإعادة التأهيل

مبادرات مشاركة القطاع الخاص

حصة  زيادة  إلى   (PSP) الخاص  القطاع  مشاركة  برنامج  يهدف 
مشاركة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية باستخدام 

 (PPP) نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

برنامج مشاركة القطاع الخاص
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ماذا ستحقق شراكة القطاع الخاص في المجاالت التي تستهدفها المبادرة: 

الرعاية ا�ولية

- خلق سوق تنافسية لتوفير خدمات الرعاية الصحية ا�ولية. 
- تجديد مراكز الرعاية الصحية ا�ولية وتحسين صورتها. 

- زيادة متوسط عدد الزيارات السنوية لمراكز الرعاية الصحية 
ا�ولية للشخص الواحد إلى ٣٫٥ على ا�قل في كل منطقة.

ا�شعة

- تقليل أوقات الوصول من ٥١ يوما للرنين 
المغناطسي  والتصوير المقطعي إلى (٣- ٧ ) أيام. 

- زيادة معدالت استخدام المعدات والتأكد من 
استخدامها بكل سعتها التشغيلية. 

تشغيل المستشفيات 

- تجهيز المنشأت وتشغيلها حسب المعايير العالمية.

- االنتهاء من المستشفيات تحت االنشاء وتشغيلها.

المختبرات
- مركزة الخدمات المختبرية لزيادة الكفاءة. 

- تحسين البنى التحتية للمختبرات لضمان فاعلية 
المركزة وتقليل الهدر المالي. 

االختبارات  من  كاملة  مجموعة  على  الحصول   -
المتاحة في جميع ا�وقات. 

- إنشاء نظم معلومات مختبرية. 

الرعاية طويلة ا�مد
لمرضى  متخصصة  الئقة  صحية  رعاية  خدمات  تقديم   -
المرضى في  إعادة دمج  فرصة  رفع  الطويلة مع  ا´قامة 
على  لµعتماد  وذويهم  تمكينهم  خالل  من  المجتمع 

نفسهم. 
- تأسيس منشآت متخصصة وزيادة عدد ا�سرة للرعاية 

طويلة ا�مد من ٧٠٥ إلى ٣١١٥.

الرعاية المنزلية
نطاق  خارج  الجودة  عالية  صحية  رعاية  خدمات  تقديم   -
في  المرضى  دمج  إعادة  فرصة  رفع  مع  المستشفى 
على  لµعتماد  وذويهم  تمكينهم  خالل  من  المجتمع 

نفسهم. 
- توسيع نطاق الخدمات المقدمة في الرعاية المنزلية.

- توفير ٢٨٥ وحدة رعاية منزلية جديدة.

إعادة التأهيل

- تقديم خدمات تأهيل طبي متخصصة مع رفع فرصة 
إعادة دمج المرضى في المجتمع من خالل تمكينهم 

وذويهم لµعتماد على نفسهم. 
- تأسيس منشآت التأهيل الطبي المتخصصة لرفع 

الطاقة االستيعابية السريرية من ٢٣٥ إلى ٣١٩٠ سرير.

1

2

3

إنشاء المدن الطبية

من  ا´حتياجات  لتغطية  متكاملة  منظومة  بناء   -
الخدمات العالجية المختصة.

 - استكمال أعمال ا´نشاء في المدن الطبية التي 
لم تكتمل بعد.

5

4

6

7

8

برنامج مشاركة القطاع الخاص



برنامج الضمان الصحي 
وشراء الخدمات الصحية
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نظرة عامة 
برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

يعمــل مكتــب تحقيــق الرؤيــة مــن خــالل هــذا البرنامــج علــى تصميــم وإدارة آليــات تمويــل للخدمــات الصحيــة 

وهــو أحــد أذرعــة التحــول الصحــي فــي المملكــة. برنامــج الضمــان الصحــي ســيجعل المواطــن فــي مركــز 

ــى  ــة عل ــتدامة مبني ــة ومس ــاملة مجاني ــة ش ــة صحي ــى رعاي ــول عل ــن الحص ــيمكنه م ــث س ــام، حي اإلهتم

ــي  ــم الخدمــات التــي يحتاجهــا المواطــن بمســتوى عال أســاس تحســين الجــودة والكفــاءة، تضمــن تقدي

وفــي زمــن مقبــول.

يقــوم برنامــج الضمــان الصحــي علــى معاييــر دوليــة أخــذًا باإلعتبــار عــددا مــن تجــارب دول بــرزت بأنظمتهــا 

الصحيــة كبريطانيــا، وأمريــكا، وهولنــدا، والســويد، وأســتراليا، وغيرهــا مــن الــدول التــي أثبتــت نجاحــً فــي 

النظــام الصحــي.

1.   ضعف جودة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية.

٢.  أوقات االنتظار الطويلة في المستشفيات الحكومية.

٣.  انخفاض اإلنتاجية وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتفاوتها بين المناطق.

٤.  عدم توفر خدمات رعاية وقائية فعالة.

ما هي التحديات التي يعزم البرنامج حلها؟

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

المواطن

الخدمات

الحوافز

الممولمقدم الخدمة

المنظم
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1.  شراء خدمات الرعاية الصحية. 
٢.  احتساب مخاطر التكلفة الصحية. 

٣.  المساهمة في تطوير شبكة مقدمي الرعاية الصحية. 

كيف يعمل برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات؟

نموذج التمويل 
الحالي

بالتعاون مع وزارة الماليةانتقال تدريجي

من تمويل المدخالت

إلى تمويل المخرجات

الرواتب

ا�جهزة

ا�دوية

المصروفات

صحة الفرد

جودة الخدمة

رضا العميل

سالمة المجتمع

التكلفة المفردة

عبر الميزانيات المباشرة

قطاعات وزارة الصحة
حكومية 1

قطاعات 
حكومية 2

التغطية الصحية:

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية

برنامــج الضمــان الصحــي وشــراء الخدمــات الصحيــة هــو برنامــج حكومــي شــامل يســعى إلــى ضمــان 

تغطيــة جميــع الخدمــات الصحيــة التــي يحتاجهــا المواطــن عــن طريــق نظــام التعرفــة للفــرد الــذي يقــوم 

ــراء  ــه بش ــال تأسيس ــال اكتم ــج ح ــيقوم البرنام ــالت، وس ــل المدخ ــن تموي ــدالً ع ــات ب ــل المخرج ــى تموي عل

الخدمــات الصحيــة لجميــع المواطنيــن مــن مــزودي الخدمــات الصحيــة فــي المملكــة ودفــع التكاليــف 

ــة عــن المواطــن. ــة نياب المالي



برنامج القوى العاملة 
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نظرة عامة 
برنامج القوى العاملة

يعمــل برنامــج القــوى العاملــة كممّكــن لعمليــة التحــول فــي القطــاع الصحــي، حيــث يهتــم بخلــق التــوازن 
بيــن قــدارت وإمكانيــات قــوى العمــل فــي قطاعــات الصحــة كمــُا وكيفــُا ، وفــي هــذا اإلطــار يعمــل البرنامــج 
ــاد  ــن االعتم ــة يمك ــة فعال ــة بطريق ــة الصحي ــاع الرعاي ــة بقط ــوى العامل ــة للق ــدرة واإلمكاني ــاء الق ــى بن عل
ــات( ــة )التجمع ــات الصحي ــل المجموع ــار عم ــى إط ــي إل ــاع الصح ــول القط ــة تح ــود عملي ــا تق ــا. وفيم عليه

ــة للســكان  ــإن هــذه التجمعــات التــي ســتقدم الخدمــات الصحي كأحــد مخرجــات التحــول المؤسســي؛ ف
المتواجديــن فــي منطقــة جغرافيــة معينــة، ســتكون قــادرة علــى إجــراء قيــاس دقيــق لحجــم الحاجــة للقــوى 

العاملــة والكفــاءة المطلوبــة بمــا يعالــج فجــوات قــوى العمــل الناتجــة عــن الفــارق بيــن العــرض والطلــب.

القدرة 
ا�ستيعابية

القدرات 
المهارية
وا�نتاجية

الكيفالكم

زيادة القدرة 
ا�ستيعابية وجودة 
التعليم الجامعي

(مبادرة وزارة 
التعليم)

التوسع في 
التطوير الموجه 

والتطوير المحلي 
والدولي لكوادر 

القطاع الصحي

زيادة جاذبية 
العمل في مجاالت 
التمريض كخيار 
مهني مفضل 

للمواطنين

الهدف : تحقيق التوازن بين القدرة االستيعابية والمهارات )الكم والكيف(

برنامج القوى العاملة 
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-  تحســين الوصــول الــى الخدمــة، مــن خــالل توفيــر إمــدادات وطنيــة مناســبة موزعــة بطريقــة تتماشــى 
Access to Care   مــع االحتيــاج فــي جميــع أنحــاء  المملكــة

-  تحســين جــودة الخدمــة المقدمــة، مــن خــالل بنــاء القــدرة االســتيعابية فــي جميــع التخصصــات بطريقــة 
Quality of Care  تتماشــى مــع االحتيــاج فــي جميــع أنحــاء المملكــة

  Effecient Cost  الفعالية المالية   -
-   االهتمام بالرعاية األولية والوقاية قبل اللجوء للعالج

تركيزنا الرئيسي على ترجمة هذه األهداف:

-  أساســي فــي اتخــاذ قــر ا رت المــوارد البشــرية، التــي تســاعد علــى ضمــان وجــود األشــخاص المناســبين فــي 
الوظائــف المناســبة بالتكلفة المناســبة.

- يســمح بتقديــر العــرض والطلــب المســتقبلي وفجــوة قــوى العمــل، والتــي تشــير إلــى عــدد الموظفيــن 
مــن مختلــف مجموعــات الوظائــف.

كيف يفيد تخطيط القوى العاملة القطاع الصحي؟

1-  االعتماد المتزايد على الكوادر األجنبية في ظل تزايد المواطنين الباحثين عن العمل.
٢-  الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب.

٣- عــدم التخطيــط طويــل المــدى فيمــا يتعلــق بنوعيــة وعــدد العامليــن فــي الرعايــة الصحيــة ممــا يــؤدي 
إلــى إنفــاق غيــر مجــدي علــى التدريــب والتعليــم.

٤- مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
 

ما هي التحديات التي يعالجها البرنامج؟ 

برنامج القوى العاملة 
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أبرز المشاريع التي يعمل عليها برنامج القوى العاملة:

1

3

2

4

حصر الموارد الصحية في 
القطاع الصحي

مشروع البرنامج الوطني للتدريب وبناء 
قدرات العاملين بالقطاع الصحي

إيجــاد منصــة تجمــع كافــة معلومــات المــوارد الصحيــة بشــكل ُيمكــن صاحــب 

ــة،  ــل للمــوارد الصحي ــق االســتغالل األمث ــرارات اســتراتيجية لتحقي القــرار مــن اتخــاذ ق

حيــث تعمــل المنصــة االلكترونيــة علــى الحصــر الشــامل والدقيــق للمــوارد الصحيــة 

 - العاملــة  القــوى   - المقدمــة  الخدمــات   - واالقســام  اإلدارات   - الصحيــة  )المرافــق 

خصائصهــا  ودراســة  عناصرهــا  بكافــة  الصحــي  القطــاع  فــي  الطبيــة(  المعــدات 

اإلنتاجيــة. وقدراتهــا 

ــادة الطاقــة االســتيعابية الســنوية للقبــول فــي البرامــج  هــذه المبــادرة تهــدف لزي

واالســتفادة  المخرجــات  جــودة  وتحســين  المحافظــة  مــع  المختلفــة  الصحيــة 

مــن الخبــرات العالميــة الرائــدة فــي هــذا المجــال علــى أن يتــم حصــر وتحديــد 

االحتيــاج مــن البرامــج التدريبيــة المطلوبــة للمــوارد المتاحــة، باإلضافــة الــى تطويــر 

واســتحداث برامــج الدراســات العليــا المؤهلــة للتخصصــات الصحيــة األكثــر احتياجــا 

ــك مــن خــالل المراحــل الالحقــة للمشــروع. وذل

تأسيس وتشغيل أكاديميات 
الدراسات العليا لطب األسرة

تطوير وتأهيل )50( خمسين 
مستشفى تابعة لوزارة الصحة لتصبح 

مستشفيات تعليمية

ــاص  ــهادة االختص ــج ش ــنوي لبرنام ــول الس ــي القب ــع ف ــى التوس ــروع إل ــدف المش يه

الســعودية فــي طــب األســرة وتأهيــل كــوادر ســعودية متميــزة فــي هــذا المجــال 

مــن خــالل تعزيــز العمليــة التدريبيــة لغــرض تحقيــق الهــدف االســتراتيجي لــوزارة 

الصحــة ضمــن أهــداف رؤيــة المملكــة الراميــة إلــى توفيــر كــوادر ســعودية مؤهلــة 

فــي عــدد مــن المجــاالت الصحيــة والعمــل علــى اســتيعاب حوالــي 11 % مــن مخرجــات 

ــج ســنويا فــي هــذا  ــي ٣111 خري ــا بحوال ــات الطــب بالمملكــة والتــي تقــدر حالي كلي

البرنامــج.

تهــدف هــذه المبــادرة للتوســع فــي تأهيــل كــوادر صحيــة ســعودية وتعزيــز العمليــة 

ــل  ــادة تأهي ــدف زي ــعودية به ــاص الس ــهادة االختص ــج ش ــن برام ــدد م ــي ع ــة ف التدريبي

اعــداد اكبــر مــن االستشــاريين فــي التخصصــات الصحيــة المختلفــة خــالل فتــرة زمنيــة 

اقصــر وزيــادة الطاقــة االســتيعابية للقبــول الســنوي لبرامــج الهيئــة مــع تحســين 

جــودة المخرجــات.

برنامج القوى العاملة 



برنامج الصحة اإللكترونية
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نظرة عامة 
برنامج الصحة اإللكترونية

يعمــل برنامــج الصحــة اإللكترونيــة كممكــن ومســاند لمختلــف برامــج التحــول فــي القطــاع الصحــي، حيــث 

يركــز علــى تحســين كفــاءة وفعاليــة وأمــان قطــاع الرعايــة الصحيــة مــن خــالل تقنيــة المعلومــات والتحــول 

الرقمــي. ومــن خــالل البرنامــج تعمــل وزارة الصحــة للوصــول إلــى مجتمــع يتمتــع بالصحــة المســتدامة 

والممكنــة باألنظمــة الرقميــة عالميــة المســتوى. ولتحقيــق هــذه األهــداف فــإن البرنامــج يعمــل علــى 

ــة.  ــة الصحيــة الوقائيــة والعالجيــة بجــودة عالميــة آمنــة وفعال التمكيــن الرقمــي فــي تقديــم الرعاي

ــرز هــذه  ــه؛ إذ تكمــن أب ــج المنتظــرة من ــى النتائ ــات للوصــول إل ويحــاول البرنامــج تخطــي عــدد مــن التحدي

التحديــات فــي تكــرار الفحوصــات واإلجــراءات العالجيــة؛ ضعــف آليــات التنســيق وأدوات التكامــل بيــن مقدمــي 

الرعايــة الصحيــة؛ االفتقــار ألدوات التبليــغ ومؤشــرات األداء؛ وغيــاب القيــاس للنتائــج النهائيــة. 

-  إعداد إطار حوكمة للصحة اإللكترونية.

-  إنشاء البنية التحتية الوطنية لتقنية المعلومات الصحية.

-  تأسيس الشبكة السعودية للطب اإلتصالي.
ــات   ــة، المنص ــزة الذكي ــياء، األجه ــت األش ــي، انترن ــذكاء اإلصطناع ــة )ال ــة الحديث ــات الرقمي ــتخدام التقني -  اس

ــة. ــات الصحي ــاء بالخدم ــخ( لالرتق ــحابية، ...إل ــبة الس ــة، الحوس اإلجتماعي
-  نشــر نظــم المعلومــات الوطنيــة الصحيــة فــي جميــع مستشــفيات وزارة الصحــة ومراكــز الرعايــة الصحية 

والمراكــز المتخصصة.

-  وضع سياسات ومعايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات.

-  نشر وتبادل البيانات والمعلومات الصحية اإللكترونية بين جميع مقدمي الخدمة.

-  نشر األدوات الحديثة إلدارة المستشفيات )نظم إدارة الموارد المؤسسية، حلول األعمال، ...إلخ(.

-  إنشاء خدمات البوابة الوطنية للصحة العامة.

-  إعداد المرصد الصحي الوطني.

-  تحقيق تواصل وتنسيق وتبادل معرفي فعال 

-  قياس فعال لمؤشرات األداء الرئيسية. 

كيف يصل البرنامج إلى تحقيق أهدافه؟ 

برنامج الصحة اإللكترونية 
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١- أتمتة رعاية المرضى والملف الصحي االلكتروني والفوترة :
ويتضمن:  

 ١.  نظام المعلوماتية الصحية للمستشفيات. 
   ٢.  نظام أرشفة صور ا�شعة .

   ٣.  نظام المراكز الصحية ا�ولية. 
   ٤.  نظام إحالة المرضى وإدارة ا�سرة. 

   ٥.  التطبيب عن بعد. 
   ٦.  المراكز المتخصصة. 

   ٧.  الملف الصحي الموحد. 
   ٨.  البنية التحتية للتكنولوجيا والدعم.

٢- الخدمات والبوابة االلكترونية :
ويتضمن:

   ١.  توحيد ا�عمال وا�جراءات ا�كلينيكية. 
   ٢.  ا�حصاءات الصحية. 

   ٣.  اللوائح والمعايير لتبادل البيانات. 
   ٤.  إدارة جودة الخدمات الصحية. 

   ٥.  الصحة العامة.

٣- المرصد الصحي :
ويتضمن:

   ١.   برنامج البوابة. 
   ٢.  أتمتة ا�عمال لوزارة الصحة. 

٤- تخطيط الموارد المؤسسية  :
  ويتضمن :

   ١.   تخطيط الموارد المؤسسية. 
   ٢.  تطوير التعليم ا�لكتروني والمهارات. 

4 محاور للصحة اإللكترونية:

برنامج الصحة اإللكترونية 
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نظرة عامة 
برنامج المشاركة المجتمعية 

يعتبــر برنامــج المشــاركة المجتمعيــة فــي وزارة الصحــة األول مــن نوعــه علــى مســتوى األجهــزة الحكوميــة، 
حيــث تأســس عــام ٢٠1٧ لينســجم مــع التوجهــات الحديثــة التــر ترســم العالقــة بيــن الجهــاز الحكومــي 

والمجتمــع فــي ســبيل تحقيــق تطلعــات رؤيــة ٢٠٣٠ وبرنامــج التحــول الوطنــي. 
لقــد ســجلت التجــارب العالميــة مســاهمات كبيــرة مــن القطــاع الغيــر ربحــي فــي المجــال الصحــي، ففــي 
ــى ٦٠% مــن إجمالــي عــدد  ــات المتحــدة األمريكيــة وحدهــا تصــل أعــداد المستشــفيات غيــر الربحيــة إل الوالي
المستشــفيات األمريكيــة. وفــي المملكــة المتحــدة بلغــت العقــود الحكوميــة مــع القطــاع الخيــري 
لتقديــم الخدمــة الصحيــة إلــى 1٤% مــن إجمالــي عقودهــا مــع القطــاع. وعربيــا بلغــت مســاهمة القطــاع عيــر 

الربحــي فــي النفقــات الصحيــة بلبنــان إلــى %1٠. 
ولهــذا يعمــل برنامــج المشــاركة االجتماعيــة مــن منطلــق أن التنميــة الصحيــة ال يمكــن أن تتحقــق بالجهــود 
ــد مــن تضافــر الجهــود مــن كل أصحــاب العالقــة للمســاهمة فــي تحقيــق تنميــة  ــل الب الحكوميــة فقــط، ب
صحيــة وتلبيــة االحتياجــات المتناميــة والمتنوعــة للمجتمــع فــي المجــال الصحــي. فباإلضافــة إلــى الجهــد 
ــادر علــى أن  ــه ق ــه وكيانات ــكل مكونات ــإن المجتمــع ب ــه الحكومــة فــي هــذا المجــال ف ــذي تبذل ــر ال الكبي
يكــون مســاهمً فاعــالً ومؤثــرًا فــي الرقــي بالصحــة العامــة للمجتمــع، إذا مــا وجــد البيئــة المناســبة لذلــك.

تجارب عالمية في مساهمة القطاع غير الربحي في المجال الصحي 

تجارب عالمية في مساهمة القطاع غير الربحي في المجال الصحي

%60%14%10

من المستشفيات ا�مريكية
هي مستشفيات غير ربحية

من العقود الحكومية مع 
القطاع الخيري تتم لتقديم 

خدمات صحية 

مساهمة القطاع غير ربحي 
في النفقات الصحية 

برنامج المشاركة المجتمعية 
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القطاع الصحي غير الربحي في المملكة 

فرص التغيير الحالية إلشراك القطاع غير الربحي في التنمية الصحية :

  ما هي أهداف برنامج المشاركة المجتمعية؟ 

1.   زيادة دور القطاع غير الربحي في التنمية الصحية.

٢.  إشراك المجتمع بجميع مكوناته في تجاوز التحديات الصحية.

٣.  تفعيل دور أفراد المجتمع باألفكار والمبادرات الصحية. 

٤.  صناعة بيئة تشريعية محفزة للمشاركة المجتمعية بالسعودية. 

متطوع رسميوقف صحي جمعية صحية خيريةمراكز صحية خيريةمستشفى غير ربحي

1565022000

- وعي أكثر بتحديات المجتمع 

- رغبة متزايدة في المشاركة 

- موارد فاعلة ومتنوعة 

- تقدير واضح للقطاع 

- التحول في النظام الصحي

- برامج تحول طموحة 
- حاجات صحية جاذبة

- حلول ممكنة ومتنوعة 

- إمكانية التدخل المجتمعي 

برنامج المشاركة المجتمعية 
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4 مبادرات لبرنامج المشاركة المجتمعية:

ماهي النتائج المتوقعة عن برنامج المشاركة المجتمعية

- تنظيم التبرعات وا�وقاف في 
المجال الصحي

- تأسيس صندوق خيري صحي
- مركز خدمة الشراكات المجتمعية

- استراتيجية تطوير منظومة 
التطوع الصحي 

- المركز الوطني للتطوع الصحي 

- حاضنة للكيانات الصحية ا�هلية 
وغير الربحية 

- برنامج تمكين الكيانات الصحية 
ا�هلية وغير الربحية

- تشجيع المبادرات الفردية في 
المجال الصحي

- معمل المبادرات المجتمعية في 
المجال الصحي.

تنظيم وتشجيع العطاء 
الخيري في المجال الصحي

تطوير منظومة التطوع 
الصحي للممارسين الصحيين

بناء قدرات الكيانات الصحية 
ا�هلية وغير الربحية وتشجيع 

التوسع فيها 

تعزيز المبادرات المجتمعية 
ل�فراد في المجال الصحي

مستشفياتأوقاف صحية
غير ربحية

تطوع طبي
نشط

برامج CSRمراكز أبحاث
موجهة

جمعيات خيرية 
صحية كافية

NGO

برنامج المشاركة المجتمعية 
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إجمالي برامج التحول 
الصحي



٥٨

المزيد من المبادرات

إن برامــج التحــول الصحــي التــي تــم تفصيلهــا ســابقا فــي هــذا الدليــل مــا هــي إال المبــادرات التــي تــم البــدء 
بالعمــل بهــا وتحويلهــا إلــى برامــج إلخراجهــا إلــى النــور وفــق جداولهــا الزمنيــة المعــدة لهــا، غيــر أنهــا ال تمثــل 
كافــة مبــادرات التحــول الصحــي؛ فقــد تــم ترجمــة األهــداف االســتراتيجية األربعــة للتحــول الصحــي إلــى عــدد 
مــن المبــادرات الصحيــة التــي تحقــق هــذه األهــداف، وهــي إمــا مبــادرات محوريــة، أو ذات مكاســب ســريعة، 
أو تشــريعية، أو مبــادرات مســتحدثة. إذ تــم بنــاء تصميــم المبــادرات وفــق دراســة تحليليــة لمتطلبــات كل 
هــدف اســتراتيجي و اســتعراض ألفضــل الممارســات الدوليــة واختيــار مــا يناســب الســياق الصحــي فــي 

المملكــة. وفيمــا يلــي اســتعراض موجــز لتلــك المبــادرات. 

وصــف الهــدف: هــو تســهيل الوصــول إلــى خدمــات الرعايــة الصحيــة للمواطنيــن والمقيميــن فــي الوقــت 
ــة  ــتيعابية اإلجمالي ــة االس ــي الطاق ــع ف ــي: التوس ــر ه ــة عناص ــالل أربع ــن خ ــك م ــبين ، وذل ــكان المناس والم
ــي  ــد مقدم ــن أح ــافة م ــب )المس ــي المناس ــع الجغراف ــة(، والتوزي ــم الطبي ــفيات والطواق ــرة المستش )أس
الرعايــة الصحيــة(، والوصــول فــي الوقــت المناســب إلــى الخدمــات ذات الصلــة، والقــدرة علــى تحمــل تكاليــف 

الرعايــة الصحيــة لألفــراد.

الهدف 

ا�ستراتيجي 

ا�ول
تسهيل الحصول على الخدمات الصحية

إجمالي برامج التحول الصحي
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 أ.  قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي األول: 

جدول محفظة المبادرات

إصالح وإعادة هيكلة خدمات الرعاية الصحية األوليةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

-  نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية
ــذ  ــة  من ــة أو العاجل ــة الطارئ ــة الطبي ــون الرعاي ــن يتلق ــى الذي ــبة المرض -  نس

ــاعات ــالل ٤ س ــوارئ خ ــن الط ــم م ــى خروجه ــوارئ إل ــة الط ــم بواب دخوله
-  نســبة طلبــات اإلحالــة االستشــارية التــي تــم معاينــة المريــض فيهــا مــن قبــل 

االستشــاري المتخصــص خــالل اربــع أســابيع مــن الطلب

الركيزة االستراتيجية

-  تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي المطلوب
-  زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمة الصحية

-  خدمات صحية في متناول الجميع 
-  االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحة

وصف ملخص للمبادرة

ــة الصحيــة األوليــة فــي أنحــاء المملكــة بتوفيــر مرافــق أفضــل،  ــر الرعاي تطوي
البيانــات  واســتخدام  أفضــل،  عاملــة  قــوى  نمــاذج  خــالل  مــن  وتمكينهــا 
والتقنيــة وتغطيــة شــاملة ومتكاملــة بالخدمــات الصحيــة والوصــول الــى 

جميــع المناطــق النائيــة والطرفيــة )العيــادات المتنقلــة(.

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

استراتيجية المشاركة المجتمعية للترغيب ببعض المهن الصحيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

-  نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بالخدمة الصحية
ــذ  ــة  من ــة أو العاجل ــة الطارئ ــة الطبي ــون الرعاي ــن يتلق ــى الذي ــبة المرض -  نس

ــاعات ــالل ٤ س ــوارئ خ ــن الط ــم م ــى خروجه ــوارئ إل ــة الط ــم بواب دخوله

الركيزة االستراتيجية
-  تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئة

-  زيادة التغطية الجغرافية وتوزيع الخدمة الصحية
-  االرتقاء بالبنية التحتية والقدرة االستيعابية للصحة

وصف ملخص للمبادرة
النهــوض بقيمــة بعــض المهــن الصحيــة التــي يركــز عليهــا القطــاع الصحــي 
بمــا يخــدم  الرؤيــة  وذلــك  مــن خــالل مشــروع وطنــي ممنهــج  يعتمــد علــى 

إشــراك المجتمــع لزيــادة الجاذبيــة لهــذه المهــن الصحيــة 

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي
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جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
تحســين الوصــول إلــى المرافــق الصحيــة الحكوميــة القائمــة والتخطيــط 

الالزمــة االســتيعابية  للطاقــة  المتكامــل 

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة واتخــاذ 
ــل مــن ٤ ســاعات القــرار الطبــي لهــم فــي أق

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
تصميــم نظــام يضمــن للمريــض الوصــول إلــى مرافــق الرعايــة الصحيــة فيمــا 

يخــص Cardiac/Trauma علــى مســتوى المملكــة

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المركز السعودي للمواعيد واالحاالت الطبيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة طلبــات اإلحالــة االستشــارية التــي تــم معاينــة المريــض فيهــا مــن قبــل 
االستشــاري المتخصــص خــالل اربــع أســابيع مــن الطلــب

تسهيل الحصول على االستشارة مع التخصص الطبي المطلوبالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
إدارة حركــة اإلحــاالت الطبيــة لــكل المرضــى المحوليــن بيــن المنشــآت الصحية 
داخــل وخــارج المملكــة بيــن جميــع مســتويات تقديــم الخدمــة الطبيــة عبــر 

إجــراءات عمــل موحــدة ونظــام إلكترونــي موحــد لإلحــاالت الطبيــة

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦1

جدول محفظة المبادرات

سرعة استجابة اإلسعاف لمكالمات الطوارئاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة  منــذ 
دخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــالل ٤ ســاعات

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
الرفــع مــن القــدرة التقنيــة التشــغيلية الميدانيــة للهــالل األحمر ورفــع الجاهزية 
عــن طريــق التكامــل والتنســيق بيــن الهــالل األحمــر والقطاعــات الصحيــة مــن 

خــالل ربــط األنظمــة التقنيــة بيــن الهيئــة وتلــك القطاعــات

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

رفع ودعم الخدمات الطبية اإلسعافيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة المرضــى الذيــن يتلقــون الرعايــة الطبيــة الطارئــة أو العاجلــة  منــذ 
دخولهــم بوابــة الطــوارئ إلــى خروجهــم مــن الطــوارئ خــالل ٤ ســاعات

تسهيل الحصول على الرعاية الطبية الطارئةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
الرفــع مــن درجــة التأهــب للحــاالت الطارئــة عــن طريــق زيــادة الفــرق اإلســعافية 
وعــدد المراكــز االســعافية للمقاربــة للمعاييــر االقليميــة والعالميــة بالنســبة 

الــى زمــن االســتجابة

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٢

الهدف 

ا�ستراتيجي 

الثاني
تحسين جودة وكفاءة الخدمات 

وصــف الهــدف: يركــز  هــذا الهــدف علــى تحســين جــودة وكفــاءة الرعايــة الصحيــة ونتائجهــا، وذلــك بدعــم 
اســتجابة النظــام الصحــي لالحتياجــات والتوقعــات الصحيــة للمجتمــع الســعودي، وتعزيــز التغطيــة الصحيــة 

اآلمنــة ذات الفعاليــة المبرهنــة مــع ضمــان االســتدامة الماليــة. 

 أ.  قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الثاني: 

جدول محفظة المبادرات

نموذج الرعاية الصحية الحديثاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

مؤشــر  بمســتوى  التحكميــن  غيــر  البالغيــن  الســكر  مرضــى  نســبة    -
التراكمــي الســكر 

-  نســبة رضــا المســتفيدين لتجربــة الخدمــات الصحيــة خــالل التنويــم فــي 
المستشــفيات

الركيزة االستراتيجية

-  السالمة في المرافق الصحية 
-  زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية(

-  تحسين تجربة المرضى
-  تحسين االستدامة والشفافية المالية

محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٣

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
ــة الصحيــة األوليــة لمطابقــة المعاييــر الوطنيــة  تهيئــة وتجهيــز مراكــز الرعاي

CBAHI للجــودة وســالمة المرضــى

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

السالمة في المرافق الصحيةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

-  السالمة في المرافق الصحية 
-  زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية(

-  تحسين تجربة المرضى
-  تحسين االستدامة والشفافية المالية

مبادرة محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٤

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

الركيزة االستراتيجية

-  السالمة في المرافق الصحية 
-  زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية(

-  تحسين تجربة المرضى
-  تحسين االستدامة والشفافية المالية

مبادرة محوريةنوع المبادرة

الصحة االلكترونيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٥

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
االلكترونيــة  الصحــة  مبــادرات   - الصحيــة  للمعلومــات  الوطنــي  المركــز 

األفقيــة الوطنيــة 

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة محوريةنوع المبادرة

حوكمة القطاع الصحياسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٦

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
ضمان توفير معايير السالمة االساسية في المرافق الصحية وإجراء االصالحات 

الطارئة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

السالمة في المرافق الصحيةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

عطاء تدقيق طلبات القطاع الخاصاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٧

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

المشاركة المجتمعيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

إنشاء النظام االلكتروني الموحداسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواءالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٨

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

إنشاء مركز حاللاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواءالجهة المالكة للمبادرة

إنشاء نظام التتبع اإللكتروني )Track and Trace(اسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواءالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٦٩

جدول محفظة المبادرات

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
برنامج تنشيط برامج التبرع باألعضاء في العنايات المركزة بالمستشفيات 

المتبرعة باألعضاء

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر 
التراكمــي

زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية(الركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

اسم المبادرة
البرنامج الوطني لتقييم المستشفيات العاملة ببرنامج التبرع باألعضاء 

وزراعتها

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر 
التراكمــي

السالمة في المرافق الصحيةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٠

جدول محفظة المبادرات

الحملة الوطنية التوعوية ببرامج زراعة األعضاء والتبرع بهااسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر 
التراكمــي

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

المختبر التفاعلياسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر 
التراكمــي

السالمة في المرافق الصحيةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧1

جدول محفظة المبادرات

التحول التشغيلياسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الزيادة في اإلنفاق الصحي على الفرد

تحسين االستدامة والشفافية الماليةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز األبحاثالجهة المالكة للمبادرة

الرفع من مهارات مقدمي الخدمة االسعافيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نســبة مرضــى الســكر البالغيــن غيــر التحكميــن بمســتوى مؤشــر الســكر 
التراكمــي

زيادة الفعالية االكلينيكية )الطبية(الركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

هيئة الهالل األحمر السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٢

جدول محفظة المبادرات

مبادرات تطبيق استراتيجية الرعاية الصحيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

معدل العدوى المكتسبة من المستشفيات

السالمة في المرافق الصحيةالركيزة االستراتيجية

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٣

الهدف 

ا�ستراتيجي 

الثالث

تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية 
(نظام الصحة العامة وإدارة ا�زمات الصحية)

وصــف الهــدف: يشــمل هــذا الهــدف عنصريــن: أ. الصحــة الوقائيــة العامــة )مثــل الوعــي والتطعيــم( للحــد مــن 
التعــرض. ب. التعامــل مــع األزمــات الصحيــة لألمــراض المعديــة وغيــر المعديــة )بمــا فــي ذلــك التعامــل مــع 

األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة(.  

 أ.  قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الثالث: 

جدول محفظة المبادرات

برامج التوعية التفاعليةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معديةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
حمــالت توعويــة متخصصــة ُمعتمــدة علــى احتيــاج ومســتوى وعــي فئــات 
محــددة مــن المجتمــع. إضافــة إلــى برامــج للتعريــف بــدور وأنظمــة الهيئــة 

العامــة للغــذاء والــدواء المرتبطــة بالمســتهلك.

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواءالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٤

جدول محفظة المبادرات

السجالت الوطنية الصحية األفقيةاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معديةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة

ــراءات  ــراض واإلج ــة الم ــات التفصيلي ــع البيان ــوم بجم ــة تق ــجالت صحي ــي س ه
واألســاليب المتبعــة فــي عــالج هــذه االمــراض والحــاالت وذلــك مــن خــالل تحديــد 
مجموعــة مــن البيانــات الرئيســية لهــذه االمــراض وجمعهــا علــى المســتوى 
الوطنــي مــن كافــة مقدمــي الرعايــة الصحيــة ممــا يســهم فــي رفــع كفــاة 
الممارســة االكلينيكيــة وفعاليــة العــالج المتبــع والتطويــر المســتمر الداء 
الطبــي بشــكل عــام وكذلــك فهــم اكثــر لطبيعــة هــذي االمــراض واالجــراءات 
النظــام  يتكبدهــا  التــي  والتكاليــف  بهــا  االصابــات  عــدد  تزايــد  مــن  للحــد 

ــي: الصحــي وهــي علــى النحــو التال
السجل الوطني لالضطرابات النمو

السجل الوطني لالمراض القلب
السجل الوطني لإلعاقة السمعية

السجل الوطني للحوادث واإلصابات الغير المرورية
السجل الوطني لحاالت اإلنتحار ومحاولة اإلنتحار

السجل الوطني لإلعاقة
السجل الوطني لتسجيل أسباب الوفيات

السجل الوطني لألمراض المزمنة
السجل الوطني للتشوهات الخلقية

السجل الوطني االمراض االستقالبية عند االطفال

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٥

جدول محفظة المبادرات

المركز الوطني للوقاية من األمراض ومكافحتهااسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

-  نسبة األمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة.
-  نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية.

- نسبة جاهزية المناطق الصحية لمواجهة المخاطر الصحية

الركيزة االستراتيجية
-  خفض معدل اإلصابات باألمراض المعدية.

-  خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معدية.
-  رفع مستوى الجاهزية لمواجهة الكوارث الصحية

وصف ملخص للمبادرة

تهــدف المبــادرة لتفعيــل مهــام المركــز و االســهام فــي الحــد مــن االمــراض المعدية 
ــز  ــك تعزي ــة والعمــل علــى رصدهــا ومتابعتهــا ودرء انتشــارها وكذل وغيــر المعدي
الصحــة، و إجــراء البحــوث والدراســات فــي مجــال الوقايــة مــن األمــراض المعديــة 

والغيــر معديــة ومكافحتهــا
تشمل 1٢ برنامج أبرزها:  

الكبــد  إلتهابــات   ، اإليــدز  )الــدرن،  مثــل  المعديــة:  باألمــراض  التحكــم  برنامــج   .1
الفيروســية، اإلنفلونــزا، األمــراض المســتجدة مثــل الكورونــا ، الحمّيــات النزفيــة(

٢. برنامج األمراض المشتركة ونواقل المرض:مثل:) الضنك، المالريا، السعار(
٣. برنامج التحكم باألمراض غير المعدية

٤. برنامج التحكم باألمراض المرتبطة بالبيئة
٥. برنامج التحكم بمرض السرطان : سرطان الثدي و القولون

مبادرة محوريةنوع المبادرة

برنامج حصناسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة األمراض المعدية المحددة التي حققت مستويات الخفض المستهدفة

خفض معدل اإلصابات باألمراض المعدية.الركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة

قاعــدة  وتوفيــر  العامــة،  الصحــة  بمخرجــات  االرتقــاء  الــى  المبــادرة  هــذه  تهــدف 
ــة  ــراءات الوقائي ــاد اإلج ــى اتخ ــاعد عل ــي ستس ــة الت ــليمة والمتكامل ــات الس البيان
لمنــع انتشــار األمــراض واألوبئــة، إضافــة إلــى تحقيــق التكامــل مــع النظــم الصحيــة 
والتحــول اإللكترونــي فــي جميــع المنشــآت التابعــة لــوزارة الصحــة؛ مــن خــالل 
تصميــم تطبيــق للهواتــف المحمولــة لمدخلــي بيانــات الصحــة العامــة وربطــه مــع 
ــة ــي المملك ــة ف ــم الصحي ــه النظ ــل وأتمت ــي لتكام ــات الوطن ــز المعلوم مرك

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٦

جدول محفظة المبادرات

مركز فحص بقايا المبيداتاسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معديةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة
الخضــروات  فــي  المبيــدات  بقايــا  إنشــاء وتجهيــز و تشــغيل مختبــرات لفحــص 

والفواكــه.

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

الهيئة العامة للغذاء والدواءالجهة المالكة للمبادرة

مركز األبحاث الصحياسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

خفض معدل انتشار عوامل خطورة اإلصابة باألمراض الغير معديةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة

انشــاء مركــز البحــوث الصحيــة لتطويــر السياســات الصحيــة وتحســين مســتوى 
الصحــة العامــة والخدمــات الصحيــة بنــاءًا علــى توصيــات البحــوث العلميــة، وذلــك 
عــن طريــق إدارة المركــز لنظــام وانشــطة البحــوث الصحيــة بمــا فــي ذلــك تحديــد 
وتحديــث أولويــات البحــوث الصحيــة بشــكل دوري لتوجيــه نفقــات البحــوث الصحيــة، 
ــال  ــي مج ــع ف ــراد والمجتم ــح االف ــة مصال ــح لحماي ــة واللوائ ــق االنظم ــز تطبي وتعزي
ــاهمة  ــوث، والمس ــي البح ــداع ف ــكار واالب ــى االبت ــجيع عل ــة، والتش ــوث الصحي البح
فــي تبــادل ونشــر المعرفــة واالســتفادة مــن مخرجــات البحــوث الممولــة لتطويــر 

ــة. السياســات واالســتراتيجيات الصحي

إجمالي برامج التحول الصحي
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جدول محفظة المبادرات

السجل الوطني للفشل العضوياسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

نسبة الوفيات المبكرة الناتجة عن االمراض الغير معدية

خفــض معــدل انتشــار عوامــل خطــورة اإلصابــة باألمــراض الغيــر الركيزة االستراتيجية
ــة معدي

وصف ملخص للمبادرة

العضــوي و  الفشــل  تضمــن مهــام المركــز تســجيل مرضــى 
وضــع  و  ومتابعتهــم  باألعضــاء  والمتبرعيــن  األعضــاء،  زارعــي 
اإلجــراءات الالزمــة لذلــك وبتطبيــق هــذه المبــادرة ســيكون هنــاك 
الفشــل  مرضــى  كافــة  بتســجيل  يســمح  إلكترونــي  نظــام 
العضــوي للقطاعــات الصحيــة وحفــظ تلــك البيانــات وتحليلهــا في 
المركــز الســعودي لزراعــة األعضــاء. كمــا يمكــن مــن خــالل هــذا 
الســجل التعــرف علــى حجــم مشــكلة الفشــل العضــوي )أعــداد 
المرضــى الجــدد( ونتائــج عمليــات زراعــة االعضــاء وتقييــم الجــودة 

واالداء للمرضــى المتبرعيــن والزارعيــن.

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

المجلس الصحي السعوديالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي
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تعزيز السالمة المرورية
الهدف 

ا�ستراتيجي 

الرابع

وصــف الهــدف: تنعكــس الســالمة المروريــة فــي الجوانــب األربعــة التاليــة مرتبــة بحســب حجــم الضــرر: 
الوفيــات، اإلصابــات، الحــوادث، وانتشــار المخالفــات الخطيــرة. 

 أ.  قائمة المبادرات التي تحقق الهدف اإلستراتيجي الرابع: 

جدول محفظة المبادرات

اسم المبادرة
ــة  ــر فاعلي ــات أكث ــل العقوب ــة لجع ــح المروري ــة واللوائ ــر األنظم تطوي

ــام ــزام بالنظ ــي االلت ف

مؤشر الهدف االستراتيجي 
المتأثر بالمبادرة

- عدد المخالفات المرورية لكل 100,000 نسمة
- نسبة المخالفات الخطيرة من اجمالي المخالفات المرورية

ضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالسالمة المروريةالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة

المخالفــات  قائمــة  لمراجعــة  الداخليــة  لــوزارة  الصالحيــة  إعطــاء   -
التنفيــذ اليــة  النقــل وتعديلهــا مــع تطويــر  بــوزارة  الخاصــة  الحاليــة 

علــى  تؤثــر  التــي  الخطيــرة  للمخالفــات  الماديــة  القيمــة  زيــادة   -
المروريــة  الســالمة 

- تعديل النظام لفرض عقوبات غير مادية 
- تبنــي برامــج تواصــل إعالمــي أكثــر فاعليــة لإلبــالغ عــن التغييــرات 

علــى النظــام

مبادرة تشريعية، ذات مكاسب سريعةنوع المبادرة

وزارة الداخلية / إدارة المرورالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي



٧٩

جدول محفظة المبادرات

مبادرة سالمة الطرق لتقليل وفيات حوادث السيراسم المبادرة

مؤشر الهدف االستراتيجي 
عدد وفيات الحوادث المرورية لكل 100,000 نسمةالمتأثر بالمبادرة

تعزيز بنية تحتية مثلى للطرقالركيزة االستراتيجية

وصف ملخص للمبادرة

- إنشــاء وتشــغيل مركــز ســالمة الطــرق بمــا فيــه مــن حوكمــة 
وآليــة العمــل وكل مــا يلحقــه مــن أجهــزة وأدوات وقوالــب ونظــم

- إعــداد وتنفيــذ نظــام بيانــات ســالمة الطــرق مــع إدارة البيانــات 
ــد آليــة جمــع  ــر وتحدي والحوكمــة والتحليــل وأدوات إعــداد التقاري

البيانــات ذات الصلــة ومتطلبــات الممارســات اإلداريــة

مبادرة غير محوريةنوع المبادرة

وزارة النقلالجهة المالكة للمبادرة

إجمالي برامج التحول الصحي
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مجتمع حيوي بيئته عامرة
تأتــي ســعادة المواطنيــن والمقيميــن علــى رأس أولوياتنــا، وســعادتهم ال تتــم 
دون اكتمــال صحتهــم البدنيــة والنفســية واالجتماعيــة، وهنــا تكمــن أهميــة 
رؤيتنــا فــي بنــاء مجتمــع ينعــم أفــراده بنمــط حيــاة صّحــي، ومحيــط يتيــح 

ــة. العيــش فــي بيئــة إيجابيــة وجاذب
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