
المالمح الرئيسية

قطاعاتنا وأنشطتنا

القيادة

مؤشرات األداء الرئيسية

 رؤية 2030 وقيادة النمو
الشامل للقطاع الصحي

تواصل معنا

دعم الرعاية الصحية من أجل صحة ورفاهية المرضى

دعم األطباء لتقديم أفضل مستويات األداء الطبي

اهتمام فائق بممارسات وإدارة األدوية

تعزيز القيادة والحوكمة والقوى العاملة اإلدارية

تلبية االحتياجات المتغيرة للخدمات الصحية في جميع أنحاء المملكة

 البيئة التشغيلية
والنتائج لعام

 2021

501

150

 عدد
الموظفيــن

نســبة الســعودة

عــدد األطباء

يــض التمر

 عــدد مرضى
ــم التنوي

 عــدد حــاالت قبول
 مرضــى عيــادات
اليــوم الواحــد

ًما يو %35.35

655,887

18,153

20202021

يال ســعودي( ادات )ر 115,682,904117,681,668اإليــر

يــال ســعودي( بــاح التشــغيلية )ر 27,647,86926,971,976األر

145,385,437158,141,695إجمالــي األصــول

25%34%العائــد علــى حقــوق المســاهمين

 تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية من خالل التغطية الُمثلى والتوزيع الجغرافي ، والقدرة 
على تحمل التكاليف .

 تمكين المواطنين من خالل برنامج  جودة الحياة.

تحسين الظروف المعيشية للجاليات الوافدة.

تحسين قيمة خدمات الرعاية الصحية من حيث جودة النتائج والخبرة والتكلفة.

 تعزيز برنامج الوقاية من المخاطر الصحية )نظام الصحة العامة وإدارة األزمات الصحية(.

تحسين فعالية وكفاءة نظام الخدمات االجتماعية.

«

«

«

«

«

تم إطالق برنامج تحول القطاع الصحي كأحد 
البرامج المستحدثة لرؤية المملكة 2030، والذي 

يهدف لتعزيز تنوع اقتصاد المملكة وإنشاء 
مجتمع يتسم بالنشاط والحيوية. ويهدف البرنامج 
إلى تطوير القطاع الصحي بشكل عام ورفع جودة 
الخدمات و الرعاية الصحية، وإعادة هيكلة القطاع 

الصحي، وتعزيز قدراته ومكانته كقطاع متكامل 
وفعال يضع جميع أفراد المجتمع على قمة 

أولوياته، كما يهدف البرنامج إلى وضع استراتيجية 
وطنية للقطاع الصحي والمشاركة مع جميع 

الجهات ذات العالقة في هذا المجال، مع اعتماد 
خطة مفصلة وموسعة تشمل جميع الجهات 

الصحية في المملكة. ولتحقيق هذا الهدف، 
خطت كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في 

المملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لتطوير 

+966 13 855 5000 info@nams.sa شارع عبدهللا بن ذهالن
حي الخزامى الخبر

تقوم إدارتنا التنفيذية بدورٍ رئيسي ومحوري في 
تعزيز وتطوير جودة الخدمات المقدمة، وتشجيع 

ثقافة السالمة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة 
وآمنة فيما يتعلق بتقديم خدمات الرعاية الصحية 

) الرعاية الطبية  و  المساعدة الطبية (.

يتم تحديد أداء شركة نبع الصحة للخدمات الطبية 
من خالل العمليات التنظيمية والرقابية ، مثل 

الترخيص واالعتماد والتصديق ، حيث تعمل 
الشركة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية 

التي تتوافق تمامًا مع الهيئات التنظيمية  في 
المملكة. لقد ساعدت المراقبة المنتظمة ، وألكثر 

من ثالثة عقود ، في تحديد مجموعة محددة من 
ترتيبات المساءلة التي يتم العمل بموجبها في 

ممارسة تقديم الرعاية الصحية وفق أعلى معايير 
الجودة والسالمة .

قدراتها وإمكاناتها على جميع المستويات، من 
خالل تطوير مشاريع صحية متعددة في مناطق 
مختلفة و مواكبة التطور التكنولوجي السريع في 

المجال الصحي، وكذلك من خالل تجهيز منشآتهم 
بأحدث األجهزة الطبية، األمر الذي مكنها ألن 

ُتصبح وبجدارة، من أهم الشركات على مستوى 
العالم. ومع ذلك، وعلى الرغم من التطور والنضج 

الذي حققه القطاع العام، لم يتم إغفال الدور 
االستراتيجي المؤثر للقطاع الخاص من ِقبل 

النظام الصحي بالمملكة، نظرًا لما ُيقدمه القطاع 
الخاص من خدماٍت طبية متقدمة ومتخصصة.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى اتخاذ 
اإلجراءات التالية من خالل ربط التنمية المستدامة 

برؤية المملكة 2030.

 مستشفى الزهراء العام

فرع نبع الصحة للصيانة

يقع المستشفى في محافظة القطيف 
بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 

السعودية. ُيقدم المستشفى كافة الخدمات 
الطبية، بما في ذلك العيادات الخارجية، 

والتنويم، والجراحة، باإلضافة إلى الطوارئ 
والعناية المركزة. 

ُيقدم هذا الفرع لمستشفى الزهراء العام، 
خدمات الصيانة  لألنظمة الكهربائية 

وااللكتروميكانيكية والتكييف وأنظمة الغازات، 
إلى جانب خدمات النظافة.

صيدلية منارة الحرمين

 فرع نبع الصحة
للمقاوالت المعمارية

ُتقدم الصيدلية خدماتها لمرضى العيادات 
الخارجية في مستشفى الزهراء العام والمرضى 

الذين لديهم صفات طبية من المستشفيات 
األخرى.  توفر الصيدلية أيضًا إمدادات األدوية 

والمعدات الطبية، وإرشاد المرضى بشأن 
االستخدام األمثل لها )مثل مضخات األنسولين 

وأجهزة الحركة واألدوات الطبية ا)لمنزلية(.

تسعى الشركة إلى توسيع خدماتها للرعاية 
الطبية، حيث ُتخطط الفتتاح مستشفى في 

مدينة الرياض.  وقد تم إنشاء هذا الفرع للحفاظ 
على مستوى الجودة المطلوب في األعمال 
اإلنشائية، وكذلك لتنفيذ األعمال اإلنشائية 

لمشاريع الشركة المستقبلية.

صحــة كثــر  أ مســتقبٍل  جــل  أ مــن  م  مــا لأل معــًا 

 رعاية صحية
فائقة


