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�كة الب	ي الطبية دارة وتشغيل ا�نشآت الصحية
شعارنا ( جودة الرعاية و رقي الخدمة )





نبذة تعريفية عن ال	كة 

ك� كانت مكة ا�كرمة وع� مر العصور مركزاً �نط�قة النور ع� العا� أجمع، كانت بداية �كة 

الب	ي الطبية من مكة ا�كرمة أيضاً � التشغيل وا�اف ع� ا�نشآت الطبية ا�ختلفة.

تأسست �كة الب	ي الطبية عام ١٤٣١ه - نوعها ذات مسئولية محدودة - ومركزها الرئي� مكة 

ا�كرمة، بطحاء قريش، شارع القا²، سجلها التجاري: ٤٠٣١٠٦٠٢٠٥ ، نشاطها إدارة وتشغيل 

ا�ستشفيات وا�نشأت الطبية، لتكون ·وذجاً متميزاً � التشغيل الطبي.

كان تركيز ال	كة � البداية ع� ا�جمعات الطبية وذلك لزيادة الخºة � مجال التشغيل الطبي 

حيث أدارت ال	كة مجمع الب	ي الطبي العام ليكون مركزاً متميزاً لتقديم الخدمات الطبية 

للمجتمع ا�ح¿.

وإنط�قاً من تحقيق رسالة ال	كة، فقد توسع نطاق عملها من خ�ل تشغيل مستشفى الس�م � 

مكة ا�كرمة عام ١٤٣٨ه، وأحدثت ال	كة نقله نوعية � ا�ستشفى من حيث نوعية الخدمة 

ا�قدمة وعددها ا�تمثل � زيادة عدد ا�راجعÉ وزيادة الخدمات الطبية ا�قدمة.

تعمل ال	كة حالياً ضمن خطة مدروسة بعناية للتوسع � مختلف مناطق ا�ملكة من خ�ل زيادة 

عدد ا�رافق الطبية التي نقوم بتشغيلها.



كلمة ا�دير العام

أن ا�نجاز � الحياة Í مهم، فيه يشعر ا�نسان 

بوجوده و يشعر انه جعل لنفسه بصمة مميزة،

وبقدر ذلك ا�نجاز تصبح بصمته ذات أهمية.

ُ َعَملَُكْم  Óَى هللاÖََوقُِل اْعَملُوا فََس) :Øقال هللا تعا

َورَُسولُُه َوالُْمْؤِمُنوَن) صدق هللا العظيم.

قد حرصنا � �كة الب	ي الطبية ع� تقديم الخدمة

ا�تميزة لعم�ئنا والتي تلبي احتياجهم و تر² طموحهم فنحن نعمل من خ�ل �كاء 

النجاح ونقوم بتشغيل ا�نشأت الصحية.

من مكة ا�كرمة كانت ا�نط�قه، ولن تكون النهاية بإذن هللا سوف نستمر بالعطاء 

 Éداريوالعمل وا�نجاز من خ�ل تطوير فريق عمل متميز من اßطباء والتمريض وا

وغÖهم.

الواقع الحقيقي هو أن نكون � �كة الب	ي الطبية معا� مضيئة � قطاع الرعاية 

الصحية كخطوة لتحقيق رؤية �ملكة ٢٠٣٠ والتي تركز ع� أن ا�نسان أغ� ما ·لك 

والركيزة ا�ساسية � النجاح.

د. عواض الب	ي

ا�دير العام التنفيذي



نــطــــاق الخـدمـــــة 

تقدم �كة الب	ي الطبية " BMC " نطاق واسع من الخدمات لعم�ئها و�كائها.

شعارنا (جودة الرعاية ورقي الخدمة)

الشـــــــركاء
Éكاء التجاري	ال

äا�ــر

ا�حåافية

مفهوم ال	اكه

الشفافية

ا�هنية � التعامل

ا�حåام

الرعاية الرحيمة

خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة

خدمة عالية الجودة



ا�رافق الطبية:

 Éي الطبية  بأنواع مختلفة من مرافق الرعاية الصحية من خ�ل موظف	تعمل �كة �كة الب

ذوي كفاءة عالية ، متعلمÉ ومدربÉ تدريباً جيداً:

١. ا�ستشفيات.

٢. مراكز الرعاية الصحية اßولية.

٣. مراكز اسعافية.

٤. خدمات الدعم الطبي.

من أجل ض�ن الشمول وخدمات الرعاية الصحية الكافية ، توفر �كة الب	ي الطبية  نطاقًا 

واسًعا من خدمات ا�سانده ، والتي تشمل:

.º١.خدمات ا�خت

٢.خدمات اßشعة.

٣.خدمات الع�ج الطبيعي.

٤.التغذية الèيرية.

٥.خدمات طب اßسنان.

٦.خدمات ا�علومات الصحية.

السكان وا�ناطق الجغرافية:

 Öي الطبية خدماتها � منطقة مكة ا�كرمة من خ�ل توف	حاليا وبفخر ، تقدم �كة الب

خدمات الرعاية ا�ستمرة لعم�ئها � مختلف مرافق الرعاية الصحية، هناك خطط ودراسات 

للتوسع � مختلف ا�حافظات وفًقا �حتياجات مجتمع الرعاية الصحية.



برنامج الجودة

حرصاً ع� توفÖ بيئة آمنه تضمن س�مة ا�رä، وíا أن ض�ن الجودة هو 

أحد الركائز اßساسية لنموذج ادارة الناجحة فقد حرصت �كة الب	ي 

الطبية ع� تطبيق ·اذج الجودة � كافة ا�ؤسسات الطبية التي ت	ف 

عليها.

فقد قامت ال	كة بإرساء معايÖ الجودة � كافة ا�جا�ت الطبية وادارية 

 Total Quality Manayemend عملها أن تطبيق مبدأ الجودة الشاملة �

a(TQM) يهدف إØ تكامل كافة العمليات والخدمات � ا�ؤسسات حرصاً 

ع� تحقيق رä العميل من خ�ل ض�ن الكفاءة والفاعلية.

أن بناء فريق العمل � �كة الب	ي الطبية يقوم ع� بناء ا�رتكزات 

الرئيسية للجودة � اßفراد والفرق وهي:

١. الحرص ع� الوقت وا�ستفاده منه بشكل كبÖ مع الحرص ع� تقليل 

الوقت ا�بذول للجهة الواحدة.

٢. الحرص ع� تقليل النفقات والتكاليف مع ا�حافظة ع� نوعية العمل.

٣. ض�ن ا�ستفاده القصوى من القوى الب	ية وتطبيق سياسات إدارية 

تعمل ع� تحقيق ا�ستقرار الوظيفي � �كة الب	ي الطبية.

 � É٤. تطبيق برامج التدريب الداخلية والخارجية م� يضمن كفاءة العامل

ال	كة � تنفيذ كافة ا�ه�ت.

أن الåكيز ع� مبادئ الجودة ا�ختلفة والتي تبقي العميل محور اهت�مها 

اعطى �كة الب	ي الطبية ا�ميزة التنافسية من خ�ل الكفاءة � العمل 

وتحقيق ا�نجاز ا�تميز.

 � Öكة � اعت�د سياسات الجودة وتطبيق كافة ا�عاي	وسوف تستمر ال

مختلف مؤسساتها الطبية.



مصادر التوظيف

تعتمد �كة الب	ي الطبية � تأمÉ الكوادر الطبية والكوادر ادارية والكوادر الطبية ا�ساندة 

ع� ا�صادر التالية:

١/ التوظيف الداخ¿:

- ا�شاركة � أيام ا�هنة.

.ñوåاستقطاب الكفاءات من خ�ل ا�وقع الك -

-استهداف الجامعات والكليات.

-التواصل مع �كات توفÖ ع�لة و�كات تشغيل.

-التعاون مع طاقات وهدف.

- التعاقد مع وكالة توظيف.

٢/ التوظيف الخارجي.

توفر ال	كة مجموعة من فيز التوظيف للكفاءات الدولية والعا�ية خاصة � الكوادر الطبية 

عندما � óكن تغطية الشواغر محلياً.

- �كة رعاية لحاق الكوادر ا�õية بالخارج ترخيص ٨٥٢ .

.AZIZZAH INT MANPOWER SERVICES -

- الحسيني للسفريات ( توظيف الع�ل).

اßطباء

التمريض

الكادر الطبي ا�ساند

الكادر اداري

مجمع الب	ي الطبيمستشفى الس�م

40

42

30

31

24

22

16

25

أن �كة الب	ي الطبية قادرة ع� توفÖ الكوادر الب	ية ا�ؤهلة بشكل ÷يع وقياö وذلك 

 Öة ا�كتسبة � توفºكة كذلك اعت�داً ع� الخ	اعت�داً ع� مصادر التوظيف التي تعتمدها ال

الكادر الطبي عº تشغيل ا�نشآت الطبية ا�مكنة.

أن الفريق الرئي� ( الطبي واداري ) ا�تواجد � مقر ال	كة قادر ع� است�م ا�نشأه الطبية 

الجديدة و وضع خطط العمل والتشغيل وتحديد اßولويات التي øكنهم من ا�نتقال بتلك 

ا�نشأه إØ مرحلة التشغيل اùمن الذي يحقق س�مة ا�رä وتقديم الخدمات ا�طلوبة � كافة 

مرافق ا�نشأة.

أن هذا ما óيزنا � �كة الب	ي الطبية، الèعة و ا�رونة، دون التقصÖ � جودة الخدمة.



ا�سئولية ا�جت�عية

إóاناً من �كة الب	ي الطبية بدورها � خدمة ا�جتمع وحرصاً ع� تطبيق رؤية ال	كة فقد 

حرصنا � ال	كة ع� تنفيذ العديد من برامج ا�سئولية اجت�عية والتشاركية م� ينعكس إيجاباً 

ع� صحة ا�جتمع ويساعد ع� تذكÖنا و تجديد التزامنا نحو مجتمعنا.

لقد بادرنا بتطبيق هذه ا�بادرات ا�جت�عية ا�ختيارية حرصاً ع� التنمية ا�ستدامة �جتمعنا 

ومساندة للدور الحكومي � الرقي با�جتمع، أن قيام �كة الب	ي الطبية بدورها تجاه ا�سئولية 

ا�جت�عية يضمن إØ حد كبÖ دعم أفراد ا�جتمع لرسالتها وأهدافها التنموية وا�عåاف بوجودها، 

با�ضافة إØ ا�ساهمة � إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً.

ومن اßمثلة ع� الºامج ا�جتمعية التي تم تنفيذها:

١/ مساهمة ال	كة � اßسبوع الخليجي ا�وحد لتعزيز

 صحة الفم واßسنان ٢٠١٨ وذلك بالتعاون مع وزارة

 التعليم وذلك íناسبة اßسبوع الخليجي ا�وحد لتعزيز

 صحة الفم واßسنان، تحت شعار «اßسنان صحة وج�ل».

وقد øت الفعالية بالتنسيق مع إدارة التعليم íنطقة 

مكة ا�كرمة �دة أسبوع كامل.

استهدفنا قرابة ٨٠٠٠ طالب وطالبة بكافة ا�راحل الدراسية من خ�ل الكشف ع� اßسنان 

والتعرف ع� الحا�ت ا�رضية وتقديم النصح وارشاد ال�زم �ستك�ل خطة الع�ج.

ك� شملت ا�شاركة إقامة ا�حاýات التوعوية و توزيع ا�طويات � مجال صحة الفم واßسنان.



٢/ ا�حتفال بيوم الصحة العا�ي، أقامت �كة الب	ي الطبية � مستشفى الس�م يوماً توعوياً صحياً 

íناسبة يوم الصحة العا�ي.

تخلل اليوم الكشف ا�جاñ ع� ا�راجعÉ و توزيع ا�طويات التعريفية.

٣/ ا�شاركة � حم�ت التطعيم، ضمن مساهمة ال	كة � تحصÉ ا�جتمع ضد اßمراض السارية 

فقد شارك فريق التطعيم � مجمع الب	ي الطبي � حم�ت للتطعيم � منطقة مكة ا�كرمة مثل 

تطعيم الكبد الوباþ و تطعيم التهاب السحايا خ�ل موسم الحج.

٤/ ا�ساهمة مع فريق منع العدوى

íديرية الشؤون الصحية � الحم�ت 

ا�تكررة �قاومة اßمراض السارية مثل

حمى الضنك والجدري والجرب وغÖها.

٥/ ا�حتفال بيوم غسيل ا�يدي العا�ي، 

تحرص ال	كة و� كافة منشآتها الطبية

 ع� ا�حتفال بشكل سنوي بيوم غسيل 

ا�يدي العا�ي وذلك من خ�ل إقامة 

اßنشطة الخاصة با�ناسبة و تعليم

ا�راجعÉ كيفية غسل ا�يدي و توزيع

ا�طويات التعريفية.

إننا مستمرون � �كة الب	ي الطبية بتحقيق برامج ا�سئولية ا�جت�عية والتي نعتºها جميعاً من 

أهم الواجبات التي تقع ع� عاتق ال	كة و نقوم بها بكل صدر رحب و ثقة و محبة إتجاه 

مجتمعنا الغاÿ الذي نفتخر با�نت�ء له.



مـنشـــــأت
صحية حتت إدارتنا

مـنشـــــأت 
صحية حتت إدارتنا



يعتº مجمع الدكتور عواض الب	ي الطبي أحد أرقى ا�جمعات الطبية íكة ا�كرمة حيث يشتمل 

ع� عدد من اßقسام ا�تخصصة و ا�جهزة بأحدث و أفضل اßجهزة حيث يضم ا�جمع مركز 

متكامل ل{شعة يحتوي ع� أحدث أجهزة أشعة الرنÉ ا�غناطي� ا�فتوح وجهاز ل{شعة ا�قطعية 

وجهاز الكشف عن ÷طان الثدي ا�اموجرام و أجهزة اßشعة التلفزيونية

و الرقمية و جهاز تخطيط ا�خ و قياس هشاشة العظام و بانوراما

 اßسنان تحت إ�اف نخبه من إستشاريÉ اßشعة لض�ن دقة 

التشخيص وخدمة ا�رä وراحتهم و يعتº حالياً أفضل

مركز ل{شعة íكة ا�كرمة من حيث حداثة اßجهزة و خºة

 العاملÉ عليها.

                                                 ك� يشتمل الطابق اßول ع� قسم لطوارئ النساء و الرجال       

                                                 و قسم للنساء والو�دة و قسم ل{طفال و الجراحة العامة

                                                 وجراحة السمنة و الباطنية وعيادة متخصصة للتغذية.

ك� يوجد � الطابق الثاñ من ا�جمع ع	ة عيادات متكاملة ل{سنان ويحتوي ع� جميع تخصصات 

اßسنان و مجهزة بأحدث اßجهزة � هذا ا�جال إضافة اØ قسم جراحة الوجه و الفكÉ و الذي 

يعتº الوحيد � مكة ا�كرمة.

اما � الطابق الثالث يشتمل ع� قسم الجلدية والتجميل و الليزر 

مع البشري الطبي العام. .١



باضافة إØ عيادة ل{نف و اßذن والحنجرة 

و قسم للمخ واßعصاب.

الطابق الرابع يشتمل ع� معمل متكامل ل{سنان مجهز بأحدث اßجهزة الرقمية لåكيبات اßسنان 

ك� يحتوي هذا الطابق ع� مختº طبي تجرى فيه جميع 

التحاليل الطبية و مجهز بأحدث ما توصل له العلم � هذا

ا�جال وأيضاً يضم هذا الطابق قسم الع�ج الطبيعي ا�جهز

بأحدث اßجهزة الطبية.

إضافة إØ تجهيز ا�جمع ا�تميز، فأن ا�جمع يذخر بكوكبة من اßطباء ا�تميزين ا�تعاقدين الذين 

تم إختيارهم بعناية فائقة إضافة إØ مجموعة من استشاريÉ السعوديÉ ا�تميزين و الذين تم 

التعاقد معهم ع� أن ينضموا إØ ا�جمع بعد ان يåجلوا  عن العمل الحكومي.



يقع مستشفى الس�م íوقع متميز íنطقة جبل النور القريب من الحرم ا�] و ا�شاعر ا�قدسة 

وتخدم فئه كبÖة من محافظة مكة و باضافة إØ خدمة الحجاج وا�عتمرين.

ا�ستشفى تم إنشاءها منذ ٣٠ عام، وتحتوي ع� نخبة ممتازة من اßطباء

واستشاريÉ واخصائيÉ من مختلف التخصصات الطبية .

قسم الطوارئ: يعمل ع� مدار ٢٤ ساعة، ومجهز بأحدث اßجهزة.

قسم العمليات الجراحية: يحتوي القسم ع� ٣ غرف للعمليات 

مزوده بأحدث أجهزة التخدير وأجهزة مراقبة ا�ريض باضافة 

إØ غرفة افاقة وقسم التعقيم ا�ركزي.

قسم الحضانة: يحتوي ع� حضانات اßطفال باضافة إØ أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة مراقبة 

ا�ريض وإعطاء التحاليل.

قسم العناية ا�ركزه: مزورد بأجهزة التنفس الصناعي و أجهزة مراقبة ا�ريض باضافة إØ ا�نعاش 

القلبي الرئوي.

العيادات الخارجية: تحتوي ع� جميع التخصصات الطبية.

القسم الداخ¿: يحتوي ع� غرف التنويم للمرä وغرف خاصة 

و غرف بèيرين و أجنحة فاخرة.

وتضم ا�ستشفى الصيدلية الداخلية ل{قسام الداخلية و الصيدلية الخارجية التي تعمل ع� مدار 

٢٤ ساعة.

 äقسم استقبال ا�ر Øضافة إتتعامل ا�ستشفى مع معضم �كات التأمÉ � السوق ا�ح¿ با

وا�ستشفى مزوده بنظام الكåوñ مركزي.

٢. مستشفى السالم.



ا�جنازات 
والشهادات

ا�جنازات 
والشهادات



١. شهادة ا�ركز السعودي �عت�د ا�نشآت الصحية (سباهي).

حصلت ال	كة ع� إعت�د ا�ركز السعودي �عت�د ا�نشآت الصحية ك	كة تشغيل طبي م� يتيح 

لها تشغيل منشآت طبية كا�ستشفيات وا�جمعات وا�راكز الصحية.

يعتº ذلك إنجاز كبÖ يدل ع� إلتزام ال	كة íعايÖ الجودة و تحقيق س�مة ا�رä وذلك من 

خ�ل فريق إداري ي	ف ع� تشغيل هذه ا�نشآت.

ومن ا�علوم أن ا�ركز السعودي �عت�د ا�نشآت الصحية (سباهي) هو الجهة ا�خوله �نح هذه 

الشهادات.



ماذا نستطيع أن نقدم بعد حصولنا ع� شهادة التشغيل من مركز السعودي 

عت�د ا�نشآت الصحية (CBAHI)؟

أن حصولنا ع� شهادة اعت�د تشغيل ا�نشآت الصحية من سباهي يضمن قدرتنا ع� تطبيق 

معايÖ الجودة � القطاع الصحي وتطبيق أهداف ومبادئ س�مة ا�رä من خ�ل:

- إدارة الجودة الشاملة.

- ادارة التكاملية بÉ جميع اßقسام والخدمات.

- خطط عمل متكاملة.

- القياس إعادة القياس.

- تطبيق الºوتوك�ت الطبية.

.KPIs داءßتطبيق مؤ�ات ا -

- تطبيق برامج مكافحة العدوى.

أن التشغيل الطبي بهذه الطريقة يضمن التكامل و التفاعل ايجا^ الذي تحرص عليه �كة 

الب	ي الطبية بÉ ا�ريض، مزود الخدمة والعم�ء اßخرين مثل �كات التأمÉ أو الجهات الداعمة.

أن ذلك يضمن تقديم خدمة طبية مناسبة وكافيه وبأسعار م�_ة دون اساءة أو الهدر � استخدام 

ا�صادر أو ا�بالغة � اßسعار م� يحقق أهداف ا�ريض والجهات اùخرى.



٢. شهادة مؤسسة ا�عايÖ وا�قاييس الدولية.

حرصاً من �كة الب	ي للخدمات الطبية ع� تطبيق الجودة والتزاماً منها íبادئ الس�مة ا�هنية 

فقد حرصنا ع� تطبيق معايÖ و مواصفات ا�قاييس الدولية.

وقد أ`رت جهودنا � تحصيل شهادة مؤسسة ا�عايÖ و ا�قاييس الدولية �جمع الب	ي الطبي 

العام.

ولقد عمل الفريق بشكل متكامل لتطبيق هذه ا�عايÖ لكافة ا�جا�ت ادارية من خ�ل بناء نظام 

إداري متكامل ك� تم تطبيق ا�عايÖ � النواحي الطبية داخل ا�جمع íا يشمل كافة التخصصات 

الطبية والرعاية التمريضية ك� تركز ا�عايÖ ع� تطبيق مبادئ الس�مة ا�هنية � كافة الخدمات 

الطبية ا�ساندة ويشمل ذلك: ا�ختº و اßشعة التخصصية و معمل تركيبات اßسنان.


