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رشكة البرشي الطبية إلدارة وتشغيل املنشآت الصحية
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( شعارنا ) جودة الرعاية و رقي الخدمة
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نبذة تعريفية عن الرشكة
كام كانت مكة املكرمة وعىل مر العصور مركزا ً النطالقة النور عىل العامل أجمع ،كانت بداية رشكة
البرشي الطبية من مكة املكرمة أيضاً يف التشغيل واإلرشاف عىل املنشآت الطبية املختلفة.
تأسست رشكة البرشي الطبية عام ١٤٣١ه  -نوعها ذات مسئولية محدودة  -ومركزها الرئييس مكة
املكرمة ،بطحاء قريش ،شارع القايض ،سجلها التجاري ، ٤٠٣١٠٦٠٢٠٥ :نشاطها إدارة وتشغيل
املستشفيات واملنشأت الطبية ،لتكون منوذجاً متميزا ً يف التشغيل الطبي.
كان تركيز الرشكة يف البداية عىل املجمعات الطبية وذلك لزيادة الخربة يف مجال التشغيل الطبي
حيث أدارت الرشكة مجمع البرشي الطبي العام ليكون مركزا ً متميزا ً لتقديم الخدمات الطبية
للمجتمع املحيل.
وإنطالقاً من تحقيق رسالة الرشكة ،فقد توسع نطاق عملها من خالل تشغيل مستشفى السالم يف
مكة املكرمة عام ١٤٣٨ه ،وأحدثت الرشكة نقله نوعية يف املستشفى من حيث نوعية الخدمة
املقدمة وعددها املتمثل يف زيادة عدد املراجعني وزيادة الخدمات الطبية املقدمة.
تعمل الرشكة حالياً ضمن خطة مدروسة بعناية للتوسع يف مختلف مناطق اململكة من خالل زيادة
عدد املرافق الطبية التي نقوم بتشغيلها.

كلمة املدير العام

أن االنجاز يف الحياة يش مهم ،فيه يشعر االنسان
بوجوده و يشعر انه جعل لنفسه بصمة مميزة،
وبقدر ذلك االنجاز تصبح بصمته ذات أهمية.
د .عواض البرشي
قال ﷲ تعاىلَ ) :وقُلِ ا ْع َملُوا ف ََس َ َريى َّ
ﷲ َع َملَ ُك ْم
ُ
املدير العام التنفيذي
َو َر ُسولُ ُه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنونَ( صدق ﷲ العظيم.
قد حرصنا يف رشكة البرشي الطبية عىل تقديم الخدمة
املتميزة لعمالئنا والتي تلبي احتياجهم و تريض طموحهم فنحن نعمل من خالل رشكاء
النجاح ونقوم بتشغيل املنشأت الصحية.
من مكة املكرمة كانت االنطالقه ،ولن تكون النهاية بإذن ﷲ سوف نستمر بالعطاء
والعمل واالنجاز من خالل تطوير فريق عمل متميز من األطباء والتمريض واإلداريني
وغريهم.
الواقع الحقيقي هو أن نكون يف رشكة البرشي الطبية معامل مضيئة يف قطاع الرعاية
الصحية كخطوة لتحقيق رؤية ململكة  ٢٠٣٠والتي تركز عىل أن االنسان أغىل ما منلك
والركيزة االساسية يف النجاح.

نــطــــاق الخـدمـــــة
تقدم رشكة البرشي الطبية "  " BMCنطاق واسع من الخدمات لعمالئها ورشكائها.

شعارنا )جودة الرعاية ورقي الخدمة(

الشـــــــركاء

املــرىض

الرشكاء التجاريني

االحرتافية
مفهوم الرشاكه

الشفافية

الرعاية الرحيمة

املهنية يف التعامل

خدمات الرعاية الصحية بأسعار معقولة

االحرتام

خدمة عالية الجودة

املرافق الطبية:
تعمل رشكة رشكة البرشي الطبية بأنواع مختلفة من مرافق الرعاية الصحية من خالل موظفني
ذوي كفاءة عالية  ،متعلمني ومدربني تدريباً جيدا ً:
 .١املستشفيات.
 .٢مراكز الرعاية الصحية األولية.
 .٣مراكز اإلسعافية.
 .٤خدمات الدعم الطبي.
من أجل ضامن الشمول وخدمات الرعاية الصحية الكافية  ،توفر رشكة البرشي الطبية نطاقًا
واس ًعا من خدمات املسانده  ،والتي تشمل:
.١خدمات املخترب.
.٢خدمات األشعة.
.٣خدمات العالج الطبيعي.
.٤التغذية الرسيرية.
.٥خدمات طب األسنان.
.٦خدمات املعلومات الصحية.
السكان واملناطق الجغرافية:
حاليا وبفخر  ،تقدم رشكة البرشي الطبية خدماتها يف منطقة مكة املكرمة من خالل توفري
خدمات الرعاية املستمرة لعمالئها يف مختلف مرافق الرعاية الصحية ،هناك خطط ودراسات
للتوسع يف مختلف املحافظات وفقًا الحتياجات مجتمع الرعاية الصحية.

برنامج الجودة
حرصاً عىل توفري بيئة آمنه تضمن سالمة املرىض ،ومبا أن ضامن الجودة هو
أحد الركائز األساسية لنموذج اإلدارة الناجحة فقد حرصت رشكة البرشي
الطبية عىل تطبيق مناذج الجودة يف كافة املؤسسات الطبية التي ترشف
عليها.
فقد قامت الرشكة بإرساء معايري الجودة يف كافة املجاالت الطبية واإلدارية
يف عملها أن تطبيق مبدأ الجودة الشاملة Total Quality Manayemend
 (TQM)aيهدف إىل تكامل كافة العمليات والخدمات يف املؤسسات حرصاً
عىل تحقيق رىض العميل من خالل ضامن الكفاءة والفاعلية.
أن بناء فريق العمل يف رشكة البرشي الطبية يقوم عىل بناء املرتكزات
الرئيسية للجودة يف األفراد والفرق وهي:
 .١الحرص عىل الوقت واالستفاده منه بشكل كبري مع الحرص عىل تقليل
الوقت املبذول للجهة الواحدة.
 .٢الحرص عىل تقليل النفقات والتكاليف مع املحافظة عىل نوعية العمل.
 .٣ضامن االستفاده القصوى من القوى البرشية وتطبيق سياسات إدارية
تعمل عىل تحقيق االستقرار الوظيفي يف رشكة البرشي الطبية.
 .٤تطبيق برامج التدريب الداخلية والخارجية مام يضمن كفاءة العاملني يف
الرشكة يف تنفيذ كافة املهامت.
أن الرتكيز عىل مبادئ الجودة املختلفة والتي تبقي العميل محور اهتاممها
اعطى رشكة البرشي الطبية املميزة التنافسية من خالل الكفاءة يف العمل
وتحقيق االنجاز املتميز.
وسوف تستمر الرشكة يف اعتامد سياسات الجودة وتطبيق كافة املعايري يف
مختلف مؤسساتها الطبية.

مصادر التوظيف
تعتمد رشكة البرشي الطبية يف تأمني الكوادر الطبية والكوادر اإلدارية والكوادر الطبية املساندة
عىل املصادر التالية:
 /١التوظيف الداخيل:
 املشاركة يف أيام املهنة. استقطاب الكفاءات من خالل املوقع الكرتوين.استهداف الجامعات والكليات.التواصل مع رشكات توفري عاملة ورشكات تشغيل.التعاون مع طاقات وهدف. التعاقد مع وكالة توظيف. /٢التوظيف الخارجي.
توفر الرشكة مجموعة من فيز التوظيف للكفاءات الدولية والعاملية خاصة يف الكوادر الطبية
عندما ال ميكن تغطية الشواغر محلياً.
 رشكة رعاية إللحاق الكوادر املرصية بالخارج ترخيص . ٨٥٢ .AZIZZAH INT MANPOWER SERVICES -الحسيني للسفريات ) توظيف العامل(.

األطباء
التمريض
الكادر الطبي املساند
الكادر اإلداري

مستشفى السالم

مجمع البرشي الطبي

40

24

42

22

30

16

31

25

أن رشكة البرشي الطبية قادرة عىل توفري الكوادر البرشية املؤهلة بشكل رسيع وقيايس وذلك
اعتامدا ً عىل مصادر التوظيف التي تعتمدها الرشكة كذلك اعتامدا ً عىل الخربة املكتسبة يف توفري
الكادر الطبي عرب تشغيل املنشآت الطبية املمكنة.
أن الفريق الرئييس ) الطبي واإلداري ( املتواجد يف مقر الرشكة قادر عىل استالم املنشأه الطبية
الجديدة و وضع خطط العمل والتشغيل وتحديد األولويات التي متكنهم من االنتقال بتلك
املنشأه إىل مرحلة التشغيل اآلمن الذي يحقق سالمة املرىض وتقديم الخدمات املطلوبة يف كافة
مرافق املنشأة.
أن هذا ما مييزنا يف رشكة البرشي الطبية ،الرسعة و املرونة ،دون التقصري يف جودة الخدمة.

املسئولية االجتامعية
إمياناً من رشكة البرشي الطبية بدورها يف خدمة املجتمع وحرصاً عىل تطبيق رؤية الرشكة فقد
حرصنا يف الرشكة عىل تنفيذ العديد من برامج املسئولية اإلجتامعية والتشاركية مام ينعكس إيجاباً
عىل صحة املجتمع ويساعد عىل تذكرينا و تجديد التزامنا نحو مجتمعنا.
لقد بادرنا بتطبيق هذه املبادرات االجتامعية االختيارية حرصاً عىل التنمية املستدامة ملجتمعنا
ومساندة للدور الحكومي يف الرقي باملجتمع ،أن قيام رشكة البرشي الطبية بدورها تجاه املسئولية
االجتامعية يضمن إىل حد كبري دعم أفراد املجتمع لرسالتها وأهدافها التنموية واالعرتاف بوجودها،
باالضافة إىل املساهمة يف إنجاح أهدافها وفق ما خطط له مسبقاً.
ومن األمثلة عىل الربامج املجتمعية التي تم تنفيذها:
 /١مساهمة الرشكة يف األسبوع الخليجي املوحد لتعزيز
صحة الفم واألسنان  ٢٠١٨وذلك بالتعاون مع وزارة
التعليم وذلك مبناسبة األسبوع الخليجي املوحد لتعزيز
صحة الفم واألسنان ،تحت شعار »األسنان صحة وجامل«.
وقد متت الفعالية بالتنسيق مع إدارة التعليم مبنطقة
مكة املكرمة ملدة أسبوع كامل.
استهدفنا قرابة  ٨٠٠٠طالب وطالبة بكافة املراحل الدراسية من خالل الكشف عىل األسنان
والتعرف عىل الحاالت املرضية وتقديم النصح واإلرشاد الالزم الستكامل خطة العالج.
كام شملت املشاركة إقامة املحارضات التوعوية و توزيع املطويات يف مجال صحة الفم واألسنان.

 /٢االحتفال بيوم الصحة العاملي ،أقامت رشكة البرشي الطبية يف مستشفى السالم يوماً توعوياً صحياً
مبناسبة يوم الصحة العاملي.
تخلل اليوم الكشف املجاين عىل املراجعني و توزيع املطويات التعريفية.
 /٣املشاركة يف حمالت التطعيم ،ضمن مساهمة الرشكة يف تحصني املجتمع ضد األمراض السارية
فقد شارك فريق التطعيم يف مجمع البرشي الطبي يف حمالت للتطعيم يف منطقة مكة املكرمة مثل
تطعيم الكبد الوبايئ و تطعيم التهاب السحايا خالل موسم الحج.
 /٤املساهمة مع فريق منع العدوى
مبديرية الشؤون الصحية يف الحمالت
املتكررة ملقاومة األمراض السارية مثل
حمى الضنك والجدري والجرب وغريها.

 /٥االحتفال بيوم غسيل االيدي العاملي،
تحرص الرشكة ويف كافة منشآتها الطبية
عىل االحتفال بشكل سنوي بيوم غسيل
االيدي العاملي وذلك من خالل إقامة
األنشطة الخاصة باملناسبة و تعليم
املراجعني كيفية غسل االيدي و توزيع
املطويات التعريفية.
إننا مستمرون يف رشكة البرشي الطبية بتحقيق برامج املسئولية االجتامعية والتي نعتربها جميعاً من
أهم الواجبات التي تقع عىل عاتق الرشكة و نقوم بها بكل صدر رحب و ثقة و محبة إتجاه
مجتمعنا الغايل الذي نفتخر باالنتامء له.

ﻣـﻨﺸـــــﺄت
ﺻﺤﻴﺔ ﲢﺖ إدارﺗﻨﺎ

.١

ﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻌﺎم.

يعترب مجمع الدكتور عواض البرشي الطبي أحد أرقى املجمعات الطبية مبكة املكرمة حيث يشتمل
عىل عدد من األقسام املتخصصة و املجهزة بأحدث و أفضل األجهزة حيث يضم املجمع مركز
متكامل لألشعة يحتوي عىل أحدث أجهزة أشعة الرنني املغناطييس املفتوح وجهاز لألشعة املقطعية
وجهاز الكشف عن رسطان الثدي املاموجرام و أجهزة األشعة التلفزيونية
و الرقمية و جهاز تخطيط املخ و قياس هشاشة العظام و بانوراما
األسنان تحت إرشاف نخبه من إستشاريني األشعة لضامن دقة
التشخيص وخدمة املرىض وراحتهم و يعترب حالياً أفضل
مركز لألشعة مبكة املكرمة من حيث حداثة األجهزة و خربة
العاملني عليها.
كام يشتمل الطابق األول عىل قسم لطوارئ النساء و الرجال
و قسم للنساء والوالدة و قسم لألطفال و الجراحة العامة
وجراحة السمنة و الباطنية وعيادة متخصصة للتغذية.
كام يوجد يف الطابق الثاين من املجمع عرشة عيادات متكاملة لألسنان ويحتوي عىل جميع تخصصات
األسنان و مجهزة بأحدث األجهزة يف هذا املجال إضافة اىل قسم جراحة الوجه و الفكني و الذي
يعترب الوحيد يف مكة املكرمة.
اما يف الطابق الثالث يشتمل عىل قسم الجلدية والتجميل و الليزر

باإلضافة إىل عيادة لألنف و األذن والحنجرة
و قسم للمخ واألعصاب.

الطابق الرابع يشتمل عىل معمل متكامل لألسنان مجهز بأحدث األجهزة الرقمية لرتكيبات األسنان
كام يحتوي هذا الطابق عىل مخترب طبي تجرى فيه جميع
التحاليل الطبية و مجهز بأحدث ما توصل له العلم يف هذا
املجال وأيضاً يضم هذا الطابق قسم العالج الطبيعي املجهز
بأحدث األجهزة الطبية.
إضافة إىل تجهيز املجمع املتميز ،فأن املجمع يذخر بكوكبة من األطباء املتميزين املتعاقدين الذين
تم إختيارهم بعناية فائقة إضافة إىل مجموعة من اإلستشاريني السعوديني املتميزين و الذين تم
التعاقد معهم عىل أن ينضموا إىل املجمع بعد ان يرتجلوا عن العمل الحكومي.

 .٢ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﺴﻼم.

يقع مستشفى السالم مبوقع متميز مبنطقة جبل النور القريب من الحرم امليك و املشاعر املقدسة
وتخدم فئه كبرية من محافظة مكة و باإلضافة إىل خدمة الحجاج واملعتمرين.
املستشفى تم إنشاءها منذ  ٣٠عام ،وتحتوي عىل نخبة ممتازة من األطباء
واإلستشاريني واإلخصائيني من مختلف التخصصات الطبية .
قسم الطوارئ :يعمل عىل مدار  ٢٤ساعة ،ومجهز بأحدث األجهزة.
قسم العمليات الجراحية :يحتوي القسم عىل  ٣غرف للعمليات
مزوده بأحدث أجهزة التخدير وأجهزة مراقبة املريض باإلضافة
إىل غرفة اإلفاقة وقسم التعقيم املركزي.
قسم الحضانة :يحتوي عىل حضانات األطفال باإلضافة إىل أجهزة التنفس الصناعي و أجهزة مراقبة
املريض وإعطاء التحاليل.
قسم العناية املركزه :مزورد بأجهزة التنفس الصناعي و أجهزة مراقبة املريض باإلضافة إىل االنعاش
القلبي الرئوي.
العيادات الخارجية :تحتوي عىل جميع التخصصات الطبية.
القسم الداخيل :يحتوي عىل غرف التنويم للمرىض وغرف خاصة
و غرف برسيرين و أجنحة فاخرة.
وتضم املستشفى الصيدلية الداخلية لألقسام الداخلية و الصيدلية الخارجية التي تعمل عىل مدار
 ٢٤ساعة.
تتعامل املستشفى مع معضم رشكات التأمني يف السوق املحيل باإلضافة إىل قسم استقبال املرىض
واملستشفى مزوده بنظام الكرتوين مركزي.

اﳒﺎزات
واﻟﺸﻬﺎدات

 .١شهادة املركز السعودي العتامد املنشآت الصحية )سباهي(.
حصلت الرشكة عىل إعتامد املركز السعودي العتامد املنشآت الصحية كرشكة تشغيل طبي مام يتيح
لها تشغيل منشآت طبية كاملستشفيات واملجمعات واملراكز الصحية.
يعترب ذلك إنجاز كبري يدل عىل إلتزام الرشكة مبعايري الجودة و تحقيق سالمة املرىض وذلك من
خالل فريق إداري يرشف عىل تشغيل هذه املنشآت.
ومن املعلوم أن املركز السعودي العتامد املنشآت الصحية )سباهي( هو الجهة املخوله ملنح هذه
الشهادات.

ماذا نستطيع أن نقدم بعد حصولنا عىل شهادة التشغيل من مركز السعودي
إلعتامد املنشآت الصحية )(CBAHI؟
أن حصولنا عىل شهادة اعتامد تشغيل املنشآت الصحية من سباهي يضمن قدرتنا عىل تطبيق
معايري الجودة يف القطاع الصحي وتطبيق أهداف ومبادئ سالمة املرىض من خالل:
 إدارة الجودة الشاملة. اإلدارة التكاملية بني جميع األقسام والخدمات. خطط عمل متكاملة. القياس إعادة القياس. تطبيق الربوتوكالت الطبية. تطبيق مؤرشات األداء .KPIs تطبيق برامج مكافحة العدوى.أن التشغيل الطبي بهذه الطريقة يضمن التكامل و التفاعل اإليجايب الذي تحرص عليه رشكة
البرشي الطبية بني املريض ،مزود الخدمة والعمالء األخرين مثل رشكات التأمني أو الجهات الداعمة.
أن ذلك يضمن تقديم خدمة طبية مناسبة وكافيه وبأسعار مالمئة دون اإلساءة أو الهدر يف استخدام
املصادر أو املبالغة يف األسعار مام يحقق أهداف املريض والجهات اآلخرى.

 .٢شهادة مؤسسة املعايري واملقاييس الدولية.
حرصاً من رشكة البرشي للخدمات الطبية عىل تطبيق الجودة والتزاماً منها مببادئ السالمة املهنية
فقد حرصنا عىل تطبيق معايري و مواصفات املقاييس الدولية.
وقد أمثرت جهودنا يف تحصيل شهادة مؤسسة املعايري و املقاييس الدولية ملجمع البرشي الطبي
العام.
ولقد عمل الفريق بشكل متكامل لتطبيق هذه املعايري لكافة املجاالت اإلدارية من خالل بناء نظام
إداري متكامل كام تم تطبيق املعايري يف النواحي الطبية داخل املجمع مبا يشمل كافة التخصصات
الطبية والرعاية التمريضية كام تركز املعايري عىل تطبيق مبادئ السالمة املهنية يف كافة الخدمات
الطبية املساندة ويشمل ذلك :املخترب و األشعة التخصصية و معمل تركيبات األسنان.

