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المحتƠƠƠويƠƠƠƠƠات

قصــــة الوبــــــــاء

قصــــة الجهــــود

قصــــة العطـــــاء



 قــــصــــة 
 الوبــــــــــــــــــاء

Jakelelm

2019

Jakelelm



17 نوفمبر تسجيƠƠƠƠƠل أول إصƠƠابة 
بشرية فƠƠƠƠي ووهƠƠان الصƠƠيƠƠنية

اإلبƠƠƠƠƠƠƠالغ عƠƠƠƠƠن حƠاالت التƠƠƠهاب 
رئوي مجهƠƠƠƠƠولƠƠƠƠة السبب

الحاالت مرتبطة بسوق هوانƠƠان 
للمأكوالت البحرية فƠي ووهƠƠان

2020
ــا

ً
اعــالمي

ً
سعودي

أعلنت الصين تفشي 
مرض ناجم عن 
فيروس جديد

2 فبراير
إجالء عشرة طالب 

مبتعثين من منطقة 
ووهان في الصين

10 ينــايــر
 أول مؤتمر عبر 
 الهاتف حول

الفيروس الجديد

6 فبراير
 تعليق السفر إلى 

الصين

27 فبراير
 تعليق مؤقت للدخول 
ألداء مناسك العمرة 
وزيارة المسجد النبوي

2 فبراير
أعلنت الخطوط 

السعودية تعليق جميع 
رحالتها بين الرياض وجدة 

وبين غوانزو الصينية 13 ينــايــر
 ظهور أول حالة في 

تايلند

15 ينــايــر
 ظهور أول حالة في

اليابان

9 ينــايــر



انتشار فحص الركاب 
في رحالت جوية  
مرتبطة من ووهان

17 ينــايــر

ظهور أول حالة 
لمواطن سعودي

2 مارس 

منظمة الصحة العالمية 
تؤكد انتشƠƠƠƠƠار فيروس 
كƠƠƠƠƠƠورونƠƠƠا مƠƠƠن البشƠƠƠر 

إلى البƠƠƠشر

22 ينــايــر

ظهور أول حالة في 
الواليات المتحدة 

األمريكية

20 ينــايــر

ا 
ً
تعليق العمرة مؤقت

للمواطنين والمقيمين

4 مارس 

 دعم منظمة الصحة 
 Ơة بƠƠƠƠƠيƠƠƠمƠƠƠƠالƠƠƠƠƠƠƠƠالع
10,000,000 دوالر 
لمكافحة الوبƠƠƠاء

9 مارس 

اإلعالن  عن تعافي أول 
حالة لمصاب بالفيروس

11 مارس 

أطلقت منظمة الصحة 
 COVID-19 العالمية

على الوبƠƠƠاء

11 فبراير

وزير الصحƠƠƠة والخƠدمات 
اإلنسانƠƠƠƠية األمƠريكƠية 
يعلن حالة طوارئ بسبب 

الفيروس

31 ينــايــر

 تعليق إقامة المناسبات 
في صƠƠƠƠاالت األفƠƠƠƠƠƠƠƠراح 
واالستراحات وقƠƠƠƠƠƠاعƠات 
المناسبات والفƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠنادق

12 مارس 



تعليق النشاط الرياضي 
بمختلف األلعاب وجميع 
البطوالت والمسابقات  

15 مارس  أغلقت إيطاليا حدودها 
بشكل كامل

23 فبراير 

أعلن الرئيس األمريكي 
حƠƠƠƠƠƠƠالƠƠƠƠƠة الطƠƠƠƠƠوارئ

13 مارس 

 بƠƠƠƠƠƠدأت أول تجƠƠƠربƠƠة 
بشرية إلنتاج لƠƠƠƠقاح

17 مارس 

11 مارس 
أعلنت منظمة الصحة 
العƠƠƠƠالمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠيƠƠƠƠƠة أن
 COVID-19 "وباء"

14 مارس 
أصدر مركز السيطرة على 
األمراض "أمر عدم اإلبحار" 
السياحية  السفن  لجميع 
الخاضعƠƠƠة  الميƠƠƠاه  فƠƠƠي 

للسلطات األمريكية

تعليق الحضور لمقرات 
العمل في جميع 

جهات القطاع الخاص

17 مارس 

 اإلعالن عن أول حالة 
وفاة بالفيروس

24 مارس 

الجمعة  صƠƠƠƠالة  إيقاف 
لجƠƠƠمƠيع  والجمƠƠƠاعƠƠƠƠة 
الفƠروض في المساجد 
واالكتفƠƠƠاء برفع األذان 
الحرميƠƠƠن  باستثƠƠنƠƠƠƠاء 

الشريفين

17 مارس 

 فرض حظر التجول في 
المملكة  مƠƠƠدن  جميع 

لمدة 21 يوًما

23 مارس 



73 دولة

6 يوليو  

11 أبـــريـــل  
نشر مسودة لقاحات 
الفيروس المرشحة 

للتقييم 
أمر الملك سلمان بتقديم 
ا فƠƠƠƠƠƠƠي 

ً
العƠƠƠƠƠالج مجƠƠƠƠƠƠƠƠان

المستشفيات والمƠƠƠƠراكز 
الطƠƠƠƠبƠيƠƠƠƠƠƠة الحƠƠƠƠƠƠكومية 
والخاصة لجميع المصابين

24 مارس 

معرضة لنفاذ مخزون األدوية

24 دولة
لديها إنخفاض شديد

في المخزون

15 مايو  

17 يونيو  

29 يونيو  

إصƠƠƠدار موجƠƠƠز علمƠƠƠي عƠƠƠن 
متالزمƠƠƠة االلتهƠƠƠاب متعدد 
األنظمƠƠƠة لƠƠƠƠƠƠƠدى األطفƠƠƠال 
المرتبطين  والمƠƠƠƠراهقيƠƠƠƠƠƠƠن 

بالوباء

إيقاف عقار هيدروكسي 
كلوروكين ألنه لƠƠƠم يقلل 
معدل الوفيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠات في 

المستشفيات

أول مؤتƠƠƠƠƠƠمر لƠعƠƠƠƠƠƠƠƠلƠƠƠƠƠم 
المعلومات لمنظمة الصحة 
العالمية، كجزء من عمƠƠƠل 

المنظمة الكتشاف 
المعلومات الخاطئƠƠƠƠƠƠƠة 
والمضللƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة ومنعها

منع التجول على مدار 24 
 في كل من 

ً
ساعة يوميا

الرياض، تƠƠبƠƠƠƠƠƠƠƠوك، الدمام 
الظهƠƠƠƠƠƠƠƠران، الهƠƠƠƠƠƠفƠƠوف  
جƠƠƠدة، الطائف القطيف، 

و الخبر

6 أبــريــل 

رفع منع التجول جزئًيا 
في جميع مناطق 

 
ً
المملكة من 9 صباحا

وحتى 5 مساًء

26 أبــريــل 

منع التجول على 
مدى 24 ساعة في 

مدينتي مكة 
المكرمة والمدينة 

2 أبريل 

منƠƠƠع دخول مƠƠƠن تقل 
عاًما   15 عن  أعمارهم 
متاجƠƠƠر  جميƠƠƠع  الƠƠƠى 
ومنƠƠƠع  التسƠƠƠوق 

خروجهم ألي سبب

15 أبريل 

13 يوليو   
حسب تقرير األمم المتحدة 
عƠƠƠن حالƠƠƠة األمƠƠƠن الغذائي 
 
ً
عƠƠالمƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠيا والتغƠƠƠذيƠƠƠƠƠƠƠة 
شƠƠƠخص  مليƠƠƠƠƠƠƠƠون   130+
سيعانون من الجوع المزمن 
نهاية العƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠام



4 أكتوبر  

13 أكتوبر

20 نوفمبر 
إعƠƠƠالن المبƠƠƠدأ التوجيهي 

بشأن عالج الوباء

السمƠƠƠاح بƠƠأداء العمƠƠƠرة 
والزيارة تƠƠƠƠƠدريجًيا

27 أكتوبر  
صƠƠƠرف 500,000 ريال لذوي 
المتوفى بسƠƠƠبب الفيروس 
لƠƠƠكل عامƠƠƠل فƠƠƠي القطƠƠƠاع 
الصحƠƠƠي الحكومي والخاص، 
سعودي  وعسكري،  مدني 

وغير سعودي

3 ديسمبر 

اإلعالن عن البدء في إجراءات 
العودة التدريجيƠƠة للحƠƠƠƠƠƠƠياة 
الطبيعية على ثالث مراحƠƠƠƠل

26 مايـــو  

السماح بإقامƠƠة صƠƠƠƠƠƠالة 
الجمعة والجماعة لجميع 
الفƠƠƠƠƠƠروض فƠƠƠƠƠي مساجد 
المملكة عدا المساجد في 

مكة المكرمة

26 مايـــو  

رفع تعليق الرحالت الجƠƠƠƠƠوية 
الداخلية والسفƠƠƠƠƠر بƠƠƠƠيƠƠƠƠƠƠƠن 
المناطق بوسائل المواصالت 

المختلفة

26 مايـــو  

رفع تعليƠƠƠƠƠƠƠƠق النشاط 
الرياضي وعودة تدريبات 
األندية لمختلف األلعاب

21 يونيو  

153 مليار دو�ر  مــــــــــن 2020 - 2021 
466 مليار دو�ر أميركي عام 2025م

الصحƠƠƠة  منظمƠƠƠة  أصƠƠƠدرت   
ا التخاذ إجراءات 

ً
العالمية بيان

عاجلƠƠƠة وطموحƠƠƠة للتخفيف 
مƠƠƠن أثƠƠƠر الوباء علƠƠƠى الحياة 

ظم الغذائية
ُ
والصحة والن



4-3 ديسمبر
الجمعيƠƠƠة العامƠƠƠة لألمم 
علƠƠƠى  ركƠƠƠزت  المتحƠƠƠدة 
اللقاحات بما  الوصول إلى 
في ذلƠƠƠك التمويل لضمان 

عالج جميع الحاالت

20
21

31 ديسمبر 
إصƠƠƠƠƠƠدار أول تأكƠƠƠيد 
لالستخدام الطƠارئ 

للقاحات

رفƠƠƠع منƠƠƠع التجƠƠƠول بشƠƠƠكل 
كامل والسماح بعودة جميع 
األنشطƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة االقتصƠƠƠƠادية 

والتجƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠارية 

21 يونيو 

اإلعالن عن إقامة فريضة 
بأعƠƠƠداد   ƠƠƠƠ1441ه حƠƠƠج 
محƠƠƠدودة اإلعƠƠƠالن عƠƠƠن 
 Ơإقامة فريضة حج 1441ه

بأعداد محدودة 

22 يونيو 

24 أغسطس 
دخول المƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠواطنƠƠƠƠƠƠƠيƠن 
والمواطنات وأفراد أسرهم 
من غيƠƠƠƠƠƠƠر السƠƠƠƠعوديƠƠƠƠين 
والعمالة المنزلية المقيمة 
عبر المنافذ البرية من الدول 

المجاورة

13 سبتمبر  
رفع كامل القيود على 

مغادرة المواطنين والعودة 
عبر المنافذ البرية والبحرية 
والجوية بعد 1 يناير 2021م

15 سبتمبر  

27 ديسمبر

بدء التسجيل للحصول على 
لقاح كوفيد-19 للجميع

وجهت الهيئة العامة للطيران 
المدني الناقالت الجوية بالسماح 

لغير السعوديين بالمغادرة



5 يــنــايـــر 
اجتمƠƠƠاع فريق الخبراء التابع 
العالمية  الصحƠƠƠة  لمنظمة 
بالتƠƠحƠƠƠƠصيƠƠƠƠن  المعƠƠƠƠنƠƠƠƠƠي 
السƠƠƠتعراض بيانƠƠƠات لقƠƠƠاح 

Pfizer-BioNTech أعلنت وزارة الحج والعمرة رفع
للمسجد  التشغيلية  الطاقة 
الحرام والمسƠƠƠجد النبوي بدًء 
من رمضان 1442 هƠ للمحصنين

5 أبريل 

11 يــنــايـــر 
دعوة الى االلتزام 
الجماعي حتى يتم 

تحصين العاملين في 
القطاع الصحي

22 يــنــايـــر 
إعالن المبادرة العƠƠƠƠƠƠƠالمية 
(COVAX) توقƠƠƠيع اتƠفاق 
شراء مسبق لƠ 40 مليون 
جƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠرعƠƠƠƠƠƠƠƠة مƠƠƠƠن لقاح 

 Pfizer-BioNTech

 تعديل موعد رفع 
تعليƠƠƠƠƠق السƠƠƠƠفر 

للمواطنين

17مــايــو  

25 يــنــايـــر 
إصدار منظمة الصحة 

للتوصيات المؤقتة بشأن 
 Moderna استخدام لقاح

المعتمد  التحصين  اشتراط 
مƠƠƠن وزارة الصحة لدخول أي 
منشƠƠƠأة حكومية، وخاصة، 
وعنƠƠƠد اسƠƠƠتخدام وسƠƠƠائل 

النقل العامة

1 أغسطس  

24 فبراير  
 COVAX قƠƠƠƠيƠƠƠƠƠمع تطب
 تلقƠƠƠƠƠت غƠانƠƠƠا أول 

ً
عالميا

جرعات لقاح كوفƠƠƠƠيƠƠد-19

 إلغاء اشƠƠƠتراط ترك صف 
بيƠƠƠن كل صفيƠƠƠن،  فƠƠƠارغ 
مƠƠƠدة  تقليƠƠƠص  وإلغƠƠƠاء 
االنتƠƠƠƠƠƠظƠƠار بيƠƠƠƠƠƠƠن األذان 
واإلقƠƠƠامة، وإلغاء تحديد 
مƠƠƠدة إقامƠƠƠƠƠƠƠƠة خطƠƠƠƠƠبة 
الجمعة وصالتها، وإعادة 
المصاحƠƠƠف للƠƠمسƠƠاجƠƠƠƠد 
بƠƠƠإلقƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء  والسƠƠƠماح 

المحاضرات والدروس 

20 يونيو



2 مارس  
توفير جرعات لقاح 
 AstraZeneca

4 مارس  
نشر بيانات التطعيم على 
لوحة تابعة لمنظمة الصحة 

العالمية ألول مرة

12 مارس  
إدراج لقاح

 Johnson & Johnson
الستخدامه في حاالت 

الطوارئ 

 اشتراط التحصين بجرعتين 
لƠƠƠƠƠدخƠƠƠƠƠƠƠول النƠƠƠƠƠƠشاطات 
والمنشƠƠƠآت  والمناسƠƠƠبات 
وركوب الطائرات ووسƠƠƠائل 

النقل العام 

10 أكتوبر

إعادة التدريس في جميع 
حلقات تحفيظ القƠƠƠƠƠƠƠƠƠرآن 
الكريم في المسƠƠƠƠƠاجƠƠƠƠد 
والدور النسائية حضورًيا 

13 أكتوبر

عدم اإللƠƠƠƠƠزام بارتƠƠداء 
الكمامة في األماكƠن 

المفتƠƠƠƠƠƠƠƠƠوحƠƠƠƠة 

15 أكتوبر

اإلعالن عن تخفيف 
اإلجراءات االحترازية 

للحاصلين على جرعتين 
لقاح كوفيƠƠƠƠƠد-19

15 أكتوبر
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التصريحات العالمية
حƠƠƠول الƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوبƠƠƠƠƠƠƠاء

ينبغƠƠƠي علينƠƠƠا التركيƠƠƠز علƠƠƠى الفئات 
األشƠƠƠد عرضƠƠƠة للخطƠƠƠر، حيƠƠƠث إننا لن 
نسƠƠƠتطيع تجاوز هذه الجائحة ما لم 
نضمن توفر الدعم الالزم لجميع دول 

العالم

خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبدالعزيز

اللقاح سƠƠƠيقوم بƠƠƠدور مكمƠƠƠل لألدوات 
األخرى التي لدينا لكنه لن يكون بديال لها

 المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, تيدروس أدهانوم غيبريسوس 

لقد قمنا بعمل رائع بشƠƠƠأن الفيروس 
الصيني هذا، العدو الخفي

الرئيس األمريكي، دونالد ترامب
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سأكون صريحا معكم، ومع كل الشعب 
البريطƠانƠي؛ عائالت كثيƠƠرة و كثيƠƠرة جƠƠƠدا، 

ستفقد أحباءها قبل أن يحين وقتهم

رئيس وزراء بريطانيا, بوريس جونسون 

إذا كنت قƠƠƠادًرا ولديك الوسƠƠƠائل للقيام 
بذلك، اسƠƠƠتمر في إخراج عائلتƠƠƠك لتناول 

الطعام

الرئيس المكسيكي, أندريس مانويل لوبيز أوبرادور

الفيروس  رؤية  لƠƠم أستطƠƠƠع 
يحلق فƠƠƠƠي الجƠƠƠو

رئيس روسيا البيضاء, ألكسندر لوكاشينكو

الفيƠƠƠروس هو عمƠƠƠل من اللƠƠƠه لمعاقبة 
الدول التي فرضت عقوبات علينا

الرئيس الزيمبابوي, إيمرسون منانغاغوا

 الرئيس اإلندونيسي, جوكو ويدودو

لم نقدم معلومات معينة للجمهور ألننا 
ال نريد إثارة الذعر

Jakelelm 10



آثƠƠƠƠƠƠƠƠƠار الƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠوبƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠاء 
على المنظومة العالمƠية

ا
ً
اجتمــــاعــــي

ــــــا
ً
اقتـــــصـــادي

أكثر من مليار شاب لم يلتحقوا بالمدارس 
والجامعات 

تƠƠƠأجƠƠƠƠيƠƠƠƠƠل وإلƠƠغƠƠƠƠƠاء المسابقات الرياضية

إلغاء المنƠƠƠƠƠƠƠاسبات االجتماعية والترفيهية 
واالحتفاالت الدينƠƠƠية

زاد اإلقبال على مواقع التواصل االجتماعي
والتواصل الرقمي

مليƠƠƠون شخƠƠƠصمليƠƠƠون شخƠƠƠص
الفيروس المƠƠسƠƠƠؤول 

األول عن فقƠƠƠƠƠرهم
إضافي عاشوا في فقر 

مدقع عام 2020 

تطبيق مبدأ التباعد االجتماعي للوقاية من 
انتشار الوباء

حاالت الفقر العالمي

 100 - 7188

4,9٪ انكماش االقتصاد العالمي في 2020

إغالق العديد من الوحدات الصناعية 

تراجع النمو االقتصادي العالمي

تقليل عدد الموظفين وتسريح الغالبية

ارتفاع معدالت البطالة في االقتصاديات 
الكبرى
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ـــــــــــا
ً
صحي

كشف ضعƠƠƠƠف األنƠƠظƠمƠƠƠة الصƠƠحيƠƠة

تعزيز قƠƠدرة النظم الصحية على االستجابة 
بسرعة وفعالية

ازدياد انتشار القلƠƠƠƠق واالكتƠئاب والتأثير 
على الصحة العقلية

إجهاد العاملين في المƠƠƠجƠƠƠال الصحƠƠƠƠƠي

النقص في األجهزة والمستلزمات الطبية، وشمل

ƠƠƠƠƠƠح اإلمƠƠƠƠدادات وارتفƠƠƠƠƠƠƠƠاع
ُ

ش
األسƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠعƠƠƠƠƠƠƠƠار

التفاوت الكبƠƠƠƠيƠƠƠƠر فƠƠƠƠي توفƠر 
المعدات الطبية في مخƠƠƠƠتƠƠلƠف 

دول العالم

عƠƠƠƠدم كفاءة "بعƠƠض" األطقم 
الطƠƠƠبƠƠيƠƠة فƠƠƠي وحƠƠدات الرعاية 

المركزة

نقص المعƠƠدات الطبية األساسية 

ومن اإلجراءات التي اتخذتها 
الدول

ظم الصحية الضعيفة، 
ُ
انهيƠƠƠƠار الن

وترك الناس أمام خيار المخاطرة 
باإلصابة بالعدوى

قيود في سلسلة توريد األدوية 
العالمية

فرنسƠƠƠا وألمانيا ، وروسيا الحد 
المعدات  من عمليƠƠƠات تصديƠƠƠر 

الطبية الواقية وتخزينها

الهنƠƠƠد , حظƠƠƠرت تصديƠƠƠر عقƠƠƠار 
"هيدروكسي كلوروكوين"

الصيدليات االحتƠƠƠƠفƠƠƠƠƠاظ باألدويƠƠة وعدم 
اإلفصاح بوجودها 

ظهƠƠƠƠƠور األدويƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة الƠƠƠƠƠƠƠمƠƠƠƠزيƠƠƠƠƠƠفƠƠƠة 

المبيعات  تراجعت عƠƠƠن  تركيƠƠƠا, 
األجنبية للكمامات

صربƠƠƠƠƠيƠƠƠا, منع تصƠƠƠƠƠدير
األدويƠƠƠƠƠƠƠة

ع للكمامات 
ّ
الصين, أكبر مصن

في العالم خزنت إمداداتها

فرنسƠƠƠا, منع تصدير التحاليل و 
المعƠƠƠدات الوقائيƠƠƠة و أةهƠƠƠزة 

التنفس
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ْحƠƠƠِرج نظƠƠƠامهƠƠا 
ُ
ُدول أ

 السمة ا�برز �ع�ن انهيار المنظومة الصحة
حا�ت نقص وتراجع المخزون لكل مما يلي

اللقـــاحــــــات ا�كسجين  المعدات الطبية 

أسرة العناية المركزة ة المستشفيات
ّ
أسر

الصحƠƠƠƠƠƠƠي
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إيطــاليـــــــا

إع�ن حالـــة طـــوارئ وطنيــة لمدة
6 أشهر بعد اكتشاف أول حالتين

التحايل على إجراءات التباعد ا�جتماعيعدم ا�لتزام بإجراءات الحظر

زيادة ساعـــــــات العــمـل للعاملين
 فـــــــي المجــــــــــــال الصـــــــــــــحي

إنشاء مسارات توظيف أسرع
للممارســـيــــن الصحييــــــــــــن

 تـــــــوظيـــــــف ا�فـــــــراد على
أساس العــــمــــــــل الـــــــحــــــر

إعـــــــادة تـــوظيــــف ا�طبـــاء المتقـــــاعدين والممرضــــــات المتـــخصصات
في الرعــــايـــة الصحيـــة

إعــــــــــادة التوزيع بين ا�قاليم 
لموظفـــــي الــــــــرعاية الصحية

تطــــــــبـــــــــيــــــق إجـــــــــــــراءات
إغـــــــــــ�ق صــــــــــــارمـــــــــــــــــة

مايو 2020

بسبب

نتج عنها
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ينــــايـــــر 2021
بريطـــــــانيـــــــــابريطـــــــانيـــــــــا

04

05

عبـــر  الدخـــول  تقييـــد  عـــدم 
المــــــوانــــــئ والمطارات

عدم شراء مواد ا�ختبار 
وتسليمها

ســـاهم إخراج المرضـــى ا�كبر 
ا من المستشـــفيات إلى 

ً
ســـن

دور الرعاية بانتشار الفيروس

ارضـــح جريج ك�رك رئيـــس لجنة العلــــــــــــوم والـــتكـــــــنولوجيا ان 
سياسة الحكومة � تســـعى للوصول إلى "مناعة القطيع" لكن 

النتيجة أصبحت الخيار الوحيد القابل للتـــــطبــــــيق

عـــن  العامـــة  الهيئـــات  عجـــز 
مشـــاركة المعلومات الحيوية 

والمشورة العلمية

تـــم تخفيض حالـــة كوفيد- 19 
إلـــى   4 المستـــــــــــوى  مـــن 

المستــــــوى 3

عـــدم وجـــود خطة �كتشـــاف 
الحا�ت علـى أســاس المجتمع 

وا�ختبار وتتبع ا�تصال

0102

03

06

07

نتج عنها

عدم ا¹لتزام بإجراءات التباعد ا¹جتماعيعدم البقاء في المنزل

بسبب
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النمـــــو الهـــــائـــــل 
في عدد الحــــا�ت اليــوميــة

تركـــز منـشــآت ا�كسجـين
السائل فـــي شــرق الهنـــد

نقص ا�كسجين وأسّرة المستشفــيات
والمعـــدات الطــــبــــيـــــة والـلـــــقــــاحــات 03

02 01

إبريـــــــــل 2021
الهنــــــــــــد

يوليـــــــو 2021 
تــونــــــــــــــس

المشاركة في مهرجان كومبه مي� الهندوسي

بسبب

بسبب

نتج عنها

تهاون السلطات المحلية 
في التعامل مع الجائحة

نتج عنها
ارتفاع عدد ا¹صابات اليومية
نقص أسرة العناية المركزية

إرتفاع عدد الوفيات اليومية ب 100 وفاه



 قــــصــــة 
الجهـــــــــــــود
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دور القطاعات الحكومية السعودية
تنوعت إسهامات الجهات الحكومية في السعودية لمواجهة 

كوفيد-19 والحفاظ على الصحة العامة، وأبرزها:

وزارة الداخلية
 حضر التجول ومتابعة المخالفينوزارة التعليم

 وتعليق للرح�ت الدولية والداخلية
وغيرها تعليق الدراسة وتطبيق نظام

التعليم عن بعد 

وزارة الصناعة 
والثــروة المعــدنية

وزارة الموارد البشرية 
والتنمية ا�جتماعية

 الدعم المالي لرأس المال العامل
 للمصانع في القطاعات ذات الع�قة

بالجائحة، وتحمل المقابل المالي

 خدمة إعارة العاملين عبر برنامج
 "أجير" لمنشآت القطاع الخاص

 تأجيل سداد أقساط القروض
 المستحقة لعام 2020م، لمدة عام

بقيمة تصل إلى 670 مليون ريال

 دعم مالي للمنشآت بنسبة تبدأ 
 من 30 %50-  من الـــــــــراتــــــــــــب

الشهري للــــمــــوظـــــــف

 دعم التوظيف بأثر رجعي منذ
 بداية 1 يوليو 2019

 إعفاء الوافدين المنتهية
 إقامتهم من ا¹شتراط المالي

حتى 30 يونيو 2020

 رفع طــــــاقــة مصانـع المعقمات
ومضاعفة أعـــــدادهــــا

وزارة الشؤون البلدية والقروية

تأجيل تحصيل الرسوم المستحقة
على القطاع الخاص 

وزارة المالية
اط�ق الحملة التوعوية لمواجهة 

الوباء تحت شعار كلنا مسؤول

وزارة ا�ع�م
 دعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر

 هيكلة دفعات قروض جميع عم�ئه من
 المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية

المستحقة أقساطها خ�ل 2020

صندوق التنمية الصناعية



50 مليار ريـــــــال لدعــــم المصارف 
والمؤسسات الماليــة والمنشآت 

الصغيرة والمــــــــتوسطة 

تأجيل مهلة تقديم ا¹قرارات والسداد 
للمنشآت

تعليـــق فرض غرامات التأخر في سداد 
ا�قساط والغرامات

تعليــــق تنفــيذ إجراءات إيقاف خدمات 
المكلفين والحجز على ا�موال

5.3 مليارات ريال لدعم منشآت 
القطاع الخاص للتوظيف والتدريب

مساندة مستثمري المدن ا�قتصادية 
وضمان استمرارية أعمالهم

الهيئة العامة للزكاة والدخلالبنك المركزي السعودي

هيئة المدن والمناطق ا�قتصادية الخاصةصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)

إط�ق الصندوق المجتمعي بالتعاون مع 
وزارة الموارد البشرية والتنمية ا�جتماعية 

برأسمال 500 مليون ريال

تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من 
عم�ئها المستوردين لمدة 30 يوًما

ربط جواز السفر الصحي في تطبيق توكلنا 
باتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"

الهيئة العامة ل¬وقاف

 الجمارك السعودية

الهيئة العامة للطيران المدني

 مليارا ريال لتدشين محفظة الرعاية 
الصحية لتمويل 1000 منشأة صحية

بنك التنمية ا�جتماعية
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إجراءات المنظومة الصحية
قامـــت المنظومة الصحية بدور اســـتثنائي �دارة ا�زمة وتحديد 
مهـــام المنصـــات والجهات المشـــاركة في ا�ســـتجابة الصحية 

لمواجهة كوفيد-19

اســـتخدام برنامـــج الرصـــد الوبائي  
(حصن) 

تفعيـــل برنامج (تقصي) ا¹لكتروني 
لمتابعة الحا�ت

تفعيل برنامج (تباعد) 

متخصصـــــــة  فـــــــرق  تشكيــــــــل 
للتقـــييم 

المحتوى  ومــــراجـــعــــــة  إعداد 
التوعوي 

إنشاء نظام لتصعيد ا�ستجابة 
للسفر الدولي عند المنافذ

 
ً
مراجعـــة الوضع الوبائـــي عالميا

وتقديـــم تقاريـــر دوريـــة لمراحل 
ا¹نذار للسفر

وضـــع آليـــة تلـــزم المســـافرين 
موبـــوءة  دول  مـــن  القادميـــن 

با¹فصاح عن أماكن تواجدهم

توسيع نطاق فحص المسافرين 
ليشـــمل جميـــع القادميـــن عبر 

الكاميرات الحرارية 

تدريـــب العامليـــن بالمنافذ على 
تطبيق ا¹جراءات

مراجعة وتحديث خطط الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية �عتمادها 



كشف التسلسل الجيني 
للفيروس

ا¹جـــــرائية  ا�دلــــــــــة  إعـــــــــداد 
العدوى  لمكافحة  وا¹رشـــادية 
و�ستعدادات المرافق الصحية 

تحديـــد الكميـــات المطلوبة من 
المستلزمات الطبية

اعتماد المختبـــرات ¹جراء فحص 
المركـــز  قبـــل  مـــن  كوفيـــد-19 
الوطنـــي للوقايـــة مـــن ا�مراض 

ومكافحتها

إصدار دليل توعـــوي للوقاية من 
كوفيد- 19 

المرجعية  المستشفيات  تحديد 
�ستقبال الحا�ت

متابعـــة إجـــراءات دخـــول وخروج 
الــعـــــــزل  مـــــرضــــــــى  وتنظيم 
بالمستشـــفيات المحـــــــــــــددة 

�ستقبال الحـــــــا�ت

المتابعة اليومية لنسب إشغال 
أســـرة العـــزل وأســـرة العنايـــة 
المــــركــــــــزة ونســـــب ا¹شغال 
بالمستشــــفيـــــــات الـــــمحددة 

�ستقبال الحا�ت 

حصر أعداد غرف العـــزل والعناية 
أجــــهــــــزة  ورصــــــد  المــــــــركزة 
ومستهلكات الرعاية التنـفسية 
وأجهـــزة (ECMO) والقـــــــــــوى 

العـــــــــــــــاملة 

وضع خطة القدرة ا�ســـتيعابية 
التدابيـــر  ومراقبـــة  وتنفيذهـــا 
مســـتوى  بحســـب  وتعديلهـــا 

ا�ستجابة

تدريب الموظفين على المبادئ 
ا�ساسية لمكافحة العدوى

ربط نتائج العينات 
ببرنامج (حصن) 
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تخصيص فرق وسيارات إسعاف للمرضى 
المصابين والمشتبه بهم

تفعيل مراكز الرعاية الطبية المنزلية ومراكز الطب 
ا�تصالي لتخفيف الضغط على المنشآت الصحية

تحديد المستشفيات الخاصة بإستقبال الحا�ت

 أخذ العينات من المرضى بواسطة مـــؤسسـات
 القطاع الخاص المعتمدة

تحديد المختبرات الخاصة المرجعية �ستقبال الحا�ت

 تحديد وتجهيـــز مراكز رعاية
أولية �ستقبال الحا�ت

 اختيار المـــــــحــــاجــــــر المناسبة
  وتجهيزها بالطواقـــم

المــستمرة  المتــــــابعـــــــة 
المحاجر  لمؤشرات إشـــغال 

في مختلف المناطق

 استعراض س�سل ا¹مداد
وتحديد النقص ومكامن الخطر

 التأكد من الحالة التشغيلية
 وحصر كافة ا�نظمة والمعدات

وأعمال التشغيل والصيانة

 توفيــــــــر مــــــصادر بـــــديــــلـة
للمستهلكات وقطع الغــــيار

 تطوير مخزون مركزي احتياطي
لكل منطقة

 حصر الموارد المتـــــاحة وتنظيم
 ا¹مداد في القطــــاعات الصحية

والمنـــــــــــــــــــــــــاطق
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 توفــــــــير مصـــــــــــادر بديــــــلـــــة
للمستهلكات وقطع الغيار

تطبـــــيـــق ا�جـــــراءات ا�حتــــرازية بمقر العمل والمساكن الخاصة بأقسام
الصيانة والتشغـــــــيــــل

 التأكد من س�مة عاملي التشغيل
والصيانة بالشركات المشغلة

 تشـــغيل المستشـــفيات الميدانية
 ودعمها بالصيانة المستمرة

 حصر أجهـــزة التنفـــس الصناعي في
 جميـــع المنشـــآت الصحيـــة ولجميع

القطاعات

حصر أجهــــــزة التـــنـــفــس الصناعي
الخارجة عن الخـــــــــــدمــــة 

 تحديد أنواع أجهزة التنفس الصناعي
التي تخدم المرضى

 حصــــــر المستــــهلـــكـــات وقطـــع
الغيار المـــــوجودة

 دراسة ا�حتياج وإعادة تشـــغيلــها
 وتأهيـــــلها وتــــوزيــــعـــهــــا عـــلى

 المستشفيات

 حصر أجهزة             بجميع المنشـــآت
الصحية ومتابعة تشغيلها وصيانتها

 ECMOدعــــــم المختــــبـــرات المعتمدة لعمل 
الفحص با�جهزة والمستلزمات ال�زمة

 دعم فـــرق التطوع الصحـــي والتوعية
والتثقيف الصحي

تشغيــــــل صنــــدوق الــوقـــف الصحي

 وضع خطـــط ومتابعة يوميـــة لعملية
الصيانة و ا¹ص�ح  الصناعي

 توفيـــر قطع الغيـــار ال�زمـــة ¹عادة
 أجهزة التنفس الصناعي للخدمة



نظام (تقصـــــــي) لتســــجــيـــل ومتابعة 
الحا�ت المشتبه بها والمصابة 

تطبيق (صحـــــــة) لتوفيــــر ا�ستشارات 
الطبية الكترونًيا عبر أطــــباء معتمدين

تطبيق (صحتــــــي) لتقديم الخدمات 
الصحـــــيــــــــة لÒفــــــــــــراد 

تطبيق (موعد) لحجز المواعيد في مراكز 
الرعـــــــــــايـــــــــــة ا�وليـــــــــة

خدمة (وصفتي) لصرف الدواء من 
ا
ً
الصيدلية ا�قرب للمستفيد مجان

تفعيل موقع الـــــوزارة للوقاية 
من كوفيـــــــد- 19

تطويـــــر الخـــط الســــاخــن 937 

تخصيص خدمة تطبيق (إشارة) 
لفئة الصم

تفعيل دور العيادات ا�فتراضية 
عــــــــــن بعــــــــــــد

تفعيـــــــــل منصــــــة شفـــــــاء

 إط�ق منصة (أناة) العلمية ا�جتماعية لتوفير الخدمات إلكترونيا
للممارسين الصحيين
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ب�يـــــــــــين

 للقضاء على الجائحة؟

اللقƠاحات

القــــــــــــــــــواريـــــــــــر

ب�ييـــــــــــــــن
صنــــــــــــدوق 

التخلــص ا²مـــن مـــن ا�بـــــر المستخدمة

مليــــــــون
ثـــ�جـــــــة

م�يـــــــين قــــــــــارورة
مقــــــاومـــة للحــــرارة

مستلزمات الحفظ

الــنــقــــــــــل

 طائــــــــرة كارجـــــو

 مــــــن النـــاس

جرعتان من اللقاح

مƠƠƠƠاذا نحتƠƠƠƠƠاج

اإلبƠƠƠƠƠرجـــــــرعــــة
 بليــــــــــون9

إبــــــــــــــرة

1
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6006

5

8000
 طائــــــرة بوينج

7472

23
كيلــــــــــو

 ¹عادة تعبئة 
ً
  من الثلج الجاف يوميــا

ث�جات اللقاح فايزر وحفظها بدرجة(–70)



ً

 قــــصــــة 
العطــــــــــــــاء



2018

صندوق الوقف الصحي ودفع الوباء 

أنشئ الصندوق بقرار مجلس الوزراء عام

أول صندوق وقفي صحي مستقل في السعودية

أحد الصناديق النوعية على
مستـوى الشرق ا�وسـط

شريـــك استراتيجي مع وزارة 
الصحــــــــــة يهــــــدف إلــــــى

 
 
 التــــشــــــــــجـــــيـــع عــــلـــى 

فـــــعـــــل الخـــيـــر

 إبراز الرعاية الصحية بوصفها
من أوجه فعل الـخــــيــــر

ا¹سهــــام فـــــــي
التـــنميــة الصحيــة 

بذل المساهمات التطوعية
لقطاع الرعــــاية الصحــيــة 

استثمــــار مـــــوارد الــصنـــدوق
 لتوفير ا�حتياجات ذات ا�ولوية

مســاعـــدة المرضى
 وتوفير مـا يلزمهم
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التــــبــــرعـــات النــقـديــة والعينية

 ما تقـــــــــرره الــــدولــــة مـن
إسهامات نقدية أو عينية

 بنــــاء شــراكـــات فــاعــلــة مــع
الجــــهــات ذات العــــــ�قــة

ا�عيان والصكوك المالية وا�سهم

غـــ�ل أوقــاف الصنـــــــدوق واستــــــثــماراتهـــا

ا¹يرادات المحصلة من استثمارات الصندوق و تشغيل 
المرافق الصحية التي يشرف عليها

SR

SR

تشمل مصƠادر دعم الصندوق
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8,067,40022,462,000

158,700,00042,726,400

5,700,00028,100,000
ُ

559,279,395
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ُ

20,920,04919,350,000

24,300,000104,310,10

124,643,5363,500,000
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15,783,550368,714,500

25,000,0005,995,049

650,000
ُ

416,143,099
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للعــــــــــــ�ج الخيــــــــــــــــري

منصــة

تسهيـــــل وصــــول المحسنين 
للمرضــــــــــــــــى المحتـــــــــــاجين 

بموثوقيـــــــــــــــــــة

تحقيــــق الترابـــــط ا�جتماعي 
بين أفــــــــــــــراد المجتمع

المساهمة في ع�ج المرضى 
المحتاجين ممن ليس لديهم 

أهلية ع�ج داخل المملكة

من مميزاتها

إنجــــــــــــــازاتها

توفـير قنـاة 
مــيـســــرة

وموثوقـة للتبرع

ســـــــــــــــرعة 
الـــوصـــــــــــــــــــــول

للمرضى المحتاجين

تمكين الجمعيــــــات 
ا�هليـــــــة الصحية في 
تحقيق أثر إيجابي في 

المجتمع

ا�سهام في 
حوكمة الع�ج 

الخيري في المملكة

 3,076
حا�ت مستفيدة

380,216,1
متبــــــــــــــــــــــــــــــرع

52
جمعيــــــة صحيــــــــــــة

إجمالي المساهمات

مليون70,449
ريــــــال +
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810,000+
عدد المستفيدين من الصندوق

المبادرات والمشاريع، وشملت

27،292 جلسة الغسيل الكلوي 
العادي والمتنقل للمرضى

14 ألف رحلة نقل للمرضى خ�ل 
فترة منع التجول

ا
ً
40،550 مريــــض مستفيد

من خدمـات الرعاية المنزليــة
95,000 مستفيـــــــــــد من 
العيادات المتنقــــــــــــــــــــلة

ا في عـــــ�ج 
ً
ا طبــــي

ً
دعم 23 بحث

كوفيــــــــــد-19
إنشاء مستشفيات ميدانية  

بسعة 550 ســـــــرير 

120 وحدة عناية مركزة في 4 
مستشفيـــــــــــــــــــــات

توفير المستلزمات الطبية 
لرجــــــــــــــــــال ا�مــــــن 

دعــــــــــم تأسيس مركز اتصال 
التطــــــــــــــوع الصحي

توفير ا�حتيــــــــاجات الطبيـــــــــة 
للمحـــــــــــــــاجر الصحية

توفير المستلزمـــــــات الطبيـــــة 
والوقائية للممارسين الصحيين 
العاملين في خط الدفاع ا�ول 

توزيع 5 م�يين كمــــــــامة على 
ا�ســــــر المحتـــــاجة

شخـــــص



عطــــاء

985
مبادرة قدمتها الجمعيات الخيرية

تضمنت الجوانب التالية

281

33160

382229
ا�جتـــماعـــــيا�غــــــاثــــــــــي

الصــــحـــــــــــــيالتنــــــــــــموي

التعليمي و التوعوي

بقيمة 527 مليــــون ريــــال
إجراء جلســـات غسيـــل 

الكلى المـــنـــزلي
توزيع حـــقـــائــــب وقائية 

صحية وإســـعـــــــــافية

توزيــــــــــع ا�دويـــــــــــــة

تهيئة العيــــادات الطبية 
المتنــــــــقلة

سداد إيجارات المنازل 
وتأثيثها

كســـــــــــــــــوة العيـــــــــد

إعداد المراكز ا¹رشادية ل�ستشارات النفسية والتربوية

توزيع ا�جهزة الكهربائية

سداد فواتــــيـــر الكهرباء

توفير وتوزيع المتطلبات 
الغذائية

توزيع ا�جهــــــزة الطبــية

٣٥.

القطــــاع الخيــري 
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العطاء وفاء..
وطيب النفس..
ورقي حـــــال..
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