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3M
Code Finder Software

ORACLE
Golden Partner

Hyland
OnBase Content 

Management Solution

Wolters Kluwer
Lexi-Comp Clinical Drug 

Information

NUANCE
Dragon Speech

Recognition Software

IMO
Intelligent Medical Objects
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Certificate الشهادة #

Information Registration 
Certificate - Business Classification

ت شهادة اعتماد التسجيل في هيئة االتصاال

عمالوتقنية المعلومات الخاص بتصنيف األ
1

Certified Software to provision 
activation with nphies platform

شهادة اعتماد موردي األنظمة من مجلس 

شركة معتمدة للربط مع) الضمان الصحي 

(منصة نفيس 

2

Oracle Golden Partner شهادة موزع معتمد لرخص أوراكل 3

IHE International Testing pass
“Integrating the Healthcare 

Enterprise”

يقة شهادة اجتياز النظام في مجال تحسين طر

حي مشاركة أنظمة الكمبيوتر في الرعاية الص

المعلوماتية

4

Capability Maturity Model 
Integration Certificate – Level -3

في مجال هندسة اجتياز  CMMIشهادة 

النظم والبرمجيات المستوى الثالث
5



األنظمة 
اإلدارية 
والمالية

إدارة اإليرادات

RCM

نظام 
التكامل 

HL7
إدارة عقود تامين 

المرضى

التكامل مع 
قواعد بيانات 

االدوية

منصات 
مؤشرات 
األداء 

والتقارير 
االحصائية

الملف الصحي 
االلكتروني

نظام المختبر

نظام إدارة 
المرضى

نظام الجدولة 
والمواعيد 
المركزي

نظام الوالدة

نظام 
العمليات

نظام 
الصيدلية



نظام الجدولة والمواعيد •
المركزي

نظام الملف الصحي •
االلكتروني

نظام مرضى التنويم•

نظام المختبر•

النظام االساسي

نظام العيادات الخارجية•

نظام الطوارئ•

ةنظام المعلوماتية الصحي•

نظام الصيدلية•

CareWare



جدولة حاالت التنويم•

التغذية والحميات•

أهلية العالج•

التعقيم المركزي•

إدارة الطلبات•

تسجيل الوفيات•

ةاألنظمة اإلدارية الطبي

الخدمة الذاتية للمرضى•

إدارة طوابير المرضى•

ىالهاتف التفاعلي للمرض•

دليةالهاتف التفاعلي للصي•

ءالهاتف التفاعلي لألطبا•

منصة االحاالت•

CareWare



األعضاء االصطناعية•

وحدة االخصاب•

المحاليل الوريدية•

التغذية الوريدية•

إدارة التداخالت الدوائية•

لالعالج الطبيعي وإعادة التأهي•

معمل الصيدلية•

ةاألنظمة الطبية المتخصص

منصة الطبيب•

منصة التمريض•

إدارة النماذج الطبية•

بنك الدم•

االشعة•

غرفة العميات•

الوالدة•

CareWare 



نظام المشتريات•

نظام المستودعات وإدارة المخزون•

نظام الصيانة•

نظام المحاسبة العامة•

نظام إدارة النقد•

نظام إدارة حسابات العمالء•

نظام إدارة حسابات الموردين•

نظام األصول الثابتة•

األنظمة اإلدارية والمالية

التوظيف•

شؤون الموظفين•

الرواتب•

العالقات الحكومية•

العالوات والحوافز•

الحضور واالنصراف•

االجازات والمغادرات•

االركاب وإدارة التذاكر•

CareWare



نظام مطالبات التامين•

نظام أتعاب االطباء•

الربط مع المطالبات •
االلكترونية

نظام محاسبة المرضى 
وعقود التأمين

نظام محاسبة المرضى•

نظام إدارة عقود التأمين•

نظام تسعير الخدمات•

CareWare 



نظام مراقبة المستخدمين•

منصة مؤشرات أداء •
المستشفى

يةمنصة التقارير االحصائ•

نظام الحماية والصالحية

إدارة المستخدمين•

إدارة الصالحيات•

إدارة المراقبة والتسجيل•

CareWare 



2007 2009 2010 2011 2013

First

Installation in 
the Kingdom

1998 2003

KSA

2012

Alnakheel Branch 

2008



2014 2015 2016

GID
Medical 
Services

2018 2019

Presidency 
of State 
Security

2021

26 Hospitals

upgrade Project
36

Hospitals  
Mini HIS 
Project

2020

3 locations

2017

Namar Branch 

KSA

2022

Hajj Project 
Central HIS
9 Hospitals 

& 
93 PHC



المملكة العربية 

السعودية

األردن
البحرين

الكويت

عمان

األمارات

فلسطين
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MINI HIS )
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مجمع عيادات 
(مواقع 3)  

5%

مستشفيات تابعة لوزارة 
الصحة

(موقع 32)
49%

رالكيرويالمستشفيات الخاصة المغطاة بنظام 
(موقع 30)  

46%

موقع65
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Mini HIS Hospitals
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