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�حية �� اململكة العر�ية الرعاية ال لمجا حول نظرة عامة  2019

 ةالسعودي

 2030 السعودية رؤ�ةب أهداف الرعاية ال�حيةتحقيق نحو 

 :من إعدادتقر�ر 

 عامليال ال�حة ملتقى

 سأنفورما ماركت برعاية

 من أجل عالم ب�حة أفضل       
ً
 معا
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وقالس ىعل عامة نظرة   

بحلول عام  �خصن مليو  77.2

2050 

سن  تحتمن السكان  ٪ 70
 سنة 40

من املتوقع أن يرتفع متوسط العمر 

(إناث)  81.3(ذكور) و 78.4املتوقع إ�� 

 2050بحلول عام 

 68 المزمنةشكلت األمراض 
 من جمیع الوفیات ٪

 لعام رؤ�ة ا�حكومة

 يركز ع�� امج التحول الوط�ي�رنو  2030

 تطو�ر الرعاية ال�حية

 2019من م��انية  ٪ 15.6تخصيص 

 للرعاية ال�حية

 يمكن للمستثمر�ن األجانب

 �� ٪ 100تملك 

 قطاع الرعاية ال�حية

مستشفى و  295سوف تتم خ�خصة 

 مركز رعاية �حية بحلول عام 2،259
2030 

 طبيب مطلوب 13،700

 2030بحلول عام 
 سر�ر إضا�� 20000

 2035مطلوب بحلول عام 

% 68�سببت األمراض غ�� املعدية ��  عاًما 40% من الس�ان تحت عمر 70

 من إجما�� الوفيات

 

 و�رنامج التحول الوط�ي 2030ا مع رؤ�ة ا�حكومة لعام تمشيً "
(NTP) 71، من املتوقع أن تنفق وزارة ال�حة السعودية ما يقرب من 

 ."2020�ي ع�� مدى خمس سنوات تنت�ي �� �مليار دوالر أمر 
 

 أس
ً
 �� االرتقاء بقطاع الرعاية و�� الوقت ذاتھ، ال تزال التكنولوجيا عامال

ً
اسيا

ال�حية �� اململكة العر�ية السعودية �� السنوات القادمة، حيث تلعب تكنولوجيا 
املعلومات دوًرا محورً�ا �� تقديم ا�حلول املتعلقة بالت�لفة وا�جودة و�م�انية الوصول 

 واملوارد.
ل�حية يظهر كمحور كما أن ز�ادة توافر القوى العاملة املاهرة �� مجال الرعاية ا

بهام للمملكة. 
ُ
 وت

َ
ل جهود كب��ة لتوف�� املرافق التعليمية والتدر�بية لألطباء واملمرض�ن ذ

 واملساعدين الطبي�ن من خالل التوسع �� ال�ليات الطبية ا�جديدة.
 

 

ال تزال الرعاية ال�حية تمثل أولو�ة قصوى ل�ح�ومة �� اململكة العر�ية السعودية 
(KSA) فرص هائلة للنمو �� هذا القطاع التجاري الكب��، وهناك. 

)؛ فإنھ من املتوقع أن NTP( و�رنامج التحول الوط�ي 2030 لعام ا مع رؤ�ة ا�ح�ومةتمشيً و 
مليار دوالر أمر��ي ع�� مدى خمس سنوات تنت�ي ��  71تنفق وزارة ال�حة ما يقرب من 

نھ من فإرها الواليات املتحدة . وفًقا ل�جهة االستشار�ة ايون هيوت وال�ي مق2020عام 
املتوقع أن ينمو قطاع الرعاية ال�حية �� اململكة العر�ية السعودية بمعدل نمو سنوي 

ا ز�ادة كب��ة �� عدد الس�ان مع ز�ادة �� هناك أيضً . 2020بحلول عام  ٪ 12.3مركب قدره 
لص�� اإللزامي سنة، وكذلك اعتماد التأم�ن ا 60لذين تز�د أعمارهم عن االفئة العمر�ة 

 �� اململكة.
ا�ح�ومة �� اململكة العر�ية السعودية عملت ومن أجل رفع الكفاءة وخفض الت�اليف، 

مشاركة القطاع ا�خاص بفاعلية �� تطو�ر البنية األساسية للرعاية ال�حية �� ع�� 
) للرعاية PPPمن خالل تقديم نماذج املشاركة ب�ن القطاع�ن العام وا�خاص (فاململكة. 
�عمل ا�ح�ومة ع�� تحر�ر القيمة �� النظام الص�� وتتبع إصالح الرعاية ، ال�حية

ال�حية �سرعة مع وضع خطط لز�ادة مساهمة القطاع ا�خاص �� إجما�� اإلنفاق ع�� 
 .2020بحلول عام  ٪ 35الرعاية ال�حية لتصل إ�� 

 

 ة للمملكة العر�ية السعوديةالرعاية ال�حي إحصائياتأع��   
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 منظمة الدولي، البنك: مصادرال
 العربیة المملكة العالمیة، الصحة

 كولیرز الصحة، ةوزار السعودیة،
فرانك نایت إنترناشیونال،  
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 ما ي��: 2020لوزارة ال�حة لعام  NTP برنامج التحول الوط�ي �شمل أهداف

 ن إجما�� نفقات الرعاية ال�حيةم ٪ 35إ��  ٪ 25ز�ادة نفقات الرعاية ال�حية ا�خاصة من  •

 100إ��  40ز�ادة عدد املنشآت الطبية املرخصة من  •

 از�ادة عدد املستشفيات املعتمدة دوليً   •

 مضاعفة عدد ز�ارات الرعاية ال�حية األولية للفرد الواحد من مرت�ن إ�� أر�ع مرات •

 س ع�� التوا��من خط األسا ٪ 1و  ٪ 2انخفاض �سبة التدخ�ن والسمنة بنسبة   •

مضاعفة النسبة املئو�ة للمر�ىى الذين يتلقون الرعاية ال�حية �عد الرعاية ا�حرجة واالستشفاء طو�ل  •

 ٪ 50إ��  ٪ 25األجل �� غضون أر�عة أسابيع من 

 ال��ك�� ع�� تحس�ن جودة خدمات الرعاية ال�حية الوقائية والعالجية. •

 .ل�حية الرقميةز�ادة ال��ك�� ع�� ابت�ارات الرعاية ا •
 

"تقوم ا�حكومة أيًضا بتحو�ل األموال نحو إ�شاء بنية تحتية 

ية من خالل بناء مستشفيات جديدةقو�ة للرعاية ال�ح

 
 

 2019الرعاية ال�حية لعام م��انية 

 ،والتطورات االقتصادية األخ��ة 2019ية لعام �� مراجعة مل��انية اململكة العر�ية السعود

�� نفقات  ٪ 15.6أن قطاع الرعاية ال�حية يحتل ثالث أك�� حصة بنسبة  KPMG أكدت

مليار  172لتصل إ��  ٪ 8. نمت مخصصات امل��انية لهذا القطاع بنسبة 2019امل��انية لعام 

 .2018مليار ر�ال ��  159مقابل  ،2019ر�ال سعودي �� 

 ،جيھ اإلنفاق العام ع�� قطاع الرعاية ال�حية إ�� حد كب�� نحو مبادرات جديدةيتم تو 

مثل ز�ادة متوسط العمر املتوقع وتقليل السمنة وتوط�ن صناعة األدو�ة. تقوم ا�ح�ومة أيًضا 

بتحو�ل األموال نحو إ�شاء بنية تحتية قو�ة للرعاية ال�حية من خالل بناء مستشفيات 

 .جديدة

 

 و�رنامج التحول الوط�ي 2030دية الرؤ�ة السعو 

 2030 لعام الرعاية ال�حية �� واحدة من مجاالت ال��ك�� الرئيسية �� رؤ�ة اململكة 

 ،للبحوث نايت فرانكKnight Frank  وال��نامج الوط�ي للتحول. وفًقا لتقر�ر صادر عن

هيدروكر�ونية هو تنويع االقتصاد �عيًدا عن املواد ال 2030  رؤ�ة فإن الهدف الرئي�ىي من

وتحقيق قدر أك�� من مشاركة القطاع ا�خاص من خالل ��جيع االستثمارات ا�حلية 

والدولية �� العديد من الصناعات الرئيسية مثل الرعاية ال�حية. ومن املتوقع خ�خصة 

لز�ادة مساهمة  2030للمساعدة �� تحقيق األهداف ا�حددة �� رؤ�ة ا�خدمات ا�ح�ومية 

 .2030�� عام  ٪ 65إ��  ٪ 40� الناتج ا�ح�� اإلجما�� من القطاع ا�خاص �

عدًدا من  ،2030الذي تم تطو�ره للمساعدة �� تحقيق رؤ�ة  ،برنامج التحول الوط�يحدد 

. وضعت 2020األهداف الرئيسية ال�ي يتع�ن ع�� �ل هيئة ح�ومية الوفاء ��ا بحلول عام 

القطاع ع�� مسار برنامج التحول الوط�ي ار خطة الرعاية ال�حية �� اململكة املتحدة �� إط

 السنوات القادمة.�� سريع ل�خ�خصة والنمو 

. كما �رنامج التحول الوط�يو  2030�عت�� ا�خ�خصة مجال ترك�� رئي�ىي �� الرؤ�ة السعودية 

برنامج التحول املعلنة للرعاية ال�حية ��  االس��اتيجيةفإن األهداف  ،نايت فرانك تأو�ح

 :�شملالوط�ي 

 .مشاركة القطاع�ن العام وا�خاصخ�خصة إحدى املدن الطبية من خالل مخطط  - -

ق التمو�ل البديلة ز�ادة حصة القطاع ا�خاص �� اإلنفاق ع�� الرعاية ال�حية من خالل طر  - -

.ومقدمي ا�خدمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

100                          150                         200 
   

ر�ال سعودي  مليار  159  
2018عام   

 
مليار ر�ال سعودي 172  

2019عام   

 
ز�ادة حصة القطاع ا�خاص من اإلنفاق 

ع�� الرعاية ال�حية من خالل طرق 

 التمو�ل البديلة ومقدمي ا�خدمات

خالل  خ�خصة إحدى املدن الطبية من

 مشاركة القطاع العام وا�خاصمخطط 

 املصدر: الرعاية ال�حية �� السعودية

 الفرص العر�ية ��

 نايت فرانك ،2018مايو  ،القطاع
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 عدد املستشفيات 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 العرض والطلب

توفر �ل من املستشفيات ا�خاصة والعامة �� اململكة العر�ية  ،من حيث العرض

ما يختلف هو القدرة وا�جودة ووقت  ،السعودية نفس ا�خدمات تقر�ًبا؛ ومع ذلك

يثة أعد��ا الراج�� االنتظار واألهم من ذلك الكفاءة. كما هو مب�ن �� ورقة بحث حد

 ،تقدم املستشفيات ا�خاصة مجموعة من ا�خدمات عالية ا�جودة ملرضاها ،املالية

 .مع تجر�ة طبية �املة ولكن بت�لفة عالية ،التحاليل االحتياطيةبما �� ذلك 

أن ديناميات العرض هذه قد تتغ�� ع�� املدى  البحث العل�ي لو مسئو �عتقد 

ركة القطاع ا�خاص �� قطاع الرعاية ال�حية الطو�ل ألن ا�حكومة ��جع مشا

 إ�� أن يصبح منظًما أك�� منھ مزوًدا 
ً
حيث يتم نقل دور القطاع العام تدر�جيا

وخطة  �� برنامج التحول الوط�يكما هو مو�ح  ،لرعاية ال�حيةتسهيالت ال

 .ا�خ�خصة

خالل يركز الطلب ع�� خدمات الرعاية ال�حية من  ،بالنسبة للمواطن�ن السعودي�ن

املستشفيات ا�خاصة �ش�ل أك�� ع�� عالج ا�حاالت الطبية مثل األمراض املوسمية 

حيث يكون �� خدم��م  ،والكسور الطفيفة وعيادات الوالدة والعالجات التجميلية

 ،من ناحية أخرى و . مما يقلل وقت االنتظار ،من األطباء ذوي ا�خ��ة كب��ة مجموعة

 ،� �� الغالب لعالج ا�حاالت الطبية القاسيةفإن أهمية املستشفيات ا�حكومية �

فإن أولئك  ،الطب الباط�ي وطب العيون. ومع ذلك ،السرطان ،ع�� سبيل املثال

 ،تأمينيةالتغطية ال من خالل إما نقًدا أو  ،الذين �ستطيعون تحمل ت�اليف العالج

ا ملا تحدده  ،يفضلون الذهاب إ�� املستشفيات ا�خاصة
ً

 .هذه الدراسةوفق

ة طلب  أماكن ومساحات لألِسرَّ

ا مل
ً

 �سيطر القطاع العام ع�� توف�� خدمات الرعاية  ،Export.gov وقع وفق

ال�حية �� اململكة العر�ية السعودية و�مثل غالبية نفقات الرعاية ال�حية. يمثل 

من سعة األسرة. تتوقع مصادر الصناعة  ٪ 79قطاع الرعاية ال�حية العامة حوا�� 

  أن ينمو القطاع

 

معززة بأحدث السياسات ا�حكومية  ،ا�خاص بوت��ة أسرع من القطاع ا�حكومي

 .لت�جيع املز�د من مشاركة القطاع ا�خاص �� تقديم خدمات الرعاية ال�حية

إ�� أنھ  Knight Frank نايت فرانك �ش�� األبحاث ال�ي أجر��ا ،و�� الوقت نفسھ

سر�ر إضا��  5000السعودية إ��  ستحتاج اململكة العر�ية ،ملواكبة النمو الس�ا�ي

بناًء ع�� الكثافة ا�حالية  ،2035سر�ر بحلول عام  20000و 2020بحلول عام 

 لألسرة. بناًء ع�� املتوسط 
َ
واجهت اململكة العر�ية السعودية  ،ةرّ ِس العاملي لكثافة األ

 ومن املتوقع أن تتسع هذه الفجوة إ�� ،2016سر�ر �� عام  14000فجوة قدرها 

  .2035سر�ر بحلول عام  40.000

تتوقع كول��ز  ،سواء مع ارتفاع متوسط العمر املتوقع للذكور واإلناث ع�� حّدٍ 

افق الرعاية الطو�لة األجل  (LTC) إن��ناشيونال أن يؤدي هذا إ�� خلق طلب ع�� مر

%57.53حكومية  %33.05 خاصة  %9.41حكومية شبه    

إجمالي من  ٪79یمثل قطاع الرعایة الصحیة العامة حوالي "
ة. تتوقع مصادر الصناعة أن ینمو القطاع الخاص رَّ سِ األَ  أماكن

معززة بأحدث السیاسات  ،ميبوتیرة أسرع من القطاع الحكو
الحكومیة لتشجیع المزید من مشاركة القطاع الخاص في تقدیم 

 خدمات الرعایة الصحیة. "
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 .رعاية املسن�ن و�عادة التأهيل والرعاية ال�حية املن�ليةمع ال��ك�� ع�� خدمات 

�خص  1000ل�ل  سر�ر  6-4ستناًدا إ�� املعاي�� الدولية ا�حالية ال�ي ت��اوح ب�ن او 

أن اململكة  Colliers International كول��ز إن��ناشيونال تقدر  ،عاًما 65فوق 

افق سر�ر مخصص مل 9600 - 6400العر�ية السعودية تحتاج حالًيا إ�� ما ب�ن  ر

 61.800 – 41.200أن يصل هذا العدد إ�� من املتوقع و .  LTC الرعاية طو�لة األجل

افق خاص ب ر سر� 2050بحلول عام  LTC طو�لة األجللرعاية امر

 مراحل التأم�ن الص�� اإللزامي:

 موظف. 100الشر�ات املس��دفة ال�ي تضم أك�� من  - 2016: يوليو 1املرحلة 

 موظف. 99و 50ما ب�ن ال�ي تضم الشر�ات املس��دفة  - 2016: أكتو�ر 2املرحلة 

 موظف.  49و 25ما ب�ن ال�ي تضم الشر�ات املس��دفة  - 2017: يناير 3املرحلة 

ا. 25الشر�ات املس��دفة مع أقل من  - 2017ر�ل : أب4املرحلة 
ً

 موظف

 

 بدء التأم�ن الص�� اإللزامي

بدأت اململكة العر�ية السعودية �� تطبيق نظام التأم�ن الص�� املوحد اإللزامي �� 

ا ملا ذكر 2017مع تطبيق النظام بال�امل �� عام  ،2016يوليو 
ً

فإن  ،ھ نايت فرانكت. ووفق

) ملوظفي القطاع ا�خاص �� اململكة العر�ية MHIتطبيق التأم�ن الص�� اإللزامي (

 .عدة مراحل مختلفةالسعودية قد حدث �� 

ا �جلس التأم�ن الص�� التعاو�ي (و 
ً

وهو هيئة حكومية مستقلة تم  ،)CCHIوفق

ميع أر�اب يتع�ن ع�� ج ،إ�شاؤها لتنظيم التأم�ن الص�� �� اململكة العر�ية السعودية

العمل �� القطاع ا�خاص �� اململكة العر�ية السعودية استخدام بوليصة تأم�ن ص�� 

 لتغطية املوظف�ن السعودي�ن وغ�� السعودي�ن وعائال��م. 2018يوليو  1واحدة اعتباًرا من 

شركة تأم�ن �عمل �� اململكة  27هناك سوف يكون  ،2018اعتباًرا من د�سم�� و 

أك��  نحو ب 10،801،693و�لغ عدد األ�خاص املؤمن عل��م �� اململكة  ،العر�ية السعودية

مليون من معال��م. و�� الوقت  1.77من مليون موظف سعودي باإلضافة إ�� أك�� من 

مليون من  1.9تم التأم�ن ع�� أك�� من ستة مالي�ن موظف أجن�ي مع أك�� من  ،نفسھ

 .عائال��م

 

ائح ا�جديدة مليو�ي �خص إ�� العدد اإلجما�� لأل�خاص و  من املتوقع أن تضيف اللو

 .2019املؤمن عل��م بحلول ��اية عام 

 طبيةالجهزة األ 

ا لـ 
ً

يقدر سوق املعدات الطبية �� اململكة العر�ية السعودية بما يقل  ،Export.govوفق

 عن ملياري دوالر أمر��ي و�نمو سنوً�ا بنسبة تقا
ً
مع ز�ادة الو�� بالقضايا و . ٪10رب قليال

هناك سوق قوي ف ،ال�حية واالس��الك امل��ايد �خدمات الرعاية ال�حية �� البالد

 للمعدات الطبية.

أصبح بمقدور شر�ات تصنيع األجهزة  ،بت�جيع من التغي��ات التنظيمية األخ��ة

ة �� سوق اململكة الطبية ومقدمي ا�خدمات والتجار واملوزع�ن اآلن تحقيق نجاحات كب�� 

 العر�ية السعودية.

ا حيث 
ً
جعلت اللوائح املؤقتة لألجهزة الطبية ال�ي تم طرحها مؤخًرا من اململكة سوق

مة �جميع أنواع األ 
َّ
أجهزة وجميع الشر�ات املصنعة ال�ي ترغب �� توف��  ،جهزة الطبيةُمنظ

داخل اململكة العر�ية السعودية تتطلب تفو�ًضا من الهيئة العامة للغذاء والدواء  طبية

)SFDA.( 

                 
  

 

 

 

 

 

 

إجما�� أقساط التأم�ن الص��  قسط متوسط لل�خص

 2017املكتتب ��ا �� عام 

املطالبة املدفوعة ملقدمي الرعاية 

 2017ال�حية �� عام 

  معدل االستخدام لكل علیھ سعودي مؤمن نسبة فقدان التأمین الصحي
 عضو ُمصدر

ة في المملكة المصدر: الرعایة الصحی
 ،العربیة السعودیة الفرص في القطاع

 نایت فرانك  ،2018مایو 
 :المصدر

نظرة عامة على الرعایة الصحیة في 
النبض:  ،المملكة العربیة السعودیة

 كولیرز  ،2018 ،الطبعة الثامنة

 نسبة رفض المطالبة تقریبًا للمغتربین المؤمن علیھم

ا لـ
ً

تقدر بأقل  ، سوق السعودية للمعدات الطبيةExport.gov وفق

 ." ٪10مليار دوالر أمر��ي وتنمو سنوً�ا بنسبة تقارب  2من 
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فإن العوامل الرئيسية ال�ي تجعل Colliers International وفًقا لـ

 :�� جاذبةسوق الرعاية ال�حية �� اململكة  

تم تصميم هي�ل الرعاية ال�حية �� اململكة لتوف��  الهي�ل: -1

خدمات الرعاية ال�حية األساسية ل�جميع مع عالج متخصص 

 .م �� �ل من املستشفيات ا�خاصة والعامةمقد

مع تقدير البنك الدو�� أن عدد س�ان  الطفرة الس�انية:  -2

 2050مليون بحلول عام  45.1اململكة العر�ية السعودية سيصل إ�� 

من املتوقع أن يزداد الطلب ع��  ،)2018مليون �� عام  32.6(من 

 .خدمات الرعاية ال�حية �ش�ل كب��

مع انتقال القطاع العام  القطاع ا�خاص: اركةز�ادة مش  -3

 ليصبح منظًما �ش�ل أك��
ً
من  املستثمر�نيتم تحف��  ،تدر�جيا

�مكن و القطاع ا�خاص للعب دور أك�� �� قطاع الرعاية ال�حية. 

 تصل إ�� للمستثمر�ن األجانب اآلن ا�حصول ع�� ملكية بنسبة

 .�� قطاع الرعاية ال�حية 100٪

تواصل ا�ح�ومة  لقطاع العام وا�خاصمشاركة ا قوة  -4

االستثمار �� تطو�ر البنية التحتية للرعاية ال�حية مع مختلف 

املدن الطبية قيد اإل�شاء. من املتوقع أن �عمل القطاع ا�خاص 

 .شرا�ات ب�ن القطاع�ن العام وا�خاصكمشغل �� ش�ل 

�عكس الز�ادة السنو�ة �� مخصصات  ز�ادة امل��انية:  -5

ة ل�خدمات االجتماعية للرعاية ال�حية �� اململكة العر�ية امل��اني

السعودية إشارة قو�ة ع�� الطلب ا�حتمل باإلضافة إ�� استعداد 

 .ا�ح�ومة لز�ادة النمو والتحس�ن داخل القطاع

 ستقبليةاملفرص ال

شهد قطاع الرعاية ال�حية �� اململكة تقدًما �عاونًيا ع�� مر 

قع خ��اء الصناعة اتجاًها تصاعدًيا كب�ً�ا يتو  ،ونتيجة لذلك ،السن�ن

 .لهذه الصناعة �� السنوات الثالث إ�� األر�ع القادمة

قطاع الفرص التالية موجودة �� فإن  ،ا لتحليل �ول��ز الدوليةوفًق و 

 :اململكة العر�ية السعوديةالرعاية ال�حية ب

زداد عام تلو األخر ي: الطلب ع�� الرعاية ال�حية ا�خاصة •

 .وحصة القطاع ا�خاصحجم 

مرافق الرعاية  ز�ادة الطلب ع�� جودة الرعاية ال�حية: •

ع�� وجھ  ،والر�اض وجدة ،ال�حية �� اململكة �ش�ل عام

معتمدة من قبل هيئات اعتماد الرعاية ال�حية  ،ا�خصوص

  ACHSI و  JCI الدولية مثل

: مع �غ�� الرعاية / إعادة التأهيل ع�� املدى الطو�ل •

تحتاج اململكة العر�ية السعودية إ�� عدد كب��  ،العمر تمتوسطا

  LTC جل الرعاية طو�لة األ  من مرافق

نظًرا للتقدم ا�حاصل ��  املراكز ا�جراحية للرعاية ال��ار�ة: •

الناتجة مراض األ تكنولوجيا الرعاية ال�حية وز�ادة معدل انتشار 

�� مراكز هناك ز�ادة �� الطلب ع ،عن اتباع أسلوب حياة مختلف

 .جراحة الرعاية ال��ار�ة

: تركز املرافق ال�حية الطلب ع�� األمومة والطفولة •

ا�خاصة �� اململكة العر�ية السعودية ع�� األمومة والطفولة �سبب 

 .الطلب امل��ايد ع�� هذه التخصصات

: من املتوقع أن ز�ادة الطلب ع�� ا�خدمات املتخصصة •

وخاصة ��  ،ع�� �عض التخصصاتتزداد مراكز التم�� ال�ي تركز 

 الر�اض وجدة

هناك حاجة للمخت��ات  :مركز ا�خت��ات والت�خيص •

املستقلة ومراكز الت�خيص �� اململكة العر�ية السعودية لدعم 

 .ز�ادة حجم مرافق العيادات ا�خارجية

نظًرا للعدد الكب�� من الس�ان �� اململكة  الرعاية األولية: •

تحتاج البالد إ�� املز�د  ،وارتفاع معدالت اإلشغال �� املستشفيات

ية واملراكز الطبية لتلبية الطلب امل��ايد من عيادات الرعاية ال�ح

 .من الس�ان

مليون حاج بحلول  30تخطط البالد الستقبال  السفر الدي�ي: •

 عيادة �حية �� جميع 158مستشفى و  25وهناك  ،2030عام 

أنحاء املدن املقدسة

 :المراجع

نظرة عامة على الرعاية الصحية في المملكة العربية 
كوليرز  ،2018 ،النبض: الطبعة الثامنة ،السعودية

 إنترناشيونال
رھانات كبيرة لالستثمار: الرعاية الصحية وعلوم 

 EY GCC ،الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي
Healthcare Industry، مارس 

ألبن كابيتال المملكة العربية السعودية  ،2018 ،26
 تقرير الميزانية: مراجعة

والتطورات  2019ميزانية المملكة العربية السعودية 
شركة كي بي  ،2018ديسمبر  ،االقتصادية األخيرة

 إم جي للرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية
 يت فرانكنا ،2018مايو  ،الفرص في القطاع

https: //2016.export. GOV /  / الصناعة
 / الصحة

healthcareresourceguide / 
eg_main_108615.asp 
http://www.alrajhicapital.com/ 
en / research / Economicother / 
Saudi ٪ 20Healthcare ٪ 20 Industry ٪ 
20Dec ٪ 202018٪ 20 English.pdf 

 السعودية...ملاذا؟ �� االستثمار

 



 
 

 أحدث تحديثات البنية التحتية واملشاريع:

و�� شركة عاملية  ،أعلنت شركة رو�ال فيليبس

أ��ا �عاونت مع وزارة ال�حة السعودية  ،لتكنولوجيا ال�حة

ع��  (CVIS) لتوف�� نظام معلومات القلب واألوعية الدمو�ة

ستتوفر املعلومات  ،"تا�� "مرافق متعددة. �� إطار مشروع

الطبية للمر�ىى عند الطلب �� نقطة الرعاية �� �ل 

اعدة �� تحس�ن مستشفى من املستشفيات املتصلة للمس

جودة الوصول إ�� رعاية أمراض القلب ال�ي تديرها شبكة من 

 .املتخصص�ن

تم اإلعالن عن قيام وزارة ال�حة ��  ،2018�� عام 

اململكة العر�ية السعودية بإ�شاء شركة قابضة وخمس 

شر�ات إقليمية �� إطار خطط �خ�خصة قطاع الرعاية 

ية ال�املة �� ستسمح ا�خطط بامللكية األجنبو ال�حية. 

و�التا�� ستصبح الوزارة جهة تنظيمية  ،القطاع الص��

تخطط اململكة �� ال��اية �خ�خصة و وليست مقدم خدمة. 

 .2030مركز ص�� أو�� بحلول عام  2300ومستشفى  290

  

اتفاقية مشروع  NMC Health أ��ت ،2019�� عام 

لكة مش��ك مع املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية �� املم

مليارات  6العر�ية السعودية تتضمن استثمارات تصل إ�� 

ر�ال سعودي �� اململكة ع�� مدار خمس سنوات. سيقوم 

املشروع املش��ك با�حصول ع�� منشآت وتطو�رها �سعة 

موظف بدوام  10000ح�ى بھ سر�ر ويعمل  3000تصل إ�� 

 .�امل و�دوام جزئي

مع عن اتفاقية شراكة أعلن معرض جلو�ال هيلث 

و�� ذراع استثماري لشركة تطو�ر  ،شركة تطو�ر الطبية

لتطو�ر مرفق ��خي�ىي متقدم فيما ُيتوقع أن  ،القابضة

 يصبح أحد أك�� ا�جامعات الطبية املتخصصة �� اململكة.

الذي تم اإلعالن عنھ ��  ،يستضيف مشروع القر�ة الطبيةو 

بالقرب من  2020ومن املقرر افتتاحھ �� عام  2018عام 

سبعة مباٍن متخصصة ��  ،�� الدبلوما�ىي بالر�اضال

مركًزا طبًيا  33سر�ر و 900املستشفيات تضم أك�� من 

 لتقديم رعاية عالية ا�جودة �� جميع مجاالت 
ً

مستقال

ات.التخصص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: مرجع السكان
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 تقى ال�حة العامليمل

 سبرعاية أنفورما ماركت

سوق العاملي لاللتقاء والقيام بأعمال لمنصة األعمال السعودية الرائدة �� مجال الرعاية ال�حية ل ملتقى ال�حة العاملي�عد 

ابت�ارا��ا �� منتجات منصة مثالية للشر�ات لل��و�ج ألحدث  لتقىتجار�ة مع قطاع الرعاية ال�حية السعودي. حيث يوفر امل

 .وخدمات الرعاية ال�حية لبعض أك�� املعاهد �� املنطقة وصناع القرار الرئيسي�ن

�� مركز الر�اض الدو�� للمؤتمرات واملعارض، وسوف �ستقبل  2019سبتم��  12إ��  10�� الف��ة من  2019وسيعقد إصدار 

دمات الرعاية ال�حية وتجار املنتجات واملوزع�ن وصناع مشارك من مقدمي خ 10000شركة عارضة و 180أك�� من  لتقىامل

مناطق جديدة مخصصة لـلمخت��ات واالبت�ار و�ناء  3القرار الرئيسي�ن واملسؤول�ن ا�ح�ومي�ن. كما سيشتمل املعرض ع�� 

 .الرعاية ال�حية

 �جموعة متنوعة من ا�حتوى العل�ي والتعلي�ي، س
ً

مجموعة متنوعة من لعاملي ملتقى ال�حة ا ستضيفيواستكماال

�حضور املتخصص�ن �� الرعاية ال�حية �� أيام املعرض  (CME) املؤتمرات بما �� ذلك مؤتمرات التعليم الط�ي املستمر

الثالثة. وتنقسم املؤتمرات ب�ن خمسة مؤتمرات إ�لينيكية وأر�عة مؤتمرات غ�� إ�لينيكية بما �� ذلك: طب الطوارئ، إدارة 

�ة املر�ىى، إدارة ا�جودة، األشعة الشاملة، بناء املستشفيات، الهندسة الطبية ا�حيو�ة، ال�حة الرقمية ا�خت��ات، تجر 

 .والقادة �� الرعاية ال�حية

  globalhealthsaudi.comملز�د من املعلومات، ير�� ز�ارة موقع 
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