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السعودية

 يعد قطاع الرعاية الصحية ثالث
 أهم مجال من مجاالت اإلنفاق

في الموازنة العامة لعام 2019

 من المتوقع زيادة متوسط
 عدد الزيارات إلى مراكز الرعاية

 الصحية األولية إلى 3.5 زيارة
لكل شخص سنوًيا

 من المتوقع أن ينمو سوق
 األدوية في المملكة العربية

 السعودية بمعدل نمو سنوي
 مركب ٪5 ليصل إلى 10 مليار

دوالر أمريكي بحلول عام 2025

 من المتوقع أن يصل عدد السكان
إلى 45 مليون بحلول عام 2030

 ستحتاج المملكة العربية
 السعودية بحلول عام 2030
إلى توفير ما بين 29,000 و
47,000 سرير إضافي

 استثمارات إضافية متوقعة
 في مجال الرعاية الصحية
 تتراوح بين 16.2 إلى 26.3 مليار
دوالر أمريكي بحلول عام 2030

 من المتوقع أن يصل اإلنفاق على
 الرعاية الصحية إلى 160 مليار

دوالر أمريكي بحلول عام 2030

واصل استكشاف المشهد التنظيمي دائم المتغير ن
في المملكة العربية السعودية ودور هذه الهيئات 

التنظيمية في دعم االستثمار في قطاع الرعاية 
الصحية في البالد. 

مع توقع أن يصل اإلنفاق على الرعاية الصحية في 
المملكة العربية السعودية إلى 160 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2030، زاد اإلنفاق على الرعاية الصحية في 
المملكة بما يتماشى مع خارطة الطريق الطموحة التي 
أعدتها الحكومة لرؤية 2030 لتنويع اقتصادها من خالل 

توسيع دور القطاع الخاص وخلق سعة إضافية تسمح 
بنمو سوق الرعاية الصحية. 

 ،)Law Reviews( في مقال ُنِشَر في مجلة لو ريفيوز
سلط كينج وسبولدنج )King & Spalding( الضوء على 

الهيئات التنظيمية للرعاية الصحية
في حين أن وزارة الصحة )MoH( هي الجهة المنظمة 

لمعظم أنشطة  قطاع الرعاية الصحية في المملكة، فإن 
وزارة الدفاع )MoD(، بما في ذلك الحرس الوطني، تحافظ 

على معاييرها الخاصة. وفي الوقت نفسه ، تراقب الهيئة 
العامة للغذاء والدواء وتتحكم في استيراد وتوزيع 

األجهزة الطبية واألدوية والمنتجات الغذائية.

قيام المملكة حالًيا بتحرير لوائحها لتشجيع المزيد من 
المشاركة األجنبية في قطاع الرعاية الصحية في البالد، 

مع إتاحة الفرصة لتسريع االستثمار من خالل طرق التمويل 
ومقدمي الخدمات البديلة خالل السنوات القادمة.
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)NTP( رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني

الفرص المتاحة للمستثمرين األجانب

التعليم في مجال الرعاية 
الصحية

تصنيع األدوية محلًيا

رة مرافق تدريب مطوَّ

منشآت طبية خاصة

زيادة التطوير المهني

زيادة التأمين الصحي

التوسع في استخدام 
تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت في مجال الرعاية 
الصحية

 تهدف التعديالت األخيرة التي أجراها مجلس الوزراء
 السعودي، بالتعاون مع الجهود التي تبذلها وزارة

 الصحة، لتطبيق نظام تراخيص تنظيمي موحد يحكم
 جميع االستثمارات األجنبية المباشرة للرعاية الصحية
 المحتملة في السوق السعودي، وذلك بهدف جذب

 المزيد من مقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين
 الدوليين، وتحسين أداء جميع مقدمي خدمات الرعاية

.الصحية ومؤسساتها في البالد

خصت رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 
)NTP( الرعاية الصحية باعتبارها واحدة من مجاالت 

التركيز الرئيسية، وهو ما تزامن مع احتفاظ القطاع 
بمكانته كثالث أهم مجال لإلنفاق في الموازنة العامة 

 Knight( لعام 2019، وذلك وفقا لرؤية شركة نايت فرانك
.)Frank

من منظور تنظيمي، رأينا أن مجلس الضمان الصحي 
التعاوني )CCHI( يزيد من تركيزه على فرض التأمين 

الصحي اإللزامي لجميع الشركات العاملة في القطاع 
الخاص، وهو ما من شانه أن يترك أثًرا إيجابًيا على الطلب 

على خدمات الرعاية الصحية الخاصة في المستقبل.
وفًقا إلجراءات الترخيص السابقة التي اعتمدتها 

الهيئة العامة لالستثمار بالمملكة )SAGIA(، كان 
االستثمار األجنبي المباشر مقيًدا في مجال الرعاية 

الصحية بالمملكة. ومع ذلك، ووفًقا لشركة كاليد آند كو 
)Clyde & Co(، فقد وافق مجلس الوزراء السعودي مؤخًرا 
على إدخال بعض التعديالت على قانون مؤسسات الرعاية 

الصحية الخاصة، مما يعني أنه يمكن للمستثمرين 
األجانب اآلن امتالك وتشغيل وإدارة جميع أنواع مؤسسات 

الرعاية الصحية الخاصة باستثناء العيادات.
تهدف هذه التعديالت، بالتعاون مع الجهود التي 

تبذلها وزارة الصحة، إلى تطبيق نظام تراخيص تنظيمي 
موحد يحكم جميع االستثمارات األجنبية المباشرة للرعاية 

الصحية المحتملة في السوق السعودي، وذلك بهدف 
جذب المزيد من مقدمي الرعاية الصحية والمستثمرين 

الدوليين، وتحسين أداء جميع مقدمي خدمات الرعاية 
الصحية ومؤسساتها في البالد.

ونتيجة لهذه التغييرات، شرعت وزارة الصحة مؤخًرا 
في أول مشروع شراكة بين القطاعين العام والخاص 

)PPP( يستهدف خدمات األشعة والتصوير الطبي التي 
تغطي العديد من المستشفيات في منطقة الرياض 

الكبرى. ومن المتوقع أن يحسن المشروع –بمجرد 
تسليمه -خدمات التصوير الطبي من حيث أوقات االنتظار 

وتعاقب الزيارات، إلى جانب الحصول على صور أكثر 
موثوقية بهدف الوصول عالج أكثر مالءمة.
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https://thelawreviews.co.uk/edition/the-healthcare-law-review-edition-3/1197540/saudi-arabia
https://www2.colliers.com/en-ae/news/dubai/the-pulse-12th-edition-ksa-healthcare-sector-overview

https://2016.export.gov/industry/health/healthcareresourceguide/eg_main_108615.asp
https://www.ic.gov.sa/en/clusters/pharmaceutical-biotech/opportunities/

https://aawsat.com/english/home/article/1929856/saudi-korean-mou-invest-320mn-biopharmaceutical-plant
https://us-sabc.org/wp-content/uploads/2018/02/HealthcareIndustryReport2017.pdf

https://www.clydeco.com/insight/article/development-of-the-healthcare-sector-in-saudi-arabia
https://www.pwc.com/m1/en/blog/summary-of-changing-foreign-investment-legal-frameworks-gulf-countries.html

 Colliers( استناًدا إلى تحليل كوليرز إنترناشيونال
International(، ستحتاج المملكة العربية السعودية 

بحلول عام 2030 من 29،000 إلى 47,000 سريٍر إضافي، 
مما يتطلب بدوره استثمارات إضافية تتراوح بين 16.2 
إلى 26.3 مليار دوالر أمريكي. ومن المتوقع أن يأتي 
معظم االستثمار من الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص وإنشاء المزيد من صناديق االستثمار العقاري 
  .)REIT(

مع توقع وصول عدد سكان المملكة إلى 45 مليوًنا 
بحلول عام 2030 )بناًء على توقعات الهيئة العامة 

لالستثمار(، فإن التغيير في التكوين السكاني، الذي 
يملي متطلبات الرعاية الصحية المستقبلية، سيخلق 

طلًبا على عدد من التخصصات مثل طب األطفال وأمراض 
نمط الحياة والرعاية طويلة األجل وإعادة التأهيل والرعاية 

المنزلية وخدمة الطب التجديدي، وذلك وفقا لشركة 
كوليرز. 

وفي الوقت ذاته، يسلط مجلس األعمال السعودي 
األمريكي الضوء على أنه مع الفرص الناشئة في مجال 

تكنولوجيا المعلومات الصحية وقطاع الصحة اإللكترونية، 
نفذت الحكومة بعض اللوائح فيما يتعلق بتكنولوجيا 

المعلومات الصحية وأمن البيانات، في خطوة تعد 
مالئمة للشركات األجنبية. ومع هذه الخطوات، ظهرت 

فرص االستثمار والعمل في مجاالت إدارة وأمن البيانات، 
وتنظيم تكنولوجيا المعلومات الطبية، واالتصاالت 

وبالمثل ، بدأت مجموعة متنوعة من الفرص في 
الظهور للقطاع الخاص مع إعادة تشكيل مراكز الرعاية 

الصحية األولية في المملكة بهدف زيادة متوسط عدد 
الزيارات إلى مراكز الرعاية الصحية األولية إلى 3.5 على 

األقل لكل شخص سنوًيا. 
وتواصل الحكومة أيًضا االستثمار المطرد في برامج 
التدريب، وُيتوقع أن يكون التعليم الصحي محوًرا مركزًيا 

في مجال االستثمار األجنبي والمشاريع المشتركة. ومن 
خالل زيادة أعداد المواطنين السعوديين الذين يدرسون 

في كليات الطب، نتوقع أن نشهد انخفاًضا في االعتماد 
على األطقم الطبية األجنبية، إلى جانب انتشار ثقافة 

تشجيع االبتكار المحلي على المدى الطويل في قطاع 
الرعاية الصحية. 

في غضون ذلك، ووفًقا للتجمعات الصناعية 
)Industrial Clusters(، وهي تعد مؤسسة التنمية 

الصناعية في المملكة، هناك زخم قوي لتسريع نمو 
التصنيع الدوائي المحلي ليصبح منتًجا ومبتكًرا رائًدا 

في المنطقة. وقد نما سوق األدوية السعودي بنسبة 
٪5 تقريًبا بمعدل نمو سنوي مركب ليصل إلى 8.2 مليار 
دوالر أمريكي في 2018 ، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 

٪5 سنوًيا بمعدل نمو سنوي مركب ليصل إلى 10 مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام 2025. ُيعزى هذا النمو جزئًيا 

إلى سوق المنتجات البيولوجية والحيوية في البالد، 
والذي حقق معدل نمو بنسبة ٪17. كما سيعمل ارتفاع 

معدل استهالك المواد المعقمة القابلة للحقن على 
خلق الفرص في مجال صناعة األدوية الكيميائية وملئها 

وتعبئتها لقطاعات مختلفة في السوق، حيث تهدف 
الدولة إلى أن تصبح صانًعا كاماًل للمواد المعقمة القابلة 

للحقن. وفي الوقت نفسه، يبلغ حجم السوق المحلي 
للقاحات 543 مليون دوالر أمريكي بمعدل نمو مرتفع 

وفرص جذابة ليس فقط لتلبية الطلب المحلي ولكن أيًضا 
للتوسع وتغطية منطقة الشرق األوسط بأكملها.

الَمراجع:



ُيَعد ملتقى الصحة العالمي المقام تحت رعاية وزارة الصحة السعودية هو المنصة 
الرئيسية لمؤسسات الرعاية الصحية والتعليم الطبي. يجمع هذا الحدث ما يزيد عن 

15,000 من المتخصصين الرئيسيين في الرعاية الصحية من المملكة العربية السعودية 
وفي جميع أنحاء العالم لاللتقاء والتعلم والقيام باألعمال في المملكة العربية 

السعودية.

يقدم الملتقى مجموعة شاملة من منتجات وخدمات الرعاية الصحية التي تعرضها 
أكثر الشركات العالمية ابتكاًرا وانتشاًرا. مع أكثر من 250 شركة عارضة، ُيَعد ملتقى 

الصحة هو السوق الرائدة للعارضين المحليين والدوليين للتواصل مع المتخصصين 
الرئيسيين في الرعاية الصحية وصناع القرار والمشترين.

هذا، وتشمل النسخة القادمة من الملتقى خمس مناطق رئيسية بما في ذلك: جناح بناء 
الرعاية الصحية و جناح المختبرات و جناح الصحة الذكية و الجناح الحكومي و الجناح الدولي.

ويقدم ملتقى الصحة العالمي بالتوازي مع المعرض، 9 مؤنمرات معتمدة للتعليم 
الطبي المستمر عبر تخصصات طبية أكلينيكية وغير أكلينيكية بما في ذلك مؤتمرات 

فيإدارة الجودة و تجربة رعاية المرضى القادة في الرعاية الصحية والصحة العامة 
والصحة الرقمية واالبتكار وعلم األمراض والمختبرات الطبية واألشعة الشاملة و طب 

الطوارئ وإدارة سالسل التوريد ومكافحة العدوى.

ُيقام ملتقى الصحة العالمي 2020، والذي تنظمه انفورما ماركتس، على مدار 3 أيام 
من 20-22 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
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