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املقدمة

دول فييةسكانقاعدةأكبرتمتلكالتيالسعوديةالعربيةاململكةخضعت
نسمةمليون 34.2نحوسكانهاعددبلغحيثالخليجي،التعاون مجلس
جذريةهيكليةلتغيرات2030رؤيةتنفيذظلوفي،2019منتصفبحلول 
.حيةالصالرعايةقطاعبينهاومناالقتصاديةالقطاعاتجميعإلىتمتد

التملكقحمنحذلكفيبماواقتصادية،قانونيةحوافزعدةتطبيقوبفضل
القطاعاتضمنمنالصحيةالرعايةقطاعأصبحلألجانب،%100بنسبة
أمامفرصالمنالعديدتوفيرشأنهمنالذياألمرةاململكفيجاذبيةاألكثر

.ومستثمريهالخاصالقطاعمشغلي

لكةاملمفيالصحيةالرعايةقطاعتنميةستعتمدذلك،منالرغموعلى
علىبنيةمجديدةوابتكاراتتقنياتتضمينعلىبنجاحالسعوديةالعربية
عنفريسمماواعتمادهاوتطويرهاالعامليالصعيدعلىوالتطويرالبحث

خدمةحول ومتمركزالبياناتعلىقائمصحيةرعايةقطاعاستحداث
وق سجعلشأنهامنالتيالجوهريةالعوامليليوفيما.ومثمراملريض
:جذاًباخياًراالسعوديةالعربيةاململكةفيالصحيةالرعاية

2020الوطنيالتحول وبرنامج2030رؤية

منوالتحول االقتصادتنويععلىالتركيزينصب،2030رؤيةإطارفي
اركةمشزيادةعلىالتشجيعبهدفالهيدروكربونيةاملوادعلىاالعتماد
سيماالو الرئيسيةاملجاالتفيوالدوليواإلقليمياملحليالخاصالقطاع
تحقيقهإلى2030رؤيةتسعىالذيالهدفويتمثل.الصحيةالرعايةمجال

إلى%40نماملحليالناتجإجماليفيالخاصالقطاعاسهاماتنسبةزيادةفي
.2030عامبحلول 65%

زتركيينصباألجل،طويلةالتغيراتعلى2030رؤيةتركيزينصبوبينما
اعاتالقطجميعفياألجلقصيرةالتغيراتعلى2020الوطنيالتحول برنامج

إلى%25منالخاصةالصحيةالرعايةعلىاإلنفاقنسبةزيادةسيماوال
وتعتبر.2020عامبحلول الصحيةالرعايةعلىاملنفقإجماليمن35%

فيللنجاحالحاسمةالعواملمنوالخاصالعامالقطاعوشراكةالخصخصة
.صالخاالقطاعاستثماراتتجتذبرئيسيةكمبادراتالهدفهذابلوغ

:للدولةالعامةامليزانيةإطار فيالحكومةالتزامات

علىاقاإلنفنسبةارتفعتاملوازنة،فياألخيرةالعجزحاالتمنالرغمعلى
دوالرمليار18.4)سعوديريالمليار69منواالجتماعيةالصحيةالتنمية
(أمريكيدوالرمليار45.9)سعوديريالمليار172إلى2011عام(أمريكي

 ،2019عام
ً

تبلغكباملر السنوي النمومعدلفيبهايستهانالزيادةمسجل
الحكومةإعطاءيبرزأنشأنهمنالذياألمر.الفترةنفسخلل12.1%

.والتعليمالصحيةالرعايةلقطاعياألولويةالسعودية

:اإللزاميالصحيةالرعايةتأمينتطبيق

عاموبحلول ،2000عاممطلعفياإللزاميالصحيةالرعايةتأمينتطبيقبدأ
موجببالخاصالقطاعفيالعامليناألجانبجميععلىالتأمينتم،2005
تأمينتطبيقتم،2016/2017عاموفي.اإللزاميالصحيةالرعايةتأمين
هناكالحالي،الوقتوفيمراحل،أربععلىبالكاملوتنفيذهموحدصحي
عوديةالسالعربيةاململكةمواطنييشملبمامستفيدمليون 11.5حوالي

تطبيقيفقدًمااملض يسيسفراألمر،نهايةوفي.فيهاالعاملينواألجانب
الرعايةقمرافعاتقعلىامللقىالعبءتخفيفعناإللزاميالصحيالتأمين

وقد.الخاصالقطاعأمامالفرصوتهيئةالعامللقطاعالتابعةالصحية
أكثرارساتممإلىالحاجةأيًضااملحتملةوهيمنتهالتأمينسوق ظهور يحفز

فيضحيتكماالقطاع،فيالكفاءاتمنواملزيدالتكلفةحيثمنفاعلية
.األخرى األسواقمنالعديد

:املتغيرالسكانأعمار ومعدلالسكانيةالزيادة

عددادةزياملرجحمنالسعودية،للستثمارالعامةالهيئةلتوقعاتوفًقا
45إلىليصلسنوًيا%2.5يبلغمركبسنوي نموبمعدلاململكةسكان
عددفيالزيادةهذهتذكيأناملرجحومن.2030عامبحلول نسمةمليون 

منمالرغوعلى.اململكةفيالصحيةالرعايةخدماتعلىالطلبالسكان
فرضالذلك،

ُ
عددليإجماخللمناملستقبليةالصحيةالرعايةشروطت
هناكالحالي،الوقتوفي.أيًضاالسكانيةالتركيبةخللمنبلفقطالسكان
رجحاملومناألربعين،سنتحتالسكانمن(نسمةمليون 23~)%69حوالي
نفسه،الوقتوفي.2030عامبحلول نسمةمليون 28إلىالنسبةهذهزيادة
نومالستين،سنفوق السكانمن(نسمةمليون 1.8~)فقط%5.5هناك
.2030عامبحلول (نسمةمليون 4.9~)%11.1إلىالنسبةهذهزيادةاملرجح

فيحرز املالتقدمأوجهمعجنبإلىجنًباالسكانيةالتركيبةتغيرومع
.صحيةالالرعايةخدماتتوفيرطرق تغيراملرجحمناملعالجة،تكنولوجيا

مليون 8قرابةولد،2030–2019عاميبينالفترةفي:والطفلاألمرعاية
املرافقىعلاإلقبالزيادةعنأسفرمماالسعودية،العربيةاململكةفيطفل

وطبساءالنوطبالتوليدطبمثلوالطفلاألمبرعايةاملتعلقةوالخدمات
.الطبيةالتخصصاتمنوغيرهااألطفال

مطنأمراضانتشارمعدالتأعلىأحداململكةسجلت:الحياةنمطأمراض
أعمارهمتزيدممنالسكانمن%18.5حوالييبلغبمعدلالعالم؛فيالحياة

وماالسمنة،بمرضمصابين%35والسكري،بمرضمصابينسنة20على
.الدمضغطارتفاعمنيعانون %23علىيزيد

سنة60علىأعمارهمتزيدممنالسكانعددزيادةستسفر:املسنينرعاية
األجللةطويالرعايةمثلباملسنينالخاصةالخدماتعلىاإلقبالزيادةعن

.املنزليةوالرعايةالتأهيلوإعادة
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التيالخدماتعلىمتزايدإقبالهناك:الشيخوخةومقاومةالشبابتجديد
خليابالالعلجسيماوالالشيخوخةومقاومةالشبابتجديدحول تتمحور 

شابهةاملالخدماتمنوغيرهاالضغطعاليباألكسجينواملعالجةالجذعية
.واملحليواإلقليميالعامليالصعيدعلى

الواحداليومجراحاتعلىالتركيز 

جودةرفعنعالطبيةامليادينفيللتكنولوجيااملستمرالتطور أسفرلقد
خديروالتالجديدةالجراحيةالتقنياتفيوتحسيناتالتشخيصخدمات

فيدة،املشهو املباشرةالصلةوتمثلت.الجراحةبعدماالرعايةجودةورفع
معدليفملحوظةزيادةفياملتقدمة،الدول فيسيماوالالعالمأنحاءجميع

قسملالتابعةالتدقيقلجنةأجرتهادراسةوأوضحت.الواحداليومجراحات
كنسبةدالواحاليومجراحاتنسبةارتفاعوويلزإنجلترافيالصحيةالرعاية
إلى1974عام%7مناالختياريةوغيراالختياريةالجراحاتإجماليمنمئوية

الواحداليومجراحاتنسبةبلغت،2013/2014عاموفي.2015عام35%
هذهتزيدأناملرجحومناالختيارية،الجراحاتنسبةإجماليمن78%

فريقأجراهالدراسةووفًقا.2023/2024عامبحلول %87إلىالنسبة
نسبةتزيددبي،في،2019عامكوليرزلشركةالتابعالصحيةالرعاية

يتمالتيالجراحيةالعملياتإجماليمن%40علىالواحداليومجراحات
خدماتيمتعهدمعأجريتالتياملقابلتوتشير.الحاليالوقتفيإجرائها
العملياتإجماليمن%60علىيزيدماإجراءإمكانيةإلىالصحيةالرعاية

.الواحداليومتجهيزاتإطارفيالجراحية

اليومحاتجرانسبةتبلغالسعودية،العربيةاململكةفيالحاليالوقتفي
نولإجرائها،يتمالتيالجراحيةالعملياتإجماليمنفقط%32الواحد
قدًمايواملض الواحداليومجراحاتجودةلرفعالهائلةالفرصتقديميسفر
الحاجةبسببفحسبالرأسماليةالتكلفةفيملحوظانخفاضعننحوها

 أيًضاسيكون بلاملستشفياتأسرةمنأقلعددإلى
ً

التكلفة،ثحيمنفعاال
نسبةبلغت،املتحدةاململكةباحثوأجراهاالتيأعلهاملذكورةللدراسةووفًقا

 اإسترلينياجنيه698الواحداليومجراحاتتكلفةمتوسط
ً
طبمتوسمقارنة

اجنيه3.375لغالباالداخلييناملرض ىيجريهاالتياالختياريةالجراحاتتكلفة
علجاتإلىازخًم أيًضاالتأمينلسوق املستمرالنمووسيضيف.اإسترليني

.الواحداليوم

:التميزمراكز علىالتركيز 

تاح،املوالدخلاملتوقعالعمرمتوسطوزيادةالحضري للتوسعكنتيجة
ومشاكلالسكري مثلالحياةنمط/املزمنةاألمراضانتشارنسبةارتفعت
تمثلاتاختصاصستةوهناك.بالسمنةاملتعلقةاألمراضمنوغيرهاالقلب

أنششأنهاكوليرز،وترجح.الجراحيةالعملياتجميعمن%80علىيزيدما
اءإنشخللمنالعلجتخطيطإعادةاألخرى،املتقدمةالدول منالعديد
 متخصصةامتيازمراكز

ً
.العامةواملستشفياتاألسريةالعياداتعنبدال

:واملتخصصةاملؤهلةالبشريةاملواردعلىاإلقبالزيادة

إغفالها،يتمامغالًباالتيالرئيسية،املتطلباتأحدالبشريةالثروةتعتبر
ةبشريمواردتتوافرلموما.الجودةعاليةصحيةرعايةخدماتلتقديم
بأحدثودةاملز الطبيةاملرافقبأفضلحتىُيكتفىالومتخصصة،مؤهلة

31.000علىإضافيطلبهناكسيكون ،2030عاموبحلول .الطبيةاملعدات
ميدانفيمتخصص45.000وصيدلي5.000وممرضة66.000وطبيب

قطاعفيالسعودةحملةمنكجزءأعلىبدرجةالطلبوسيزيد.الصحة
وفي.ائفالوظهذهأغلبيةاململكةمواطنييشغلأنويتعينالصحيةالرعاية
من%22واملمرضاتمن%62واألطباءمن%68هناكالحالي،الوقت

من223.000حواليمجموعهيبلغبماالصحة،ميدانفياملتخصصين
شروعىإلنظًراذلك،علىوعلوة.الوافدينمنالطبيالقطاعفيالعاملين
 هناكسيكون جديدة،طبيةتقنياتاعتمادفياململكة

ً
التعليمىعلإقباال

الروبوتيةبيةالطوالعلومالبياناتوتحليلاالصطناعيوالذكاءاملتطور الطبي
منةمجموعجودةلرفعالقصيرةالتدريبيةوالدوراتالجينوموتسلسل
الصحةانميدفيواملتخصصيناملسجلتواملمرضاتاألطباءلدىاملهارات
.إضافيةافقمر جميعهاوستتطلب؛ةاملتخصصاملناصباختيارمنليتمكنوا

2030الطلبفجوات

رةأسإلىحاجةفيالسعوديةالعربيةاململكةستكون ،2030عامبحلول 
ةالعربيللمملكةوفًقاسرير،47.500إلى29.000منعددهايتراوحإضافية

.بالترتيبنسمة1000/سرير2.7و2.3البالغالعامليواملتوسطالسعودية
مليار16.2منتتراوحبقيمةإضافياستثماريتطلبأنشأنهمنالذياألمر
وشراكةأوالخاصالقطاعأنكوليرزوترجح.دوالرمليار26.3إلىدوالر

خرآخياروهناك.االستثماراتهذهأغلبمصدرهيبالخاصالعامالقطاع
لصحيةابالرعايةالخاصةالعقاراتفياالستثمارأماماملجالإفساحوهوأال
حالًيامتهاقيتتراوحالتيالعقاري،االستثمارصناديقأموالتوفيرخللمن
القطاعإلىبالنسبةأمريكيدوالرمليار7.1إلىأمريكيدوالرمليار5.7من

بالنسبةأمريكيدوالرمليار21.1إلىأمريكيدوالرمليار16.9ومنالخاص،
.العامالقطاعإلى

إقامةالخصخصة بالخاصالعامالقطاعشراكةومشروعاتالشركاتو
:ومشاركوهالتميمي–

املحاماةجالمفيرائدةشركةومشاركوه،التميميأجرتهالذيللتحليلوفًقا
شوططعقتمالتنظيمي،املنظور منالصحية،الرعايةقطاعفيمتخصصة

مدىعلىديةالسعو العربيةاململكةفيالصحيةالرعايةنظامإصلحفيكبير
لتمكينميوالتنظياملؤسس يالهيكلأحرز لقدذلك،غراروعلى.قصيرةفترة

اتقدًماأيًضاالخاصالقطاعاستثمارات
ً
عشرنيةالثماوستشهد.ملحوظ

.األسواقإلىالقادمةالفرصوحجمعددفيمطردةزيادةالقادمةأشهر

افق:جديدنموذج شركة–الصحيةالوجهاتمثلالصحيةالرعايةمر
:كيهاساتش

دةرائتصميمشركةكيه،اساتششركةأجرتهاالتيللبحوثوفًقا
،حةصأكثربيئاتإلىحاجةهناكالصحية،الرعايةقطاعفيمتخصصة

صحيةياةحعيشفياملرض ىيبديهاوتطلعاتمتزايدوعيأيًضاهناكولكن
االعتباريفاألخذيمكنناكمصممين،.للصحةمعززةبيئاتفيالعلجوتلقي

.الصحيةالرعايةمرافقمنمرفقأيتصميمعندالتاليةاملبادئ

الرعايةعنالعامةاللمحةتعرض
2019عامخاللالسعوديةالصحية

انترناشونالكوليرزتقدمهاالتي
سلسلةمنعشر الثانياإلصدار )

 (النبض
ً

اتحليال
ً
للعواملمتعمق

ايةالرعقطاعفيتؤثر التيالرئيسية
والتوقعاتالسعوديالصحية

رصالفتحددكمابشأنه،املستقبلية
واملستثمرينللمشغليناملتاحة

.تواجههمالتيوالتحديات



املستشفيات العامة

ن يمك. توجد العديد من الفرص ملقدمي خدمات الرعاية الصحية
تأجير دخول السوق عبر اتفاقيات اإلدارة واملشروعات املشتركة و 

.  أو العقارات ملدد طويلة األجل/األراض ي و

رأس الخيمة>
مسقط >
الرياض >
جدة >

القاهرة>
دبي >
أبوظبي >
الشارقة >

لمراكز الرعاية طويلة األمد وإعادة التأهي

د توجد العديد من الفرص ملقدمي خدمات الرعاية طويلة األم
يمكن دخول السوق عبر اتفاقيات اإلدارة . وإعادة التأهيل

أو العقارات ملدد طويلة /واملشروعات املشتركة وتأجير األراض ي و
.  األجل

رأس الخيمة >
مسقط>
الرياض >

القاهرة>
أبوظبي>
الشارقة>

املنتجعات الصحية والعالجية

الصحيةالخدماتمقدميأماماملتاحةالفرصمنالعديدتوجد
اإلدارةاتفاقياتعبر السوق دخول يمكن.العالجيةوالخدمات

.األجلطويلةملددالعقاراتأو /واألراض يوتأجير املشتركةواملشروعات

رأس الخيمة    >
(  األردن)العقبة >
مسقط>
الرياض>

القاهرة>
أبوظبي>
الشارقة>

مراكز التميز

الرعايةخدماتمقدميأماماملتاحةالفرصمنالعديدتوجد
اقياتاتفعبر السوق دخول يمكن.التميزمراكز إلنشاءالصحية
.األجلةطويلملدداألراض يوتأجير املشتركةواملشروعاتاإلدارة

:التخصصات
طب العيون >
طب األطفال>
اإلخصاب املختبري >
طب العظام>
الجمال ومستحضرات >

التجميل

الرفاه>

اقع :املو
رأس الخيمة >
مسقط>
الرياض>
القاهرة>
أبوظبي>
الشارقة >

مرين فرص للشركات واملستث
لتوسع فيفي االراغبين

الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا



555
سعودية 

ي المملكة العربية ال
حية ف

ص
عاية ال

ع الر
طا

ى ق
عل

عامة 
ظرة 

ن
 |

2
0
1
9

سعودية 
ربية ال

ي المملكة الع
حية ف

ص
عاية ال

ر
ع ال

طا
ق

–
النتقالية 

حلة ا
ر
ي الم

الدولة ف
املؤشرات الرئيسية

إجمالي عدد السكان
(2019)وفًقا لتقديرات يونيو

مليون 34.2

ي الكثافة السكانية ف
اململكة العربية 

كيلو/فرد)السعودية 
(متر مربع

السكان حسب الجنس السكان حسب 
الجنسية

إنترناشيونالكوليرزتحليلالدولي،البنكالصحة،وزارةالسعودية،للستثمارالعامةالهيئة:املصادر

مؤشرات الرعاية الصحية الرئيسية

57 43

الذكور  اإلناث

62 38

السعوديين افدين الو

184,489

284, 

57%

47, 10%

163, 

33%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

املستشفيات

494

43,680, 58%

12,583, 

17%

18,883, 

25%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

رة في املستشفيات ِّ
س 
َ
األ

75,146

69,530 , 56%

30,845 , 25%

23,925 , 19%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

األطباء

88,023

التمريض

69,530 , 

56%

30,845 , 25%

23,925 , 19%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

موظفو الخدمات الصحية املساعدة

124,300

4,006, 

14%
2,678, 

9%

22,467, 

77%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

الصيادلة

29,151

32%

68%

38%

62%

78%

22%

24%

76%

105,473 , 57%

35,621 , 19%

43,395 , 24%

وزارة الصحة …جهات حكومية خاصة

يران ووزارة الداخلية والهيئة امللكية الحرس الوطني ووزارة الدفاع والط: مثلشبه الحكومية الجهاتتشمل بعض . تقدم خدماتها ملوظفي للمؤسسات الحكوميةماجهات القطاع الحكومي األخرى أو مرافق الرعاية الصحية شبه الحكومية هي املستشفيات واملراكز الصحية التي تديرها وزارة الصحة وغالًبا
.وأرامكو وغيرها من املؤسسات
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اململكة العربية السعودية
من إجمالي سكان % 59)مليون نسمة  34.2السكان 

(دول مجلس التعاون الخليجي
(وافدين% )38( مواطنين% )62

الكويت
٪ من إجمالي سكان 7)مليون نسمة 4.2السكان 

(  دول مجلس التعاون الخليجي
(وافدين% )70( مواطنين% )30

البحرين
٪ من إجمالي سكان دول 3)مليون نسمة 1.6السكان 

( مجلس التعاون الخليجي
(وافدين% )53( مواطنين% )47 قطر

من إجمالي سكان دول % 5)مليون نسمة 2.8السكان 
( مجلس التعاون الخليجي

(وافدين% )85( مواطنين% )15

اإلمارات العربية املتحدة
من إجمالي سكان % 17)مليون نسمة 9.8السكان 

(دول مجلس التعاون الخليجي
(وافدين% )89( مواطنين% )11

سلطنة عمان
من إجمالي سكان دول مجلس % 9)مليون نسمة 5السكان 

(التعاون الخليجي
(وافدين% )44( مواطنين% )56

الصحيةالرعايةقطاععلىالسكانتعدادتأثير

العاملةوالشركاترينللمستثمالفرصمنالعديديوفرماوهومجتمعةالخليجيالتعاون مجلسدول باقيفيالسكانعددإجماليعنالسعوديةالعربيةاململكةفيالسكانعدديزيد•
.الصحيةالرعايةقطاعفي

من٪60حوالييمثلون الذينالسعودييناملواطنينبينأعلىنسبةالصحيةالرعايةخدماتعلىالطلبيمثلالوافدين،منالسكانعنالنظروبصرفعمانسلطنةغرارعلى•
استمراريةلضمانذلكو فحسبالوافدينوليسالسعودييناملواطنينعلىاألساسيةجهودهاتركزأنيجبالخاصالقطاعشركاتأنضمًنايعنيماوهواململكةفيالسكانإجمالي
.خدماتهاعلىالطلب

إنترناشيونالكوليرزتحليلالسعودية،للستثمارالعامةالهيئة،«Worldometers»موقع:املصادر

أكبر أسواق دول مجلس التعاون 
الخليجي

سكانهاعدادتويمثلالعربيةالجزيرةشبهدول أكبرهيالسعوديةالعربيةاململكة
مليون 34.2اململكةسكانتعدادبلغ.املنطقةسكانعددإجماليمن%59حوالي
201027.1عامالسكانتعدادكانحينفي2019عاممنتصفبحلول نسمة
العربيةاململكة.%3بلغمركبسنوي نمومعدلالزيادةوسجلتنسمةمليون 

لطنةسبجانبالخليجي،التعاون مجلسدول فيالوحيدةالدولةهيالسعودية
نسبةكانت،2018عامفي.الوافدينعنفيهااملواطنيننسبةتزيدالتيعمان،

 %62السعودييناملواطنين
ً
.%38إلىوصلتالتيالوافدينبنسبةمقارنة

إجمالي تعداد دول مجلس التعاون الخليجي 
(2019منتصف )

مليون نسمة57.6 ≈

يمثل تعداد سكان اململكة العربية السعودية 
٪ من سوق دول مجلس التعاون الخليجي59
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الخصائص السكانية في اململكة العربية السعودية

، تحليل كوليرز انترناشيونال(اململكة العربية السعودية)الهيئة العامة لإلحصاء : املصادر

2018 2030

الزيادةوسجلتنسمةمليون 201027.1عامالسكانتعدادكانحينفي2019عاممنتصفبحلول نسمةمليون 34.2السعوديةالعربيةاململكةفيالسكانتعدادبلغ
أنتوقعاملمنيعام،كل%2.5بنسبةالسكانعددزيادةتفترضالتيالسعوديةللستثمارالعامةالهيئةلدىالسكانتوقعاتعلىوبناءً .%3بلغمركبسنوي نمومعدل
.2030عامبحلول نسمةمليون 45اململكةسكانعدديبلغ

الوقتفيو.املستقبليةةالصحيالرعايةمتطلباتملمحترسمالتيالسكانيةالتركيبةعلىأكبربصورةيعتمدبلفحسبالسكانعددإجماليعلىيتوقفالاألمرأنإال
نسبةتبلغنفسهالوقتوفي.2030عامبحلول نسمةمليون 28ليبلغالرقمهذايزيدأنويتوقعاعام40عن(نسمةمليون 23)السكانمن%69أعمارتقلالحالي،
.2030عامبحلول (نسمةمليون 4.9حوالي)%11.1لتصبحالنسبةهذهتزدادأنوُيتوقع(نسمةمليون 1.8حوالي)فقط%5.5عاًما60عنأعمارهمتزيدالذينالسكان

الصحيةالرعايةطلبعلىوتأثيرهاملتغير العمر ملف

اكثرتصبحثيبحالصحيةالرعايةخدماتتقديمشكلتغيراملتوقعمنالعلج،تكنولوجيالتقدمباإلضافةمستمربشكلالسكانيةالتركيبةلتغيرنظًرا
؛السكانيةالتركيبةتغيراتعلىتركيًزا

13.7إلىنسمةمليون 10.5منالعمريةالفئةهذهفيالسكانعددإجماليسيزيد،2030و2018عاميبينماالفترةفي:اعام19حتىيومعمر من•
مرافقعلىةالعمريالفئةهذهطلبيتركز.الزمنيةالفترةنفسخللالسعوديةالعربيةاململكةفيطفلمليون 8حواليمولدُيتوقعكمانسمةمليون 

وبعضالشائعةةالسارياألمراضإلىباإلضافة(وغيرهااألطفالوطبالنساءوأمراضالتوليد)الطفلورعايةباألماملتعلقةالصحيةالرعايةوخدمات
عديةغيراألمراض

ُ
.امل

اململكة.2030عامنسمةمليون 13.8إلى2018عامنسمةمليون 12.6منالعمريةالفئةهذهفيالسكانعددإجماليسيزيد:اعام39حتىعام20من•
منالسكري رضبماملصابيننسبةتبلغحيثاملتبعةالحياةأنماطعنالناجمةاألمراضبهاتنتشرالتيالدول أكثرمنواحدةالسعوديةالعربية
ملانسبتهمفتصلعام  20عنأعمارهمتزيدالذينالسكانمنالسمنةبمرضاملصابينأما%18منيقربماعام20عنأعمارهمتزيدالذينالسكان
علىالتركيزضرورةإلىاالحصائياتهذهوتشير%23عنيزيدماالعمريةالفئةهذهنفسمنالدمضغطبارتفاعاملصابيننسبةوتبلغ%35منيقرب

.املتبعةالحياةأنماطعنالناجمةاألمراض

عامنسمةمليون 12.3إلى2018عامنسمةمليون 8.4منالعمريةالفئةهذهفيالسكانعددإجماليزيادةاملرجحمن:اعام59حتىاعام40من•
بعدللشخصالصحيةالرعايةمتطلباتمن%80حواليينشأحيثالصحيةالرعايةعلىالفئةهذهطلبيزيدأنالقريباملستقبلفيوُيتوقع.2030
منوغيرهاعةاملتبالحياةأنماطعنالناجمةاألمراضنسبةارتفاعبسببوذلكالسعوديةالعربيةاململكةفيوباألخصالغالبفيعام50-40سن

.املزمنةاألمراض

5إلى2018عامنسمةمليون 1.8منالعددارتفاعُيتوقعحيثعاًما60عنأعمارهمتزيدالذينالسكانعددفيكبيرتغيرسيحدث:عاًما60منأكثر •
.يةاملنزلوالرعايةالتأهيلوإعادةاألمدطويلةالرعايةمثلالشيخوخةخدماتعلىالطلبفيزيادةعنهسينتجماوهو2030عامنسمةمليين
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يناألمراض األساسية واملرض ى الداخليين واملرض ى الخارجي

السعوديةالعربيةاململكةفيللوفاةالرئيسيةاألسباب

األمراضيفزيادةالسعوديةالعربيةاململكةسجلتاملتاح،الدخلمعدالتوارتفاعاملتوقعالعمرمتوسطوزيادةالتحضرمعدالتالرتفاعنظًرا
ومشاكللسكري امثلوهيالتحضرأمراضأوالعمرفيالتقدمأمراضاألحيانبعضفيعليهاُيطلق)املتبعةالحياةأنماطعنالناجمةاألمراض/املزمنة

تاحة،البياناتألحدثووفًقا.(بالسمنةاملرتبطةاألمراضمنوغيرهاالتاجيالشريان
ُ
عديةغيراألمراضتمثلامل

ُ
.األمراضجميعمن٪82.1نسبةامل

 
ً
عديةغيراألمراضتسببتذلك،علىعلوة

ُ
فيوفاةللالحاليةالرئيسيةاألسبابتتمثل.السعوديةالعربيةاململكةفيالوفياتإجماليمن٪67.9فيامل

.رطانوالسالصماءوالغددالدموأمراضالتناسليةالبوليةواألمراضوالسكري الدمويةواألوعيةالقلبأمراضفيالسعوديةالعربيةاململكة

السعوديةالعربيةاململكةفيالقطاعاتحسبالداخليينللمرض ىالطبيةالزيارات
سجلتفقدحده،علىقطاعبكليتعلقفيماأنهإال2018عامزيارةمليون 3.62إلى2010عامزيارةمليون 3.28منالداخليينللمرض ىالطبيةالزياراتزادتعام،بشكل

2010عاممنالفترةخللالتواليعلى٪1و٪5.6بلغمركبسنوي نموبمعدلصافًيانمًوااألخرى الحكوميةوالجهاتالخاصالقطاعفيالداخليينللمرض ىالطبيةالزيارات
الخاصللقطاعاملرض ىتفضيليوضحماوهو%2.3بنسبةالصحةلوزارةالتابعةللمستشفياتالداخليينللمرض ىالطبيةالزياراتنسبةانخفضتحينفي2018عامحتى

اأفضلجودةلوجودنتيجة
ً
.اإللزاميللتأمينوتنفيذ

الزيارات الطبية للمرض ى 
مليون 3.62الداخليين 

مليون 0.56: جهات حكومية أخرى 
(15.5)%

مليون 1.65: القطاع الخاص
(45.5)%

مليون 1.21: مواطن سعودي

(85.9)%

افد %(14.1)مليون 0.2: و

%(61.5)مليون 1.01: مواطن سعودي

افد %(38.5)مليون 0.63: و

%(39)مليون 1.41وزارة الصحة 

2018-2010نمو القطاع 

معدل نمو : وزارة الصحة
%2.3-سنوي مركب 

معدل : جهات حكومية أخرى 
%1نمو سنوي مركب 

معدل نمو : القطاع الخاص
%5.6سنوي مركب 

انترناشيونالكوليرزتحليلالصحة،وزارة:املصادر

38.2%

18.4%

9.6%

8.5%

6.3%

5.2%
2.6%

1.8%
1.6%

1.6%
6.1%

Cardiovascular diseases

Injuries

Diabetes, urogenital, blood, and endocrine diseases

Cancer

Common infectious diseases

Neonatal disorders

Chronic respiratory diseases

Neurological disorders

Digestive diseases

Mental and behavioral disorders

Other diseases

أسباب للوفاة 4تشكل أول 
٪ من إجمالي 75حوالي 

الوفيات

أمراض القلب واألوعية الدموية 

اإلصابات

أمراض السكري، وأمراض الجهاز البولي و التناسلي، وأمراض الدم ، والغدد الصماء

السرطان

األمراض املعدية الشائعة 

إضطرابات حديثي الوالدة 

أمراض الجهاز التنفس ي املزمنة 

إضرابات الجهاز العصبي

أمراض الجهاز الهضمي

اإلضطرابات النفسية والسلوكية 

أمراض أخرى 
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الزيارات الطبية للمرض ى 
مليون 151.4الخارجيين 

مليون 26.7: جهات حكومية أخرى 
(17.8)%

مليون 59.5: القطاع الخاص
(39.3)%

مليون 58.1: مواطن سعودي

(89.5)%

افد %(10.5)مليون  6.8: و

%(58.9)مليون  35.1: مواطن سعودي

افد %(41.1)مليون 24.4: و

مليون 64.9وزارة الصحة 
(42.9)%

2018-2010نمو القطاع

معدل نمو : وزارة الصحة
%0.3-سنوي مركب 

معدل نمو : جهات حكومية أخرى 
%1.9سنوي مركب 

معدل نمو : القطاع الخاص
%4.9سنوي مركب 

انترناشيونالكوليرزتحليلالصحة،وزارة:املصادر

السعوديةالعربيةاململكةفيالقطاعاتحسبالخارجيينللمرض ىالطبيةالزيارات

الطبيةالزياراتسجلتفقدحده،علىقطاعبكليتعلقفيماأنهإال2018عامزيارةمليون 151.4ليبلغ2010عامزيارةمليون 130منالخارجيينللمرض ىالطبيةالزياراتعددازداد
غراروعلى2018عامحتى2010عاممنالفترةخللالتواليعلى٪1.9و٪4.9بلغمركبسنوي نموبمعدلصافًيانمًوااألخرى الحكوميةوالجهاتالخاصالقطاعفيالخارجيينللمرض ى
لوجودنتيجةالخاصللقطاعاملرض ىتفضيليوضحماوهو%0.3بنسبةالصحةلوزارةالتابعةللمستشفياتالخارجيينللمرض ىالطبيةالزياراتنسبةانخفضتالداخليين،املرض ى
اأفضلجودة

ً
.اإللزاميللتأمينوتنفيذ

األمراض األساسية واملرض ى الداخليين واملرض ى الخارجيين

السعوديةالعربيةاململكةفيالرئيسيةالتخصصاتحسبالجراحيةالتدخالت/الخارجييناملرض ىزيارات

واألسنانالفمأمراضو والحنجرةواألذناألنفوأمراضالهيكليالعضليالجهازوأمراضالنساءوأمراضوالتوليدالعيون بطبتتعلقرئيسيةأمراضستةتمثلالخارجيين،املرض ىبزياراتيتعلقفيما

قلبوالالصدروأمراضوالسكري التناسليالبوليالجهازأمراضوهيأخرى أمراضخمسةوتمثلالخارجييناملرض ىزياراتإجماليمن٪46منألكثرسبًباالهضميوالجهازالجلديةتحتواألنسجةوالجلد

مثلوعليه–الخارجييناملرض ىزياراتمن%18إلىيصلملاسبًباالدمضغطوارتفاعالعصبيوالجهاز
ُ
املرض ىزياراتإجماليمن٪73منأكثرالقائمةرأسعلىتأتيالتيعشراإلحدىاألمراضهذهت

البوليةاملسالكو والحنجرةواألذنواألنفالعظاموجراحةالعيون وطبوالتوليدوالنساءالعامةالجراحةأقساموهيجراحةاقسامستةشهدتالجراحية،بالتدخلتيتعلقوفيما.املنطقةفيالخارجيين

.السعوديةالعربيةاململكةفيالجراحيةالعملياتإجماليمن٪76منأكثر

.تخصًصاأكثرتميزمراكزإنشاءإلىالخارجيينواملرض ىجراحاتيجرونالذينالداخلييناملرض ىتركيبةتشير

أكثر العمليات الجراحية املنفذة

انترناشونالكوليرزتحليلالصحة،وزارة:املصادر

oاملتاحةالبياناتألحدثوفًقا

االمراض الجلدية

الجهاز الهضمي

الجراحة العامة

النساء والتوليد

طب العيون 

طب العظام

األنف واألذن والحنجرة

املسالك البولية

القلب واألوعية الدموية

طب األطفال

األسنان

الجراحات التجميلية

جراحة املخ واألعصاب/األعصاب

أخرى  السكري 

لة  سجَّ
ُ
املرض ى الخارجيين–أكثر األمراض امل

22.5%

11.4%

11.0%9.2%

6.6%

5.9%

5.9%

4.5%

4.1%

4.0%

3.8%
3.5%

21.4%

19.4%

9.7%9.6%

9.6%

6.4%

4.3%

3.8%

3.2%

3.1% 1.6%

7.9%
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.تحضربسبب زيادة الدخل والتناول الطعامتغيير أنماط 

من سكان دول مجلس التعاون  %38ال يأكل سوى 
الخليجي الفواكه والخضروات الطازجة

 من 
ً

وقلة نمط الحياة الخامل يتسبب كأل
لهرمونيالنشاط البدني والتوتر الختلل التوازن ا

من النساء يعانون من  %73من الرجال و 60%
قلة النشاط البدني

قلة وجود عوائق تمنع من اتباع نظام غذائي صحي و 
التركيز على التثقيف الغذائي

ف في وجود نقص في خبراء التغذية وخبراء التثقي
املنطقة

زيادة معدل استهلك السكر وبدائل السكر

سجلت ست دول خليجية مبيعات مشروبات غازية
مليار دوالر أمريكي8.4بلغت 

العوامل املساهمة في انتشار مرض السكري في منطقة الخليج

(عام18النسبة املئوية من السكان فوق )انتشار مرض السكري 

(عام18النسبة املئوية من السكان فوق )انتشار السمنة 

ينتشرلتيااملناطقأكثرمنواحدةإفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةتعتبر
شخصمليون 39حوالييعانيإذاالعالمحول والسمنةالسكري مرض يبها

يتضاعفأناملتوقعومن.السكري مرضمنعاًما79و20بينأعمارهمتتراوح
.2045عامبحلول الرقمهذا

ةالعربيواململكةومصروقطرالكويتوهيأوسطيةشرق دول ثمانتقع
لدول اقائمةرأسعلىواألردناملتحدةالعربيةواإلماراتوالبحرينالسعودية

بينماتبلغببنسمستوى علىالبالغينبينالسمنةمننسبةأعلىتمتلكالتي
بينانالبلدهذهفيوالسمنةالوزنفرطمعدليتراوح.قاطنيهامن%40و27%
.الرجالفي%77و%69والنساءفي٪86و74٪

اململكة ُسكري وتأثيره على الرعاية الصحية فيال
العربية السعودية

انترناشونالكوليرزتحليلالعاملية،الصحةمنظمةالسعودية،للستثمارالعامةالهيئةالصحة،وزارة:املصادر
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انترناشونالكوليرزوزارة اإلسكان، تحليل : املصادر

سكري للالتوجهات الرئيسية للعلوم والتكنولوجيا املعالجة 

:«الهاتفعبر »الصحيةالرعايةخدماتظهور 

Americanمثلاألمريكيةالشركاتبعضتقدم WellوDoctor on DemandوTeladocبعدعنالطبيةالخدمات»أو«بعدعنالصحيةالرعايةخدمات»عليهايطلقالتيالخدمات»
.واملريضطبيباليجمعافتراضًيامكتًبايمثلاللذانباملريضالخاصالكمبيوترأوالذكيالهاتفعبرالطلبعندللطبيبالوصول إمكانيةاملريضتمنحخدماتوهي

.الخدماتمنالنوعيةهذهفيالهائلاالنتشارفيبعدعنالطبيةالخدماتتكلفةوانخفاضوالراحةالتواصلسهولةعواملساهمت

:االصطناعيالذكاء

ق  كذلكُيطبَّ
ً

السمنة/الوزنزيادةنميعانون الذينلألفرادهائلةفوائدالتطبيقاتهذهتوفر.مريضلكلمخصصةعلجخططلوضعاآلليوالتعلماالصطناعيالذكاءمنكل
.املخاطرمنتحدالتيتاإلجراءااتخاذمنوتمكنهمفعالبشكلصحتهمبمتابعةالتطبيقاتهذهلهمتسمححيثالسكري بمرضواملصابين/السكري قبلمامرحلةفيولألشخاص

املوجودةالنسبوبياناتاملهنيةو واإلقليميةالبيئيةللبياناتيمكن.واألمراضاألوبئةأنماطحول متعمقةتحليلتتقديماالصطناعيالذكاءتطبيقاتمناملستخلصةللبياناتيمكن
.كفاءةأكثربشكلاملشاكلبتشخيصلهمتسمحمبكرةبياناتلألطباءتوفرأناالصطناعيالذكاءعلىالقائمةاألنظمةفي

عبرياةالحأنماطبتحسينوذلكاململكةفيالحياةجودةلتحسينالبرنامجهذايهجف.السعوديةالعربيةاململكةفي2030رؤيةتحقيقبرامجأحدهو2020الحياةجودةبرنامج
.والثقافيةوالرياضيةالترفيهيةاألنشطةفياألفرادمشاركةتفعيل

تخطط اململكة العربية السعودية للحد من انتشار مرض
ها مثل السكري وتتطلع إلى أن يصبح معدل انتشار املرض في

املعدل في الدول الخمس ذات أعلى مستوى جودة حياة حول 
يتمثل %. 17في حين يبلغ اآلن %( 8حتى 3يتراوح ما بين )العالم 

٪ 3في تحقيق انخفاض بنسبة 2020الهدف املراد تحقيقه عام 
13.4إلى في معدل انتشار السمنة وتقليل انتشار مرض السكري 

.2030بحلول عام % 10٪ والتطلع ألت تصبح النسبة 

كتهم في تطوير برامج متخصصة للطلب بهدف رفغ مشار 
%.25األنشطة غير املرتبطة باملناهج لتصبح 

ملعب كرة قدم 39ملعب رياض ي و 14ُيستهدف إنشاء 
.2022بحلول عام 

دة زيادة عدد مدربي الصاالت الرياضية ورفع مستواهم وزيا
دف تجهيز ُيسته. املشاركة الجماهيرية ووجود مدربين محترفين

.2020مدرب لياقة بدنية معتمد بحلول عام 4500

:ظهور األجهزة القابلة لالرتداء

حرز التقدميلعب
ُ
معالتعامليفمهًمادوًراواالتصاالتالهواتفتكنولوجيافيامل

ياساتقمتابعةللغايةاملمكنمنأصبح.والسمنةالسكري مثلاملزمنةاألمراض
الحرارةودرجةبالقلورسمللقلبالكهربائيةالبيانيةالصورةمثلالرئيسيةاملريض
تناولهايتمالتيالغذاءوكميةالبدنيوالنشاطالجلوكوز ومستوياتالدموضغط

املثبتةزةاألجهأوللرتداءالقابلةاألجهزةأواملحمولةاألجهزةتطبيقاتباستخدام
.بالجسم

لهمتسنىيحتىالصحيةالرعايةخدماتملقدميالبياناتهذهإرسالذلكبعديمكن
فعاليةو باستمرارالعلجبخططالتزامهومدىللمريضالحيويةالعلماتمتابعة
.الحاجةعندبعد،عنالتوجيه/االستشارةوتقديم

2030رؤية اململكة العربية السعودية -برنامج جودة الحياة 



12

سعودية 
ي المملكة العربية ال

حية ف
ص

عاية ال
ع الر

طا
ى ق

عل
عامة 

ظرة 
ن

 |
2
0
1
9

سعودية 
ربية ال

ي المملكة الع
حية ف

ص
عاية ال

ر
ع ال

طا
ق

–
النتقالية 

حلة ا
ر
ي الم

الدولة ف

السمنةوباء

 أبوظبيفياإلخبارية"إنإنس ي"شبكةمكتبنشر،2015عامفي
ً

وكانجراًما،كيلو600منأكثروزنهيبلغلصبيحالةعلىخللهالضوءيسلطاألوسطالشرق فيالسمنةلوباءحالةعنإخبارًيامقاال

.طبيةمساعدةعلىللحصول شقتهمننقلهإلىبحاجة

العربيةواإلماراتوقطروالبحرينوالسعوديةالكويت-العربيالخليجمنطقةدول فيالسيمامذهلة،بصورةمرتفعةمعدالتاألوسطالشرق منطقةفيوالسكري السمنةأمراضتسجيلاملقالوأظهر

.املتحدة

.البدنيةاألنشطةممارسةعلىاألهميةمنالقدربنفسالتركيزدون بكثرةالغذاءوتناول الفارهةالحياةنمطإلىاملعدالتتلكارتفاعفيالرئيس يالسببالشبكةوأرجعت

لثيعانيفيما،1960عامفيتقريًباتضاعفالذيالرقموهواملفرطة،السمنةمنشعبهامنالبالغينثلثمنأكثرعانيحيثالسمنة،وباءأيًضااملتحدةالوالياتكافحتعدة،سنواتمداروعلى
ُ
منآخرث

.2016لعامالصحيةلإلحصاءاتالوطنياملركزلبياناتوفًقاالوزنزيادةمنمواطنيها

عد
ُ
صيبالتياملشاكلأنجيًدانعرفألنناالحالي،العصرفيتواجهناملحةأزمةالسمنةمشكلةوت

ُ
يعانيأناملحتملفمنأيًضا؛ليةالعقصحتناسلمةعلىسلبيتأثيرلهايكون قدالبدنيةصحتناسلمةت

اهيةوالرفالصحةعلىللتركيزالوطنياملستوى علىدعمهايتمالتياملبادراتمنالعديدفهناكولذلك،.(2010وآخرين،لوبينو)صحيحوالعكسالوقت،بمروراالكتئابمنبالسمنةاملصابون األشخاص

الهدف؟ذالهتحقيقناأمامالرئيسيةالعقبةهيبداخلهانعيشالتيواملبانيبيئاتناكانتلوماذااآلن،أمامناُيثارالذيالسؤاللكن.صحيةأكثرحياةأسلوباتباعنحواألفرادوتشجيع

التصميمفرصة

تلكبداخلصحيةغيرلتصرفاتوممارستناصحيةغيربيئاتفيملعيشتنانتاجهياليوميةحياتنافينمارسهاالتيالصحيةغيرالسلوكياتأنإلىعدةسنواتمدارعلىالعامةالصحةأبحاثخلصت

فيالتصميمقدرةمدىلدراسة(سإكيإتش)شركةفيالعامليناملعماريينواملهندسينسولوشنز،فور وبلنينجاملتقدم،والتقييمالتصميمأبحاثمركزاألمريكيةالتأمينرابطةدعمتفقدولذلك،.البيئات

سهمقدالتيالتصميماستراتيجياتمنالعديدتوافرمنالرغمعلىأنهإلىالفريقوخلص.صحيةقراراتالتخاذاألفرادعلىالتأثير
ُ
إصدارنقاط"علىتركيزالإلىبحاجةأنناإالصحية،بيئةخلقفيت

منبعضيليفيمالكمردونس.املرحلةتلكفيالقرارذلكعلىالتأثيركيفيةفيوالتفكيرصحي،غذائينظاماتباعبشأنقرارتهمأوبدنية،ألنشطةممارستهمبشأناألشخاصيتخذهاالتي"القرارات

.ةاليوميحياتهمفيصحيغذائينظامخياراتواتباعصحيةبدنيةأنشطةممارسةنحواألشخاصدفعفيتساهمقدوالتيالدراسة،هذهإليهاتوصلتالتيالتصميماستراتيجيات

الصحيةالخياراتإبراز زيادة•

 اإلنشاءجيدةسلمدرجاتاستخدام«
ً

.املصاعدمنبدال

.الصحيةلألطعمةمتجرأومتنزهبجوارنكون عندماُيحفزناذكيهاتفتطبيقاستخدام«

.الفتات«

.الحركةعلىالتحفيز •

.جيدةبحالةممراتتصميم«

.عامةوساحاتمحمية،نزهةومناطقاالسخدامات،متعددةوحدائقخضراء،مساحاتإتاحة«

.جيدةجودةذاتبمصابيحالشوارعإضاءة«

إليها،صولالوويمكنجذابة،صحيةغذائيةخياراتعلىيشتملاالستخداماتمتعددتطويرتوفير«

.الراحةوسائلمنوغيرها

للنقلالتحتيةالبنيةتحسين•

.الدراجاتوقوف/مشاركةومرافقالدراجاتممرات«

.العامالنقلنظامإلىالوصول سهولة«

الصحيالغذاءخياراتإتاحةزيادة•

.املجتمعوحدائقاملزارعين،وأسواقماركت،السوبرمحلتمثلالطازجة،املنتجاتإلىالوصول سهولة«

.والكافتيرياتالبيعآالتفيبديلةصحيةخياراتتوفير«

العناية بالصحة باستخدام التصميم
كيف ُيؤثر التصميم على أسلوب الحياة والعناية بالصحة عبر مرافق الرعاية الصحية في الشرق األوسط

(unanda@hksinc.com)أوبالي ناندا : بقلم
(bgonzalez@hksinc.com)وبن غونزاليس 

mailto:unanda@hksinc.com
mailto:bgonzalez@hksinc.com
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العناية بالصحة باستخدام التصميم
مفصلتحليلإجراءبضرورةالدراسةوتوص ي.الحضري التصميمنطاقإلىاملعلوماتتصميمنطاقبينتتراوحالبيئيالتصميممنمختلفةمستوياتعلىاالستراتيجياتتلكوتشتمل

فقداألوسط،الشرق عاتمجتمتملكهاالتيالفريدةالثقافةإلىوبالنظر.القرارإصدارتصميمنقطةإنشاءلكيفيةاملثلىالطريقةعنالبحثأجلمنمختلفةوشخصياتملستخدمين
فيالكبيرةعائلتالتميلحيثكبيرة؛وعائليةاجتماعيةتجمعاتبهاتوجدالتياألماكنفيصحيحياةلنمطخياراتعلىالحصول تتطلبالقرارإصدارمرحلةفيهامةنقطةتتواجد
الصحيةالطهيخياراتبهاُيعلمالتيةالرئيسياالنتظارحجرةفيالتعليميةالبرامجتطويرُيسهمقدباملستشفى،تواجدهمفتراتخللوفي.املستشفياتفياملرض ىزيارةإلىاألوسطالشرق 

للمدارسمماثلبرنامجتطويراُيمكنناملدارس،فييتعلمون السكانيالتعدادنصفمنأكثرأنإلىونظًرا.يتعلمون وهمباملستشفىتواجدهمأوقاتقضاءفيالرياضيةالتمارينممارسةأو
السوائلتناول بينةاملوازنضمانإلىاالنتباهأجلمنللمنطقةالفريدةاملناخيةالحالةمراعاةويتعين.القادمةاألجيالوفيالحاليعصرنافيالسكانصحةوتحسينتثقيفأجلمن

.البدنيةاألنشطةوممارسة

افقدور  افر فياألجيالورغبةالصحيةالرعايةمر والرفاهيةالصحةعلىتحافظالتيالراحةوسائلتو

عانيماغالباحيثُنصممها؛التياملعقدةالبيئاتنموذجفياليوميةاملواقعتصميميستهدفالذيالنهجهذادمجفينبغيالصحية،الرعايةملرافقبالنسبةأما
ُ
الصحيةالرعايةومؤسساتاتاملستشفيت

األماكنتلكإلىُينظرمافقلاألسرة؛بأفرادخاصةالرياضيةوللتمارينللراحةوسائلكذلكواملؤسساتاملستشفياتتلكتمتلكالوقدصحية،غيربصورةبهاالخاصةالكافتيرياتتصميممنالحرجة

.والرفاهيةللصحةرمًزااألوسطالشرق فياملستشفياتوجعلذلكلتغييراألرجحعلىالوقتحانفقدلذا،.صحيةوجهاتباعتبارها

Clinic»وفي.الصحيةالرعايةتكلفةتقليلإلىعاملًياالتوجهاتفيهتتزايدالذيالوقتفيالسكان،صحةعلىالتركيزأجلمنللغايةمناسبوقتفيالدراسةتلكطرحويأتي 20XX»،جديدةدراسةاعتبرت

JE»و،«HKS»و،«CADRE»منكلأجرتها Dunn»عيد.العالمفياستدامةاألكثرباعتبارهمايستمراأناملرجحمناللذيناالتجاهينهمابعدعنالصحيةالرعايةوخدماتالسكانصحةأن
ُ
لكتوت

لوسائل(باألطفالمقارنةلفيةاألجيل)الشابةاألجيالفيقوًياانجذاًباأظهرقدالبحثأنذلك،إلىأضف.أدناهموضحةهيكماالتقليديةالتقليديةالرعايةتقديمنقاطتشكيلطريقةشتىبطرق االتجاهات

.الصحيةاملنشآتفيوالرفاهيةالصحةعلىتحافظالتيالراحة

افق:جديدمنظور  صحيوجهاتباعتبارهاالصحيةالرعايةمر

فيالعلجيتلقواوأنيدةجبصحةللعيشحاجتهمإلىاملرض ىجانبمنمتزايدوتوقعوعيذاتهالوقتفيأيًضاهناكأنإالصحي،مناختوفربيئاتتصميمإلىماسةحاجةهناكأنإلىتوصلناالختام،وفي

ساعدبيئات
ُ
:الصحيةللرعايةمرفقأيتصميمعنداعتبارنافيالتاليةاملبادئُنرسخأنُيمكننامصممين،وباعتبارنا.بالصحةالعنايةفيت

.بالطبيعةوالتمتعالتجول إلىتدفعهمباملشاةخاصةممراتلتنفيذالتخطيطمنتأكدالرئيسية،الخطةوضععند1.

صبحلكياملجتمع،بداخلاملتواجدةتلكخاصةالصحية،الرعايةمرافقحول "صحيحي"إنشاءفيفكر2.
ُ
 صحيةوجهةت

ً
."فقطللمرض"وجهةإلىتتحول أنمنبدال

حفزفرادلأل حسيةإشاراتوتوفيرالصحيةاألطعمةخياراتإلىجاذبةبيئاتخلقخللهامنُيمكنكحيثالتصاميم؛فيالصحيةاألطعمةتوافرومدىالغذائيالنظامبخياراتاالهتمام3.
ُ
إصدارنقاطت

.لديهمالرئيسيةالقرار

وضعوأنإليهاالوصول يسُهلجذابةسللمتشييدخللمناملستشفياتخارجيتجولون الذينللمرض ىالسللماستخدامشجع4.
ُ
حفزاستراتيجيةمناطقفيت

ُ
لدىالرئيسيةالقرارإصدارنقاطمنت

.األفراد

حفزطبيعي،بمنظروتتسماإلضاءةوجيدةللبيئةوصديقةدافئةمنشآتتصميمخللمنالصحيةالرعايةملرافقأساسًيامحوًراوالرفاهيةالصحةاجعل5.
ُ
.الصحيةاراتالخيبفعاليةوت

:املصادر
http://www.cnn.com/2015/03/26/health/middle-east-obesity-diabetes-epidemic/index.html; http://www.cadreresearch.org/projects/clinic-20xx; ;https://www.cdc.gov/nchs/index.htm; http://www.cadreresearch.org/pointofdecision-design-podd-to-support-healthy-

behaviors-in-the-college-campuses; Luppino, F. S., de Wit, L. M., Bouvy, P. F., Stijnen, T., Cuijpers, P., Penninx, B. W. J. H. et al. (2010). Overweight, obesityanddepression: A systematic review and meta-analysis of longitudinal studies. Journal of the American Medical
Association, 67, 220-229.

http://www.cnn.com/2015/03/26/health/middle-east-obesity-diabetes-epidemic/index.html
http://www.cadreresearch.org/projects/clinic-20xx
http://www.cadreresearch.org/pointofdecision-design-podd-to-support-healthy-behaviors-in-the-college-campuses


اإللتزام الشغف الخبره املعرفة الذكاء

دراسات جدوى السوق | حقوق امللكية وتمويل الديون | دخول السوق والتوسع | أبحات السوق 
تقيم األراض ي والعقارات واألعمال|   البحث واختيار أفضل املشغلين |  والجدوى املالية  

علىتركيزهنالانترناشو كوليرزفيالصحيةالرعايةمجالفيوالتقييماالستشاراتخدماتفريقيصب
ويقدم(اتللعقار املالكةالشركات)والعقارات(التشغيلشركات)الصحيةبالرعايةاملتعلقةاألعمال

مجالفيمالباألعاملرتبطةاملعقدةالتشغيليةاالستشاراتمنبدءً االستشارات،منمتنوعةمجموعة
الضروريتيناملعرفةو بالخبرةمجموعتناتتمتع.بالعقاراتاملرتبطةباالستشاراتوانتهاءً الطبيةالرعاية
مالذييةالصحالرعايةبمجالترتبطصعبةقراراتبأيواملعنيةاملسبقةالتفكيرحلول لتقديم ُيقيَّ
.التكلفةحيثمنفعالةبطريقةالجودةعاليةالرعايةخدماتبتقديمفيهالنجاح

تاملستشفيا

دجراحات اليوم الواح/مراكز العناية اليومية

لعيادات الطبيةا

الطبية/لحدائق الصحيةا

يةاملعامل واملختبرات الطب

إعادة التأهيل/ مراكز الرعاية طويلة األمد 
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بذلكلتتجاوز نسمة،ألفلكلسرير2.3السعوديةالعربيةاململكةامتلكت،2018عامفي
ُرغمأنهاإالنسمة،ألفلكلسرير1.8البالغالخليجيالتعاون مجلسدول فياملتوسطاملعدل

2.7بالغالوالتنميةاالقتصاديالتعاون منظمةومتوسطالعاملياملعدلعنتنخفضذلك
مواطن1000لكلواملمرضيناألطباءنسبةوتتفق.نسمةألفلكلالترتيب،علىسرير،4.7و

غالتي
ُ
نعنسبًياتنخفضأنهاإالالخليجي،التعاون مجلسدول متوسطمع5.7و2.4تبل
غحيثالدولية؛املعايير

ُ
9.0ودكتور 3.4والتنميةاالقتصاديالتعاون منظمةمتوسطيبل

حقيقةعوديةالسالعربيةاململكةفيالعاملةالقوى فيالنقصوُيبرز.نسمةألفلكلممرضة
.الوافدةالعاملةالقوى علىكبيرةبصورةتعتمداململكةأن

وعملياتاتواملمرضواألطباءاألسرةعددإجماليعلىالطلبسيناريوهاتكوليرزواستعرضت
العامةالهيئةمناملتوقعالسكانيالنمومعدلعلىبناءً 2030عامحتىالهرميالتحليل

.سنوًيا%2.5نسبتهوالبالغالسعوديةالعربيةاململكةفيللستثمار

:2030عامحتىاملستشفياتأسرةفيالنقصتحليل

:التاليةالسيناريوهاتإلىكوليرزتوقعاتاستندتفقدلألسرة،بالنسبة

لكلسرير2.3ةالبالغالسعوديةالعربيةللمملكةالحاليةالنسبةتطبيق:األول السيناريو➢
نسمة،ألف

.نسمةألفلكلسرير2.7نسبتهالبالغالعاملياملتوسطتطبيق:الثانيالسيناريو➢

الحاليةالتكلفةىإلاستناًداالنقصهذالسداملطلوبةاالستثمارتكلفةأيًضاكوليرزوحسبت
مترلكلدوالريألفبينتتراوحوالتياألولى،الدرجةمستشفىبتجهيزاتيتعلقفيمالإلنشاء

وخمسينائةوسبعمألفينقدرهبمتوسط)مربعمترلكلدوالروخمسمائةآالفثلثةإلىمربع
175إلىمربعمتر125منسريرلكلةساإلجمالياملساحةتتراوححينفي،(مربعمترلكلدوالر
ُيقاربمابالطبيةالتجهيزاتفياالستثمارذلكإلىأضف،(مربعمتر150بمتوسط)مربعمتر

.(أمريكيدوالرألف140بمتوسط)سريرلكلأمريكيدوالرألف160إلىدوالرألف120

أمرهويةالصحالرعايةسوق معالتعاملعندفقطالسكانيةالزيادةتوقعاتإلىالنظرلكن
مرافقلىعالطلبفيأيًضاتؤثرأخرى عواملهناكألناملسألة،لتلكالتبسيطفيغاية

التشخيص،سينتحفيُيساهمماالطبيةاملجاالتفيالتكنولوجياتقدممثلالصحية،الرعاية
مااحة،الجر بعدمارعايةوتحسنالتخدير،وإدارةالجديدة،الجراحيةالتقنياتفيوالتقدم

نحوحول والتكبيرة،بصورةاملستشفىفيالبقاءطول متوسطانخفاضفيُيساهمقد
.النهاريةوالرعايةالجراحات

صحيةرعايةمرافقتوفيرُيساهمفقدالحالية،الزمنيةاملتغيراتظلفيأنهذلكإلىأضف
تتكلفقاملرافتلكأسرةألناملطلوب،االستثمارمنالتقليلفيُمخصصةاألجلطويلة

ساهمقدو .الثالثةاملرتبةمنالطبيةالرعايةمستشفىبأسرةمقارنةتقريًباالنصف
ُ
زيادةت

إلضافيةااألسرةعلىالطلبتقليلفياألرجحعلىاملنزليةالطبيةالرعايةخدماتتقديم

.تكلفتهاوتجنب

2030تحليل النقص حتى 

وزارة الصحة، الهيئة العامة للستثمار في اململكة العربية السعودية، منظمة الصحة العاملية، كوليرز للتحليلت الدولية: املصادر

األسرة

االستثمار العقاري 
بالدوالر

التجهيزات الطبية 
بالدوالر

إجمالي 
االستثمارات 

بالدوالر

29,350

مليار12.1

مليار4.1

مليار16.2

47,500

مليار19.6

مليار6.7

مليار26.3

تحليل النقص 

2030حتى 

متوسط : السيناريو األول

سرير 2.3السعودية البالغ 

لكل ألف نسمة

ط المتوس: السيناريو الثاني

سرير 2.7العالمي البالغ 

لكل ألف نسمة
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Beds / 1000

Doctors/ 1000
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التعاون مجلسدول 

اإلمارات العربية املتحدة 

تركيا

قطر

عمان

لبنان

الكويت

ة اململكة العربية السعودي

األردن

مصر

البحرين

أسره 

أطباء

ممرضين 

متوسط 
منظمة التعاون والتنمية  اإلقتصادية 
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تحديد الفرص

عيادات النظام الغذائي والتغذية
إلىباإلضافةالسكري بمرضاإلصابةمعدلارتفاعيؤدي•

عياداتعلىالطلبزيادةالسكانبينالوعيمستوى ارتفاع
نهجتتبعالتيوالتغذيةالغذائيةاألنظمةومراكزالحياةنمط

.مخصصةصحيةبرامجيقدماستباقي
حياةالأنماطعنالناجمةاألمراضمنيعانون الذينلألشخاصالطعامتقديمالعياداتهذهتستهدف•

ملرض ىخطةاملثال،سبيلعلىللغذاء،جداول وتقدممريضلكلمخصصغذائينظامتضعفهيوعليه
ونظامدانةالبعلجونظامالكيتوونظامالكيساتاملتعدداملبيضمتلزمةملرض ىوخطةالدرقيةالغدة
.واألنظمةالخططمنوغيرهاجلوتينبدون طعام

ظهور الحدائق املخصصة للترفيه 
والحدائق املقامة في الهواء الطلق

الهواءفياألطفاللعبمعدالتلرفعاملتزايدةللحاجةنظًرا•
الترفيهحدائقمنالعديدظهرتذلك،علىوتشجعيهمالطلق

مجموعةمتناول فيتليسأنهاإالاألخيرةالسنواتفياملتحدةالعربيةاإلماراتفيالبدنيالنشاطزيادةعلىتركزالتي
.السكانمنكبيرة

.2019انترناشونال كوليرزمنظمة الصحة العاملية، االتحاد الدولي للسكري، وزارة الصحة، تحليل : املصادر

املنتجعات الصحية والعلجية 

التخطيطيمثلوالدولية،اإلقليميةاألسواقمنالعديدفي•
التطويرمفاتيحاهمأحدالعاممدارعلىللعطلتاملفاهيمي
العملءتستهدفالتياملنتجعاتوباألخصللمنتجعاتالناجحة
.األثرياء

نحوتوجهوالالسباباقاتمجردمناكثرتقديمالعقارييناملطورينعلىيتعينالغاية،هذهولتحقيق•
مراضاأل مواجهةوباقاتالوزنوفقدانالتجميلومستحضراتوالجمالوالرفاهالصحةعروضتضمين
.الحياةأنماطعنالناجمة

.األسعاروزيادةاملنشأةفيواإلشغالاالستيعابمستوياتزيادةالعروضهذهشأنمن•

املهارات/معسكرات اللياقة
اكتسابفيمحددةوجهاتفياملقامةاللياقةمعسكراتبدأت•

1980مواليدمنالشبابأجيالوسطوباألخصكبيرةشعبية
.(سنة40إلى20منالعمريةالفئة)بعدهاوما

نمطغييراتتتعزز التيالخلوة:رئيسيينعنصرينمحددةوجهاتفياملقامةالصحيةالرعايةمعسكراتتضم•
منالبدنيةةاللياققطاعيتطور .املجموعةمهاراتأساليبتعزيزعلىتركزالتياألكاديميةوالجوانبالحياة
.لتالعطقضاءوجهاتفيالجسمتنحيفتستهدفالتياللياقةممارسةفيالعطلةقطاءبرامجخلل

هذهتطبيقمنادةاالستفاملحليةالعطلتلسوق يمكناملنطقة،أنحاءجميعفيالسمنةمستوياتلتزايدنظًرا•
.األسعاروتزيدالجديدةاإلنشاءاتإشغال/استيعابتعزيزشأنهامنالتيالجديدةاالتجاهات

طويلةالرعاية/التأهيلإعادةمراكز 
املنزليةالرعاية/األمد

انتشاروزيادةاملسنيندارفيالرعايةنموذجلتراجعنظًرا•
.العامليةسواقاأل جميعفيمنتشرةاألمدطويلةالتأهيلإعادةمراكزأصبحتأكبر،بشكلالدائمةالرعايةمرافقخيارات

.التأهيلإعادةزمراك/األمدطويلةالرعايةمستشفياتأسرةعلىالطلبلتقليلالحلتقدأناملنزليةللرعايةيمكن•
قاعديناملتيستهدفون بحيثالجديدةالعقاريةاملنتجاتمعالخدماتهذهدمجالعقاريينللمطورينيمكن•

.بسهولةإليهاالوصول يمكنراحةوسائلوعناألمدطويلةرعايةعنيبحثون الذينواألشخاص

املتخصصةالخدمةمراكز
(التفوق مركز)

التيالتميزمراكزانتشارزيادةاملتوقعمن
وطبالسكري مرضمثلالتخصصاتبعضعلىتركز

منالعديدأتأنشكنا.املنطقةفي(الرياض يالطب)العظاموطباألنابيبوأطفالالتجميليةوالجراحاتالعيون 
فيالخطوةهذهوكانتواحدتخصصفيللغايةمتخصصةخدماتلتقديممتخصصةأجنحةالعامةاملستشفيات

Imperialمركزيسلطاملثال،سبيلعلى.املستشفياتهذهنجاحأسبابأحداألحوالغالب College London
Diabetesالبحوثىوعلالسكري مرضعلجفيواملتخصصاألدلةعلىاملعتمدالطبعلىتركيزهأبوظبيفي
.العامةالصحيةوالتوعيةوالتدريب

مراكز جراحات اليوم الواحد
على)الصحيةالرعايةتكنولوجيامجالفياملحرز للتقدمنظًرا•

الواحداليومجراحاتعددزاد(البطنمنظارجراحاتاملثالسبيل
زيادةعنهنتجماوهوملحوظبشكل(الجراحيالتدخلت/العلج)

.الواحداليومجراحاتمراكزعلىالطلب

منعددرانتشازيادةبسببوذلككذلكاإلقليمياملستوى علىالواحداليومجراحاتمراكزعلىالطلبزاد•
مراضوأالدماغيةوالسكتاتواالكتئابوالسمنةالسكري مثلاملتبعةالحياةأنماطعنالناجمةاألمراض

ستشفياتاملفيعلًجاتتطلبالالتياألمراضوهياألمراضمنوغيرهاالدموضغطالدمويةواألوعيةالقلب
.التقليدية

الجمال ومستحضرات التجميل واستعادة
:الشباب ومكافحة الشيخوخة

واإلقليميةالعامليةاألصعدةعلىمتزايد،طلبهناك•
الشباباستعادةعلىتركزالتيالخدماتعلىواملحلية،
لخدماتامنوغيرهاالضغطعاليباألكسجينوالعلجالجذعيةالخلياعلجذلكفيبماالشيخوخةومكافحة
.املشابهة

.السمنةضدالقائمةاملعركةفيالجديدةالجبهةتمثلالسمنةجراحاتأصبحت•

.كذلكالخدماتمنالنوعهذاسوق لنموالطبيةالسياحةمعدالتارتفاعسيؤدى•
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خيارات التمويل

إنشاءجهتواالتيالتحدياتأهمإحدىاملرتفعةالتمويلمتطلباتتمثل
.السعوديةالعربيةاململكةفيالجودةعاليةمستشفيات

لستثمارلالدائماألخرى املاليةواملؤسساتالبنوكسعيمنالرغمعلى➢
منتحدنهاأإالالسعودية،العربيةاململكةفيالصحيةالرعايةقطاعفي

ذوي وفيناملعر السوق ملستثمرينخدماتهابتقديماملحتملةاملخاطر
أوالدوليةالشركاتتعانيالحاالت،معظمفي.املثبتةاملاليةالسجلت
حتىسعوديةالالعربيةاململكةسوق إلىالدخول فيتفكرالتياإلقليمية

.قديةالنللتدفقاتتلجألمماملشاريعهاتمويلتأمينمنتتمكن

تكون مااغالبً .املفروضةالتمويلشروطفيتتمثلأخرى عوائقتوجد➢
ماهوو األجلطويلةاستثماراتالصحيةالرعايةقطاعفياالستثمار
غالبفيوحتترالفترةيمتدوالذيللمخاطرةالبنكاستعدادمعيتعارض
.سنوات7-5بيناألحيان

العربيةاململكةسوق يدخلون الذينباألفراداملطافينتهيمرة،ألول ➢
متقديعلىالقدرةودون كافيةماليةمواردامتلكدون السعودية
منرينمستثمعنبالبحثاألسبابمنللعديدكبيرةماليةالتزامات
لحصول اثمومنمعهموتشغيلترخيصاتفاقيةإلبرامالخاصالقطاع

ىعلالبديلةالخياراتتشتمل.االتفاقيةهذهمنإدارةرسومعلى
ثمرمستوجودمعوامتلكهاتشغيللشركةالشركاتإحدىتأسيس
نشاءإعلىكذلكهذهالخياراتوتشتملوالعقاراألرضفييستثمر
شركاتلاملتاحةالخياراتتتمثل.املستثمرينأحدمعمشتركمشروع

:يليفيمااألموالتوفرعلىبناءً التشغيل

لألرض،الفوريالشراء»

طويلة،ملدةاألرضاستئجار»

امللكية،بحقوق للمساهمةلألرضاملالكتقديم»

دون بنىللماملستثمر/املالكوتقديملألرضاألجلطويلاإليجار»
.تشطيب

بحقوق شراكةعقدفياملستثمر/املالكمعمشتركمشروعإنشاء»
امللكية،

.املستثمر/املطور /املالكمعإدارةاتفاقيةتوقيع»

يةاملالوعيوبهمزاياهالخياراتهذهمنخيارلكلذلك،منالرغموعلى
قبلهنيةاملاملشورةطلبالتشغيلشركاتوعلىوالقانونيةوالتشغيلية

.القبيلهذامناتفاقأيفيالدخول 

فياصالخالقطاعمشاركةتشجيعنحوالحاليالوقتفياململكةتتجه
.لغايةلكبيرةاملطلوبةاالستثماراتحدودأنإالالصحيةالرعايةقطاع

ة،السعوديالعربيةباململكةالصحيةالرعايةقطاعينطوي بإيجاز،
تثماراالسفرصمنالعديدعلىالخاص،الصحيةالرعايةقطاعوباألخص
ربحة

ُ
العديدعلىذلككتنطوي أنهاإال.واملستثمرينواملطورينللمشغلينامل

وجذبالاملرأسمناإلنفاقمتطلباتارتفاعبينهامنالتيالتحدياتمن
لصحيةاالرعايةمتخصص يوتدريببهمواالحتفاظاملؤهليناملوظفين

.وتطويرهمالسعوديين

ستثمريناملمنالعديدمعالصحيةللرعايةانترناشونالكوليرزفريقيعمل
الرعايةلقطاعدخولهملتسهيلوالدوليينواإلقليمييناملحليينواملشغلين
ربحالصحية

ُ
.فيهعمالهمأنطاقتوسيعأوالسعوديةلعربيةاململكةفيامل

تراتيجياتباسومروًراللسوق األوليالتحليلمنتبدأخدماتالفريقيقدم
اركةومشاملنظموالتمويلاملشتركةواملشاريعاألعمالنطاقتوسيع

معجنبىإلجنبانعمل.واالستحواذالدمجبعملياتوانتهاءً املستثمرين
درستالتيالتشغيلوشركاتللعقاراتاملالكةالشركاتمنعملئنا

.املختلفةالسوق دخول مساراتمنمختلفةمجموعة

وتمتلكدوليمكتب500منأكثرتمتلكالتيانترناشونال،كوليرزتجمع
االبتكارنبيوأبوظبي،ودبيومصروجدةالرياضفيإقليميةمكاتبةخمس
لرعايةاسوق بدخول مهتًماكنتإن.املتعمقةاملحليةواملعرفةالعاملي

معلتواصلايمكنكفيه،التوسعأوالسعوديةالعربيةاململكةفيالصحية
إفريقياوشمالاألوسطالشرق منطقةمديرأحمد،منصور /السيد
علىخاصالوالقطاعالعامالقطاعبينوالشراكةوالتعليمالصحيةللرعاية
.mansoor.ahmed@colliers.comاإللكترونيالبريدعنوان

اوذلكسرير 47500وسرير 29000بينماعددهايتراوحإضافيةأسرةإلىالسعوديةالعربيةاململكة،ستحتاج2030عامبحلول 
ً
ملعدلوفق

حينفيشخصألفلكلسرير 2.3السعودياملعدليبلغإذاالعاملياملعدلوكذااململكةفيالسكانمنألفلكلاملستشفياتأسرةعدد
دوالر مليار 26.3وأمريكيدوالر مليار 16.2بينيتراوحإضافًيااستثماًرااألسرةهذهتوفير سيتطلب.نسمةألفلكلسرير 2.7العاملياملعدليبلغ

.أمريكي

بناءً و .العقاري ار االستثمصناديقأموالرؤوسمناملزيدخلقهياملطلوبةاالستثماراتتحصيلفيطرق إحدىأنانترناشونالكوليرزترى 
قيمةمنأمريكيدوالر مليار 7.1إلىأمريكيدوالر مليار 5.7بينماتتيحأناململكةفيالعقاري االستثمار لصناديقيمكنكوليرز،تقديراتعلى

يمكنوبالتالي،العامللقطاعأمريكيدوالر مليار 21.1إلىأمريكيدوالر مليار 16.9بينماتتيحأنيمكنهاكماولهالخاصالقطاعمنالعقارات
.الصحيةالرعايةبقطاعالنمو معدلزيادةفيرئيسًيادوًراتلعبأنالصناديقلهذه

التوسعخططيفملساعدتهموالجديدةالتقليديةالتمويلخياراتباستخدامبالسوق العاملينمنعددمعالحاليالوقتفيكوليرزتعمل
.بهمالخاصة

mailto:mansoor.ahmed@colliers.com
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:ةالبيئة التنظيمية املتغيرة وتأثيرها على قطاع الرعاية الصحي
كبير باحثين ( F.PATALONG@TAMIMI.COM)باتالونجفرانسيس : كتبه

التميمي ومشاركوه، الرياض، اململكة العربية السعودية

طموحةخطةعنالسعوديةالعربيةاململكةأعلنت،2018أبريلفي
العامالقطاعبينشراكة14إتمامعلىالخطةهذهواشتملتللخصخصة

عامبحلول الصحيةالرعايةقطاعذلكفيبماقطاعات10فيوالخاص
2020.

علىيةالصحالرعايةقطاعفيالخصخصةلخطةالرئيسيةاألهدافتشمل
:يليما

سعوديةالالعربيةاململكةأنحاءجميعفياألوليةالرعايةنظامتحديث(أ
.نطاقهوتوسيع

فيداألمطويلةوالرعايةالتأهيلإعادةألقسامإضافيةأسرةتوفير(ب
.خاصوالالعامالقطاعينبينشراكاتبإنشاءوذلكاململكةأنحاءجميع

.الطبيةاملدنمناملزيدإلنشاءالتخطيط(ج

صخصتهلخاألبحاثومركزالتخصص يفيصلامللكمستشفىتجهيز(د
.االبتكارعلىبالتركيزالرياديدورهلعبفيومساعدته

ميعجفينطاقهاوتوسيعاألشعةوخدماتاملختبراتخدماتتحديث(هـ
.الخاصالقطاعمعبالشراكةاململكةأنحاء

وبرنامج2030السعوديةرؤيةفالرئيسيةالعناصرأحدالخصخصةتمثل
برنامجيفالصحيةللرعايةاالستراتيجيةاألهدافتشمل.الوطنيالتحول 
:علىالوطنيالتحول 

اعينالقطبينالشراكةمخططخللمنالطبيةاملدنإحدىخصخصة(أ
.والخاصالعام

الصحيةالرعايةعلىاإلنفاقمنالخاصالقطاعحصةزيادة(ب
.الخدماتمقدميوبتشغيلالبديلةالتمويلطرق باستخدام

صلستف.كبيرلتغييركذلكالصحةوزارةستخضع،2030رؤيةبموجب
الجهةووظائفالخدمةمقدموظائفبيناملؤسس يالتحول عملية

.التنظيمية

قدمستالتنظيمية،الهياكلمناالنتهاءوفور الجديدالنظامبموجب
مع)الشركاتهذهحقمنسيكون .الخدماتللدولةمملوكةشركات

لقطاعامعالخدماتلتقديمعقودإبرام(املشترياتلقواعدالتامخضوعها
.والخاصالعامالقطاعينبينشراكاتبعضهاسيكون الخاص،

زالركائأحدالخدماتتقديممسؤوليةالشركاتتحميليكون وعليه
اإلطارذاهوفيالقادمةالفترةخللالصحيةالرعايةسياسةفياألساسية

سواء)ًياأساسدوًراوالخاصالعامالقطاعينبينللشراكاتستلعبالعام،
حميلتيهدف.(النتائجمراقبةربما،أو،الخدماتبتوفيريتعلقفيما

خدماتيفالتخصصلتعزيزالصحيةالخدماتتقديممسؤوليةالشركات
اختيارنللمواطنييمكن،الوقتوبمرورأولوياتهوتحديدالصحيةالرعاية
.يفضلونهالذيالخدمةمقدم

رًياوحصوحيًداكياًناالصحةوزارةتنش ئالعملية،هذهمعوبالتزامن
منغيرهاو الصحيالتأمينخدماتذلكفيبماالصحيةالسياساتلصياغة

(.ؤخًرامإنشاؤهتمالذيالصحيةالخدماتمجلستشغيلمثل)السياسات
.مةاملنظوالجهةالخدمةمزودبيناملؤسس يالتحول عمليةستفصل

تعتزمسعوديةالالعربيةاململكةأنمفاجًئاأمًرايكنلنسبق،ماعلىوبناءً 
ظيموتنعليهاوالتفتيشالصحيةالرعايةخدماتملراقبةكيانإنشاء

الذيالكيانسيقدم.بهاوااللتزامالوطنيةاملعاييروضعمنللتأكدتقديمها
فيالرعايةوفيرتعلىلإلشرافالجودةملراقبةمتخصًصانظاًماتأسيسهيتم

عينالقطابينالشراكاتمخرجاتوإدارةوالخاصةالعامةاملستشفيات
قاريرتوعملاملعاييربوضعكذلكالكيانهذاوسيضطلعوالخاصالعام
فيلغاإلبأنظمةواعتماداملستشفياتمستوى علىالجودةنتائجبشأن

لعاماالقطاعينبينالشراكاتمشروعاتعلىواإلشرافاملستشفيات
الذيوقتالوفي.املقارنةاألداءتقاريرونشرالنتائجبياناتوجمعوالخاص

صمةبكون سيتزايداملحروقات،دعموينخفضالوقودأسعارفيهتزيد
قييملتاملهمةالعواملمنالجديدةوالخدماتاألصول واستدامةالكربون 
البياناتإدارةشركاتأنللستثمارالعامةالهيئةتشير.النجاح

ستثمريناملبينمنيكونواقدالخاصالقطاعمنالسعوديينواملستثمرين
.املحتملين

دميمقدعمفياملؤسس يالتحول برنامجسيستمرالوقت،نفسوفي
املرافقمراقبةلتعزيزوذلكاملستمرالتحسينمشاريعإلطلقالخدمات
هالالوصول وجودةالخدماتتقديمسرعةحيثمنبشفافيةالصحية
مليةالعاملخرجاتأساسعلىواملساءلةالفعالاملنهيالتطويروضمان

مةالصحيةالخدماتفيخللأيحدوثدون والعلجية، قدَّ
ُ
لوقتافيامل

.املؤسس يالتحول مرحلةخللالحالي

والخاصالعامالقطاعينبينوالشراكاتللخدماتالشركاتوتقديمالخصخصةخطط

الخصخصة-

mailto:F.Patalong@tamimi.com


19191919
سعودية 

ي المملكة العربية ال
حية ف

ص
عاية ال

ع الر
طا

ى ق
عل

عامة 
ظرة 

ن
 |

2
0
1
9

سعودية 
ربية ال

ي المملكة الع
حية ف

ص
عاية ال

ر
ع ال

طا
ق

–
النتقالية 

حلة ا
ر
ي الم

الدولة ف

دوره(وميةالحكواملشترياتاملنافساتنظام)القديماملشترياتقانون أدى
والتياملدخلتعلىالقائمةاألصول لشراءطريقةباعتبارهجيدبشكل

يكنلمذلك،ومع.املساعدةالخدماتمنمحدودوعددالعميليحددها
يتمحيثالنتائجعلىقائمةخدماتأومعقدةنواتجخدماتلشراءالنظام
مقابلاتسليمهيتم"موحدةرسوم"فيوالخدماتاألصول تكاليفتجميع

.األجلةطويلامتيازفترةمدىعلىالرئيسيةاألداءمؤشراتعلىالحصول 
عدلمحكوميةومشترياتمنافساتبنظامالقديمالنظاماستبدالتم

تزالال.2020عاممستهلفيالنفاذحيزوسيدخلجديد(للغايةمبتكر)
امإبر علىالقدرةمثل)الجديدالنظامفياملستحدثةاألحكامبعض

قديموتإلكترونيةبوابةعبرللمنافساتوالتقدمإطاريةاتفاقيات
ستكون هاأنإالالتنفيذيةاللوائحفيموجودة(العكسيةاملزاداتمناقصات

.التقليديةالصحيةالرعايةبمشترياتمباشربشكلمرتبطة

اإلطارور يتطالتقليدية،للمشترياتالجديدالنظاممعجنبإلىوجنًبا
سريًعااتطوًر والخاصالعامالقطاعينبينبالشراكاتالخاصالتنظيمي

.للغاية

العربيةكةاململفيالخصخصةلتنظيمللتخصيصالوطنياملركزأنش ئ
يالوطنللمركزاألساس يالنظاممنالثالثةاملادةتنص.السعودية

 للتخصيص
ً
تعتبروالخاصالعامالقطاعينبينالشراكاتأنعلىصراحة

التيألطراوضعبمسؤوليةللتخصيصالوطنياملركزيضطلع.خصخصة
.الخصخصةعملياتبموجبهاتتم

يعملالذياملؤسس ياإلطارعلى(665)رقمالوزراءمجلسقرارينص
الوطنياملركزوضعالقرار،وبموجب.بموجبهللتخصيصالوطنياملركز

القطاعاتبترتبطإشرافلجان/للقطاعاتلجانيضمنظاًماللتخصيص
وزارةأتأنش.الصحيةالرعايةقطاعذلكويشمل-بالخصخصةاملستهدفة

بمثابة،الواقعأرضعلىاملكتب،هذاويعملالرؤيةلتحقيقمكتبالصحة
.الصحيةالرعايةبمجالاملعنيةللجنةأمانة

في"(يلالدل)"الخصخصةملشاريعدليلللتخصيصالوطنياملركزنشر
تزالالذلك،ومع.إلزاميةشراءمنهجيةعلىالدليلينص.2018مايو
يفالثغراتهذهمنالعديدعولجت–التنظيميةالثغراتبعضهناك

مشروع.2018يونيوفياملنشور الخاصالقطاعمشاركةقانون مشروع
وقداذالنفحيزيدخللمالقانون أنإالالدليلمنيتجزأالجزءً القانون 

.الجمهور معمشاوراتإجراءبعدتعديلهيتم

شر
ُ
يوليو18يومالرسميةالجريدةفيرسمًيا(101)رقمامللكياملرسومن

ترياتواملشاملنافساتبنظامالعملتوقفاملرسومهذاعننتجو .2018
ضاحاإليهذاوكانالخصخصةبمشروعاتيتعلقفيماالقديمالحكومية

ماهوو )الخاصالقطاعمشاركةقانون مشروعاعتماديتمحتىبهُمرحبا
افساتاملننظامانطباقمدىسيتضحعليه،وبناءً .(اآلنحتىيحدثلم

ئحاللوانشرفور املشروعاتهذهعلىالجديدالحكوميةواملشتريات
.لهالتنفيذية

يومحتىجماهيريةملشاوراتالخاصالقطاعمشاركةقانون مشروعخضع
لقانون امشروعمنكلفيتغييراتهناكتكون قدوبالتالي2018يوليو29

 والدليل
ً
املتبادليرالتأثتحديداآلنحتىيتملمو ،املشاوراتلهذهنتيجة

ونظاملوالدليالخاصالقطاعمشاركةقانون ومشروعامللكياملرسومبين
املتبادلتأثيرالهذاتطور وُيتوقعالجديد،الحكوميةواملشترياتاملنافسات

.ذلكمنأكثر

:ةالبيئة التنظيمية املتغيرة وتأثيرها على قطاع الرعاية الصحي

الختام

 تقدًماالسعوديةالعربيةاململكةأحرزت
ً
فياملحوظ

يرةقصفترةخاللالصحيةالرعايةقطاعإصالحملف
عنياملوالتنظيمياملؤسس يالهيكلحققكما.للغاية
.اكبيرً تقدًماالخاصالقطاعاستثماراتبتعزيز 

والخاصالعامالقطاعينبينوالشراكاتللخدماتالشركاتوتقديمالخصخصةخطط

والخاصالعامالقطاعينبينالشراكات-



للمزيد من المعلومات 

وتقّدم . دولة68متخّصص يعملون في 17,000بمكانة ريادية عاملية في مجال الخدمات العقارية التجارية، وتضم ما يزيد عن " كوليرز انترناشيونال"تتمتع شركة 
ك، واملستخدمين، واملستثمرين في أرجاء العالم" كوليرز انترناشيونال"

ّ
 من الخدمات للقطاع العقاري، بما في ذلك املل

ً
 متكامل

ً
 عن حلول عاملية طيفا

ً
، فضل

والتقييم، اراتللمؤّسسات، وخدمات الوساطة، وإدارة العقارات واألصول، واملبيعات االستثمارية واالستشارات الفندقية، وتقدير القيمة، وخدمات االستش
ين أهّم شركات العقارات في املرتبة الثانية ب" كوليرز انترناشيونال"قد صّنفت " ليبس ي"وكانت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة . واألبحاث املستـنيرة
. 1996ليمية منذ العام خدمات استشارية رائدة عبر مكاتبها اإلق" كوليرز إنترناشيونال"وعلى مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، قّدمت . التجارية في العالم

 ستة مكاتب باملنطقة في كل من” كوليرز إنترناشيونال"ولدى 
ً
.دبي، وأبوظبي، والرياض، وجدة، والقاهرة، والدوحة: حاليا

colliers.com

إخلء مسئولية  
على . ات لألداء الفعليأي معلومات عن املشاريع ، مالية أو غير ذلك ، تهدف فقط إلى توضيح نقاط حجة معينة وال تشكل توقع. الحصول على املعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر تعتبر موثوقة

نال أي مسؤولية على التقرير وال تتحمل كوليرز إنترناشيو ذا الرغم من بذل كل جهد ممكن لضمان دقة املعلومات ، فإننا ال نقدم أي ضمان أو ضمان فيما يتعلق بدقة أو اكتمال املعلومات الواردة في ه
االعتماد عليها للستثمار أو يجب عدم التعامل مع أي بيانات أو آراء على أنها نصيحة استثمارية أو تقييمية ويجب أال يتم. اإلطلق فيما يتعلق بالتوقعات أو األرقام أو االستنتاجات الواردة في هذه الوثيقة

.  يتم تشجيع القراء على الرجوع إلى مستشاريهم املحترفين قبل التصرف في أي من املواد الواردة في هذا التقرير. ألي أغراض أخرى 

منصور احمد

(منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا)مدير 

ات الشراك| التعليم | الرعاية الصحية | حلول التطوير 

بين القطاعين العام والخاص

+971 55 899 6091

mansoor.ahmed@colliers.com
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