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 دول مجلس التعاون الخلیجيفي قطاع الرعایة الصحیة في  االنفاق نموّ  توقع دیلویت: 

 % من إجمالي الناتج المحلي على قطاع الرعایة الصحیة 4.3دیلویت: المملكة العربیة السعودیة تنفق -  
 دیلویت: القطاع العام یسیطر على تقدیم خدمات الرعایة الصحیة في الشرق األوسط -

 
، ارتفاعاً في "العنایة الصحیة حول العالم: التحدّیات والفرص المشتركة"الجدید تحت عنوان  دیلویتیبّین تقریر  – 2014مارس  4

نمّو  تساھم في وامل من شأنھا أنوھي ع عدد السكان ومعدالت الشیخوخة وتزایداً في التكالیف االجمالیة للعنایة الصحّیة للفرد الواحد؛
القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخلیجي ال سیما في البحرین والكویت وعمان وقطر والمملكة العربیة السعودیة واإلمارات 

ضافة الى العربیة المتحدة. ورغم ھذا فإّن الضغوط المستمّرة على التكالیف وغیاب امكانیة الحصول على خدمات العنایة الصحیة باال
. كذلك، أفاد التقریر أنھ من الضروري أن یشرك 2014شروط السوق المعقدة، تشكل تحدّیات مھمة لقطاع الرعایة الصحیة في العام 

قطاع الرعایة الصحیة كالً من مؤسسات القطاعین العام والخاص في سلسلة الخدمات ذات القیمة المضافة التي یقدمھا بھدف توفیر 
األسواق الناشئة وارتفاع معّدالت الشیخوخة للسّكان في تلبي الحاجات المحلیة إذا ما أراد ھذا القطاع التماشي مع نمّو حلول ابتكاریة 

 العالم في السنوات المقبلة.
  

ویتناول تقریر دیلویت الوضع الحالي لقطاع الرعایة الصحیة العالمي واإلقلیمي ویعطي لمحة عن النشاطات التي تقدمھا بعض 
سواق، بما في ذلك المملكة العربیة السعودیة. ویقدم التقریر للمعنیین بھذا القطاع بعض المقترحات من حیث التمویل والتكالیف األ

 وما بعده. 2014وغیرھا من المسائل التي تساھم في تمكینھم من زیادة العائدات والحصة من األسواق في العام 
 

% ال سیما بسبب تدفق األجانب بشكل 5دول مجلس التعاون الخلیجي تزایداً سنویا بنسبة  ومن المتوقع أن یسّجل النمّو السكاني في
 2011% بین عامي 5% إلى 4وما فوق بمعدل یتراوح بین  65سنة و 65-45خاص. كما یتوقع أن تنمو الفئات العمریة ما بین 

نذكر من بین أھم التوجھات المھمة في المنطقة تعزیز سنة. و 44-30، فیما یتوقع أن تكون الفئات العمریة الغالبة ما بین 2020و
معاییر الرعایة الصحیة واالستثمارات الحكومیة المتزایدة في التطور التكنولوجي والتوعیة الصحیة وتزاید العیادات الصحیة الصغیرة 

 والمراكز النقالة باالضافة إلى قطاع سیاحي طبي فاعل.
  

في دیلویت الشرق  قطاع العنایة الصحیة وعلوم الحیاةجابر، الشریك المسؤول عن استشارات   في ھذا اإلطار، یشیر الدكتور حسیب
ت وفرص الرعایة الصحیة في دول مجلس التعاون الخلیجي العربیة السعودیة تشكل بحد ذاتھا مثاالً عن تحدیا األوسط، الى أن المملكة

% من إجمالي الناتج المحلي یعتبر أقّل من نصف معّدالت منظمة التعاون 4.3في مجال الصحة والذي یشكل نسبة  حیث أّن انفاقھا
لسعودیة غیر متساو إذ أّنھ یتركز ). كما أفاد أن توفیر العنایة الصحیة في المملكة العربیة اOECDوالتنمیة في المیدان االقتصادي (

في المدن بینما بعض المجتمعات الصحراویة ال تحصل على الرعایة الصحیة الجیدة بشكل منتظم. واستطرد قائالً: "إّن الحكومة تسعى 
 ." جاھدة لمواجھة انعدام التوازن ھذا وقد حددت األولویة لالستثمار في البنى التحتیة الخاصة بقطاع الرعایة الصحیة

 
على تقدیم خدمات الرعایة الصحیة وتواجھ حكومات المنطقة تحدیات اساسیة تتمثل  القطاع العامأما في منطقة الشرق األوسط، فیسیطر 

الذي یسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعلیة في نظام الرعایة الصحیة ودعم األنظمة الحكومیة التي تعتمد  في توفیر اإلطار المناسب
 عادة على عائدات النفط المتقلبة. 

 
إّن مشاركة القطاع الخاص المتزایدة في قطاع الرعایة الصحیة من شأنھا أن تساعد المنطقة في تحقیق أھدافھا في واختتم جابر قائالً: "

توفیر الخدمات الصحیة النوعیة للجمیع. غیر أّن مثل ھذه الخطوة تتطلب تغییرات جذریة في السیاسات المتداولة حالیاً، كما تحتاج الى 
إعادة ھیكلة ھذا القطاع باالضافة الى توفیر حوافز جدیدة للراغبین في االستثمار في ھذا القطاع. وأشار إلى أّن الشرق األوسط یعاني 

 اّد في العاملین المتخصصین في القطاع الصحي إذ تشیر األرقام إلى ھیمنة األجانب على مھنَتي التمریض والطّب."من نقص ح
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 "العنایة الصحیة حول العالم: التحدّیات والفرص المشتركة" على الرابط التالي: یمكن االطالع على نتائج تقریر
http://bit.ly/N6FPOY 
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 نبذة عن دیلویت

ُیستخَدم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 
صیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخ

دیلویت توش توھماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، ُیرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 
www.deloitte.com/about 

دم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین العام والخاص في مجموعة تق
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

ارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي تعترض مجموعة من المستش
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت

ام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات جودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتز ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  عالیة للعمالء واألسواق أینما وجدوا. كما

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
دیلویت أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق 

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

م قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة وتض
 المستوى على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .رق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلزوالتطویر في الش
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