
 

 

 
 

 
 

 نشرة إخبارية
 نادين الحسنللمراجعة: السيدة 

 في ديلويت الشرق األوسط عالقات العامةالالمسؤولة عن 
  748444 1 961 + هاتف:

 nelhassan@deloitte.comبريد إلكتروني: 
 
 

 ى يد عاملة أجنبية في مجال الرعاية الصحيةعل تستمر في االعتمادديلويت: دول مجلس التعاون الخليجي 
 

   2014عام في المليار دوالر أميركي للرعاية الصحّية واالجتماعّية  28.8خّصصت السعودية -
 الحكومة اإلماراتية تشّجع المزيد من مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي -

 
 

الرعاية الصحية: األهداف قطاع عالمية حول  نظرة"الصادر حديثاً تحت عنوان:  ديلويتيشير تقرير  – 2015فبراير  10
األوسط تحّقق تقّدماً ملحوظاً في جهودها لتحسين  "، أّنه وعلى الرغم من أّن منطقة الشرقواألولويات المتنافسة المشتركة

النفاذ الى الرعاية الصحية ونوعيتها، فإّن الضغوط على القدرة المتوافرة في هذا المجال تتزايد، وتبقى عملية سد الهوة 
على معاينة الوضع لتقرير أيضاً ا. ويعمل 2015الواسعة بين الوضعيات الحالية والمستهدفة تشّكل تحّدياً أساسياً في العام 

، ويقّدم نبذة المسؤولين عن المؤسسات الصحيةالحالي لقطاع الرعاية الصحية العالمي فيصف المسائل األساسية التي تواجه 
 وما بعده. 2015تمّكن الشركات من  تلبية تحديات العام  مقدماُ اقتراحات في عدد من األسواق الجغرافية التطوراتعن 

 
تزايد ومنها قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي  نموعوامل أساسية تساهم في  نأالى ويشير التقرير 

الكثافة السكانية والمدخول الفردي بوتيرة سريعة، وتوقعات الحياتية المرتفعة، وارتفاع نسبة األمراض المرتبطة بنمط 
ى أن اليد العاملة في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً في الحياة، ومشاريع البنى التحتية الطبية الطموحة. كذلك، يشير ال

  .الجسم التمريضي والطبي تتألف من األجانب بشكل أساسي
 

"تعتمد  :قطاع خدمات االستشارات في ديلويت الشرق األوسط عنالشريك المسؤول في هذا االطار، يقول جوليان هوكينز، 
حكومي بهدف تلبية احتياجات الرعاية الصحية. ففي المملكة العربّية دول مجلس التعاون الخليجي بقوة على التمويل ال

، وفقاً لمنّظمة 2012% من اإلنفاقات على الرعاية الصحية في العام 65.8السعودّية على سبيل المثال، خصصت الحكومة 
 الصحة العالمية". 

 
مليار دوالر أميركي للرعاية  28.8ّصصت قد خ 2014للعام السعودية ويخلص تقرير ديلويت إلى أّن موازنة الحكومية 

الصحّية واالجتماعّية بهدف التوّجه إلى الطلب المتزايد على الرعاية الصحية، والذي يتضّمن المواطنون السعوديون الذين 
شفى مست 11وقد عملت في هذا السياق على تمويل عملية بناء  ،يحّق لهم بالرعاية الصحية المجانية، باإلضافة إلى الحّجاج

 مستشفى ومركز رعاية صحية قيد البناء.   132مركزاً طبياً، ومجّمعين طّبيين، باإلضافة إلى  11جديداً، و
 

، تعمل الحكومة السعودية على تكثيف جهودها من أجل تشجيع قوبعد عدة سنوات شهدت زيادات ملحوظة في نسبة اإلنفا
الصحي، وزيادة حدود القروض لبناء مستشفيات خاّصة، ودعم  التأمين تغطيةالرعاية الصحية الخاصة، من خالل توسيع 

 الشراكات بين القطاعين الخاص والعام. 
 

ويخلص تقرير ديلويت أيضاً إلى أّن الرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات االجتماعية، هي أيضاً من األولويات في الموازنة 
ون اإلماراتيون بالتغطية الصحية في ظل برنامج الرعاية الصحية يحظى المواطنإذ  االتحادية لإلمارات العربية المتحدة

 الرعاية الصحية الخاصة. على األجانب  يعتمدالذي تمولّه الحكومة، فيما 
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 على المدى القريب  وتشّجع الحكومة اإلماراتية المزيد من مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي؛ إالّ أّنه من المرّجح
 .  الدولةالرعاية الصحية في  مشاريعأن تواصل تمويل 

 
أخصائيي الرعاية الصحية  نقصويشرح هوكينز قائالً: "ال شّك في أّن النفاذ غير المتساوي إلى مرافق الرعاية الصحية و

المستمر في أنحاء الشرق األوسط يجّسد حاجة المنطقة إلى المزيد من انخراط القطاع الخاص لسد الهوة بين الحاجات 
يدة والقدرة المتوافرة. وتتجاوب الحكومات مع هذا المطلب من خالل إدخال البرامج والحوافز بهدف تشجيع نمو المتزا

في وخاصة ، وترفيع التكنولوجيا من أجل تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية الخدمات الطبيةالقطاع الخاص، وتحسين 
 دول مجلس التعاون الخليجي". 

  
 http://deloitte.com/me/healthcare-outlook-2015رجى زيارة الرابط: يير لالطالع على كامل التقر

 
 

 –النهاية –  
 

 نبذة عن ديلويت
يُستخَدم إسم "ديلويت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء ديلويت توش توهماتسو المحدودة، وهي شركة بريطانية خاصة محدودة بضمان 

ية قانونية مستقلة خاصة بها. للحصول على المزيد من التفاصيل حول الكيان القانوني لمجموعة ديلويت ويتمتع كل من شركاتها األعضاء بشخص
 www.deloitte.com/aboutتوش توهماتسو المحدودة وشركاتها األعضاء، يُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: 

م ديلويت بخدمات تدقيق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية إلى عمالء من القطاعين العام والخاص في مجموعة تقد
دولة، تقدم ديلويت من خالل مجموعة  150واسعة من المجاالت االقتصادية. وبفضل شبكة عالمية مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

رين ذوي الكفاءات المتميزة خدمات عالية الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجهة التحديات التي تعترض عملياتهم. من المستشا
 مهنياً، كلهم ملتزمين بأن يكونوا عنواناً لإلمتياز. 200,000نحو  تضم ديلويت

ام بالعمل سوياً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقديم خدمات مهنية ذات جودة فريق ديلويت هي ثقافة موحدة ومبادئ مبنية على النزاهة واإللتز  ما يجمع
نحرص على دعم بيئة داخلية من التعلم المستمر والتطور وتنمية الخبرات وتوفر الفرص المهنية المميزة.   عالية للعمالء واألسواق أينما وجدوا. كما

 لدعم التنمية المستدماة في المجتمعات التي ينتمون إليها.  ةديلويت بالمسؤولية االجتماعية للشرك  ويؤمن فريق عمل
 

 ديلويت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
ديلويت أند توش (الشرق األوسط) هي عضو في "ديلويت توش توهماتسو المحدودة" وهي اول شركة خدمات مهنية اسست في منطقة الشرق األوسط 

 .ةفي المنطق ۱۹۲٦منذ سنة  ويمتد وجودها

م قرابة وتعتبر ديلويت من الشركات المهنية الرائدة التي تقوم بخدمات تدقيق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدارية والمشورة المالية وتض
ستوى الم  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت ديلويت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شريك ومدير وموظف يعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أيًضا على  .(ITR) "األول لالستشارات الضريبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسب تصنيف مجلة "انترناشونال تاكس ريفيو
ي والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشارية, وجائزة التميز في التدريب والتطوير ف  عدة جوائز في السنوات األخيرة

 .الشرق األوسط من هيئة المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز
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