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الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية | مايو 2018
النتائج الرئيسية
تشير التوقعات إلى أن الطلب على الرعاية
الصحية في المملكة العربية السعودية
سيواصل النمو بفضل التحول الديموغرافي
والزيادة في تغطية التأمين الصحي.
الفجوة المتوقعة في الطلب بسبب النمو
السكاني والحاجة الى المزيد من المنشآت ،توفر
ً
حافزا للعمل على تطوير منشآت إضافية في
جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
ولتلبية الطلب المتزايد على الرعاية الصحية،
تدعو المبادرات والخطط الحكومية إلى مشاركة
أكبر للقطاع الخاص في الرعاية الصحية كما هو
موضح في خطة التحول الوطني ( )NTPوخطة
الخصخصة الحديثة.

ً
ً
متزايدا
اتجاها
يمثــل االســتثمار فــي فئــات األصــول العقاريــة البديلة مثــل الرعاية الصحيــة
بيــن المســتثمرين العالمييــن والمحلييــن الذيــن ينشــدون فوائــد التنويع واألســتقرار على
المــدى الطويــل بفضــل الطبيعــة الدفاعيــة لمــورد الدخل األساســي .في المملكــة العربية
الســعودية ،مــن المتوقــع أن يــؤدي ارتفــاع الطلــب على الرعايــة الصحية والمبادرات
الحكوميــة الداعيــة إلــى مشــاركة أكبــر للقطــاع الخــاص ،إلى مزيدٍ من التوســع في القطاع
وفتــح أبواب جديدة للمســتثمرين.

الفــرص المتاحة

يمثــل االســتثمار فــي فئات األصــول البديلة مثل
ً
متزايدا بين المســتثمرين
الرعايــة الصحيــة اتجاهـ ًـا
العالمييــن والمحلييــن الذين ينشــدون مــا يحققه
التنويــع مــن فوائد واســتقرار علــى المدى الطويل
بفضــل الطبيعــة الدفاعيــة لمورد الدخل األساســي.
مفصلة علــى قطاع الرعاية
وعنــد إلقــاء نظــرة
ّ
الصحيــة فــي المملكــة العربية الســعودية ،نلحظ
توفــر عــدد من الفــرص للمشغلين/المســتثمرين
الحالييــن والوافديــن الجــدد في القطاع بما يشــير
إلــى إمكانــات نمــو كبيــرة ترتبط بجهود ســد الثغرات
الحالية والمســتقبلية.

•مــن المتوقــع أن يزيــد عدد الســكان فوق 60
ســنة بأكثــر مــن  3أضعــاف في المملكــة العربية
الســعودية( .الشكل )1
ومــع وصول نســبة الســكان الذيــن تزيد أعمارهم
عــن  40ســنة إلــى  44%والذين تزيــد أعمارهم عن
 60ســنة إلى  14%عام  ،2035ســتكون هناك
زيــادة فــي المتطلبــات المرتبطــة بخدمات الرعاية
الصحيــة .وفــي ظل هذا المزيج الســكاني ،ســيرتفع
الطلــب علــى الخدمــات الصحية مثل:
•الرعايــة المتعلقــة بنمــط الحياة واألمراض
غيــر المعديــة؛ حيــث تبــدأ هذه األمراض عادةً
في الظهور عندما يصل األشــخاص إلى ســن
األربعيــن .وتعد أمــراض القلب واألوعية
الدموية والســكري والســمنة والتهاب
المفاصــل الروماتويــدي أمثلــة قليلــة على ذلك.

السكان

د .جيريش كومار

مدير ّأول ،الرعاية الصحية

“من المتوقع أن تتحول
ديناميكيات السكان في العقد
القادم ،مع زيادة كبيرة في عدد
السكان الذين تزيد أعمارهم عن
 40سنة ،مما يعني زيادة في عبء
أمراض نمط الحياة واألمراض
المصاحبة المرتبطة بها .وقد
يؤدي هذا بدوره إلى زيادة الطلب
على الرعاية الطبية والجراحية عالية
التخصص في المملكة”.

يمثــل الشــباب ممــن تقل أعمارهم عن  40ســنة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية حوالي  70%من
الســكان وقــد تــم تخطيط خدمات الرعايــة الصحية
ـاء علــى هــذه الصــورة الديموغرافية .فإذا ما
بنـ ً
تقدمنــا بســرعة إلــى عــام  ،2035ال يزال باإلمكان
اعتبــار الفئــة الســكانية الغالبــة من الشــباب ولكن
ســتتغير ديناميــات الطلــب على الرعايــة الصحية
بشــكل كبير:

•الرعايــة المتعلقــة بالمســنين وإعــادة التأهيل
والرعايــة الصحيــة المنزليــة وخدمات الرعاية
الصحيــة المتخصصــة حيــث تنخفــض المناعة
والنشــاط بعد ســن الســتين بشكل عام.
•الرعايــة الصحيــة االســتباقية والخدمات
المضــادة للشــيخوخة والطــب التجديدي حيث
تكــون األجيــال  Xو Yو Zأكثــر وعيـ ًـا بالصحة
وبالمظهر الشــخصي.

•ســيزداد عدد الســكان بين ســن  40و 59ســنة
المرة ( )1.5فــي المملكة
بنســبة مـ ّـرة ونصــف
ّ
العربية الســعودية.

الشكل 1

التحول الديموغرافي (أضعاف )2017 - 2035
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ُيرجى الرجوع إلى اإلشعار الهام في
نهاية هذا التقرير.
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مرافق الرعايــة الصحية

مرافــق الرعايــة الصحيــة في المدن المقدســة
والمــدن االقتصاديــة أقــل من متوســط المملكة
العربيــة الســعودية وأقــل بكثير من المتوســط
ً
حافزا إلنشــاء مرافق الرعاية
العالمــي ممــا يشـ ّـكل
الصحية( .الشــكل )2
•اﻟﻣدن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  -ﺗﺗﻣﺗﻊ ھــذه اﻟﻣدن
ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺑﻧﯾﺔ ﺗﺣﺗﯾﺔ أفضــل فــي قطاع
الرعايــة الصحيــة مقارنـ ًـة ببقية اﻟﺑﻼد
وتســتقبل المرضــى ﻣن اﻟﻣﻧﺎطق اﻷﺧرى
يوفــر هــذا االنخفاض في
ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻟﮐﺔّ .
كثافــة البنيــة التحتيــة والضغــط الحالي على
ً
األســرة
مــوارد الرعايــة الصحية
فرصا لزيادة ِّ
ومراكــز االمتيــاز وخدمات الرعايــة الصحية
المتخصصــة كمــا هو الحــال في العواصم
المتقدمة .ومن شــأن الدراســة الدقيقة
للتخصصــات وتوفيــر التخصصــات المطلوبة
أن يســهم فــي تحســين توافر الرعايــة الصحية
فــي البــاد والحد من الســياحة العالجية
الخارجيــة وحفــظ التدفقــات الخارجــة من خزانة
الدولة.
•المــدن المقدســة  -يمكــن تصنيف مرافق
الرعايــة الصحيــة الخاصــة في هذه المدن
علــى أنهــا أساســية مع إمكانيــة تطويرها .ومع
تخفيــف القيــود علــى منح التأشــيرات ،يجب
علــى هــذه المــدن أن ّ
بجدية في إدراج
تفكــر ّ

الســياحة الطبية الســتكمال الســياحة الدينية.
فعلــى مــدى الســنوات العشــر الماضية ،بقي
عــدد الحجــاج ضمن نطــاق  1,9مليون إلى
 3,2مليــون فــي حيــن بلغ عــدد المعتمرين
ذروتــه فــي عــام  2017حيث وصل الى 8,4
مليــون .وعنــد إنشــاء بنيــة تحتية كافية،
ســتكون هــذه المــدن في وضع فريــد ّ
يمكنها
مــن تلبيــة االحتياجات الروحيــة والطبية
للســكان .وهــذا مــن شــأنه بالتأكيد أن يجذب
عـ ً
ـددا أكبــر مــن المســلمين الذين قد تكون
لهــم فرصة االســتفادة مــن الطابع الديني
والعــاج فــي الوقت ذاتــه في هذه المدن.

الطلــب المتوقع

•لمواكبــة النمــو الســكاني ،ســتحتاج المملكة
العربية الســعودية إلى  5,000ســرير إضافي
بحلــول عام  2020و 20,000ســرير اضافي
ً
األســرة
بناءا على نســبة
بحلول عام 2035
ّ
حالي ًا.
المتوفــرة
ّ
ّ

•واسـ ً
ـتنادا إلى المتوســط العالمي ،واجهت
المملكــة العربيــة الســعودية فجوة قدرها
توقع أن
وي ً
 14,000ســرير في عام ُ 2016
تتســع لتصل إلى  40,000ســرير بحلول عام
( .2035الشــكل )3
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ريا مجدالني
مديرة األبحاث

“ينطوي الوضع الحالي على الحاجة
إلى تطوير الرعاية الصحية الخاصة
في المملكة وكذلك على فرصة
يمكن اغتنامها .ويمكن للقطاع
الخاص في المملكة العربية
السعودية االعتماد على البيئة
المناسبة لدفع مشاركته في قطاع
الرعاية الصحية المتنامي”.
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الشكل 3

مستويات الطلب المقدرة 2020 – 2035
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2025

2030

ً
حالي ًا
األسرة
بناءا على نسبة
األسرة المطلوبة -
ّ
عدد ِّ
ّ
المتوفرة ّ
(عام األساس )2016

2035
ً
بناءا على المتوسط العالمي
األسرة المطلوبة -
عدد ِّ
(عام األساس )2016
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المبــادرات والخطط
الحكومية

التأميــن الصحي اإللزامي

كمــا هــو مبيــن بالخط الزمنــي أدناه ،تم إنفاذ
التأميــن الصحــي اإللزامــي علــى الموظفين في
القطــاع الخــاص بالمملكــة علــى عدة مراحل.
(الشكل )4

تســتهدف العديــد مــن المبادرات الحكوميــة تغيير
ديناميــات القطــاع والمســاهمة في إعادة تشــكيل
قطــاع الرعايــة الصحيــة فــي المملكة من خالل
إنشــاء هيــكل مؤسســي وإطــار تنظيمي أكثر قوة
وفعاليــة لتعزيــز اســتثمار القطــاع الخاص في قطاع
الرعايــة الصحية.

الشكل 4

التأمين الصحي اإللزامي ،أبرز مراحل التطبيق

مطلــع األلفيــة الثالثــة :المبادرات األولى
لتحويــل تمويــل الرعايــة الصحية من
الحكومــة إلــى القطــاع الخاص مع إدخال
العمــل ببرنامــج التأميــن الصحي اإللزامي
(.)MHI

2000
 :2002تشــكيل مجلــس الضمــان الصحي
المســؤول عــن توجيه إدخــال التأمين
الصحــي اإللزامي.

 :2005إتمــام المرحلــة الرئيســية األولى
مــن برنامــج التأميــن الصحي اإللزامي
الــذي أخضــع جميــع العمالة الوافدة في
القطــاع الخــاص لتغطيــة التأمين الصحي.

2005

 :2016-2017تنفيــذ وثيقــة التأمين
الموحدة على مراحل حســب حجم الشــركة.

2016

 :2018قــام مجلــس الضمان الصحي
التعاونــي ( )CCHIبتوســيع نطــاق تغطية
وثيقــة التأميــن الصحي الموحدة لتشــمل
منافــع إضافيــة تنطبــق على الوثائق
ـداء من يوليو
الجديــدة
ُ
والمجــددة ابتـ ً
.2018

2018

ـداء من يوليو - 2016
المرحلــة األولــى :ابتـ ً
اســتهداف الشــركات التي يعمــل بها أكثر
مــن  100موظف.
ـداء مــن أكتوبر - 2016
المرحلــة الثانيــة :ابتـ ً
اســتهداف الشــركات التي يعمــل بها بين
 50و 99موظفـ ًـا.
ـداء مــن يناير - 2017
المرحلــة الثالثــة :ابتـ ً
اســتهداف الشــركات التي يعمــل بها بين
 25و 49موظفـ ًـا
ـداء من أبريل - 2017
المرحلــة الرابعــة :ابتـ ً
اســتهداف الشــركات التي يعمل بها 25
موظفـ ًـا أو أقل.
بعــد تنفيــذ المرحلــة الرابعــة ،أصبح جميع
ومعاليهم
موظفــي القطاع الخــاص ُ
خاضعيــن للتغطيــة التأمينية.

Present

المصدر :أبحاث نايت فرانك

فــي الوقــت الحاضر 27 :شــركة تأمين
تعمــل فــي المملكة العربية الســعودية
تغطــي أكثــر مــن  11مليون مســتفيد من
المواطنيــن الســعوديين والمغتربيــن على
حد سواء.
ّ
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رؤيــة المملكــة العربية الســعودية
 2030وخطــة التحــول الوطني

تعــد الرعايــة الصحيــة واحدة من مجــاالت التركيز
الرئيســية فــي رؤيــة  2030وخطــة التحول الوطني
(.)NTP
فأحــد األهــداف الرئيســية في رؤيــة المملكة 2030
ً
بعيدا عــن الهيدروكربونات
هــو تنويــع االقتصــاد
وتحفيــز مشــاركة القطــاع الخــاص في االقتصاد
عــن طريــق تشــجيع االســتثمارات المحلية والدولية
فــي عــدد مــن القطاعات الرئيســية بمــا فيها الرعاية
الصحيــة .ومــن المتوقــع أن تســاعد خصخصة
الخدمــات الحكوميــة علــى تحقيــق هدف رؤية
 2030برفــع مســاهمة القطــاع الخــاص في الناتج
المحلــي اإلجمالــي مــن  40%إلى  65%بحلول
.2030
حــددت خطــة التحــول الوطنــي ( )NTPالتي ُوضعت
للمســاعدة فــي تحقيــق رؤية المملكــة العربية
ً
عددا من األهداف الرئيســية
الســعودية ،2030
التــي يجــب أن تحققهــا كل هيئــة حكوميــة بحلول
ً
أيضا ،تُ عتبر الرعايــة الصحية
عــام  .2020وفــي هــذا
ركيــزة أساســية .فقــد ُو ِضع قطاع الرعايــة الصحية
فــي المملكــة ،بموجــب خطة التحــول الوطني ،على
مســار ســريع للخصخصة والنمو خالل الســنوات
القادمــة .وتشــمل األهداف المحــددة لوزارة الصحة
بحســب خطــة التحــول الوطنــي حتى العام 2020
ما يلي:
•زيــادة إنفــاق القطاع الخــاص في الرعاية
الصحيــة مــن  25%إلــى  35%من إجمالي
نفقــات الرعايــة الصحية
•زيــادة عدد المنشــآت الطبيــة المرخصة من
 40إلى  100منشــأة
•زيــادة عدد المستشــفيات الدوليــة المعتمدة
•مضاعفــة عــدد زيارات الرعايــة الصحية األولية
للفــرد مــن  2إلى 4
•خفض نســبة التدخين والســمنة بنســبة 2%
و 1%مــن خط األســاس على التوالي

شهزاد جمال
شريك

“تمر الرعاية الصحية بمرحلة تحول
ّ
 ويجب تكوين رؤية طويلة األمدوإجراء أبحاث دقيقة عند االستثمار
في الرعاية الصحية لضمان توافق
استثمارات الرعاية الصحية مع
الطلب الحالي والمتوقع”.

•مضاعفــة نســبة المرضى الذيــن يتلقون
الرعايــة الصحيــة فــي غضون  4أســابيع بعد
الرعايــة الحرجــة والعالج في المستشــفى
لمــدة طويلــة من  25%إلى 50%
•التركيــز علــى تحســين جــودة خدمات الرعاية
الصحيــة الوقائيــة والعالجية
•التركيــز علــى ابتكارات الرعايــة الصحية
الرقمية
وبالتــوازي مــع التحول نحو مشــاركة أكبــر للقطاع
الخــاص ،مــن المتوقــع أن تظل الرعايــة الصحية
ـاال رئيسـ ً
ـيا لإلنفــاق الحكومي في هــذه المرحلة
مجـ ً
االنتقالية.
تبلــغ الميزانيــة المخصصــة للرعايــة الصحية في
إطــار خطــة التحــول الوطني  23مليار ريال ســعودي
مــن إجمالــي  268مليــار ريال ســعودي على مدى
 5ســنوات تنتهــي فــي عــام  2020وهو رابع أكبر

مجــال لإلنفــاق فــي إطار خطــة التحول الوطني.
ونعتبــر هــذا بمثابــة خطوة مشـ ّـجعة للقطاع في
ظل التحول المســتمر.
ومــن منظــور التمويــل العــام ،ال تزال الرعاية
الصحيــة ثالــث أكبــر مجال في اإلنفــاق الحكومي
بعــد الجيــش والتعليــم ،وهو مــا يمثل  15%من
النفقــات فــي الميزانيــة المعلنــة لعام .2018

الخصخصــة وبرامج الشــراكة بين
القطاعيــن العام والخاص

ُينظــر إلــى الخصخصــة كأحد مجــاالت التركيز
الرئيســية فــي رؤيــة المملكــة  2030وخطة التحول
الوطنــي فــي حيــن يتم اعتبار الشــراكات بين
القطاعيــن العــام والخاص ( )PPPsإحدى وســائل
تحســين بيئة األعمال وتســهيل تدفق االســتثمارات
الخاصة.
وتتضمــن األهــداف اإلســتراتيجية للرعايــة الصحية
فــي خطــة التحول الوطني:
•خصخصــة واحــدة من المــدن الطبية من
خــال مخطــط للشــراكة بيــن القطاعين العام
والخاص.
•زيــادة حصــة القطــاع الخاص فــي اإلنفاق على
الرعايــة الصحيــة من خالل طــرق التمويل
البديلــة ومقدمــي الخدمات.
فــي أبريــل  ،2018أعلنت المملكــة العربية
الســعودية عــن خطــة خصخصة طموحة تشــمل
 14شــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخاص عبر
 10قطاعــات بمــا فيهــا الرعايــة الصحية بحلول
عام  .2020وتشــمل األهداف الرئيســية لخطة
الخصخصــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة ما يلي:
•تحديــث وتوســيع الرعاية األوليــة في جميع
أنحــاء المملكــة العربية الســعودية.
•توفيــر أسـَّـرة إضافية إلعــادة التأهيل والرعاية
طويلــة األجــل عبــر المملكة من خالل الشــراكة
بيــن القطاعيــن العام والخاص.
•التخطيــط إلنشــاء مــدن طبية إضافية.
•التحضيــر لخصخصــة مستشــفى الملك
فيصــل التخصصــي ومركز األبحــاث وتحقيق
مكانــة رياديــة لــه من خــال التركيز على
االبتكار.
•تحديث وتوســيع خدمــات المختبرات
واألشــعة فــي جميــع أنحاء البالد بالشــراكة مع
القطــاع الخاص.
يتمثــل أهــم عائق أمام تطوير ســوق الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخاص فــي المملكة
العربيــة الســعودية فــي غياب إطــار قانوني واضح
للمســتثمرين .وفــي فبرايــر  ،2018وافق خادم
ً
عددا من
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان على
القــرارات التــي اتخذهــا المجلس الصحي الســعودي
بمــا فــي ذلك إنشــاء برنامج الشــراكة بيــن القطاعين
العــام والخــاص في قطاع الرعايــة الصحية.

المملكة العربية السعودية | الفرص المتاحة في قطاع الرعاية الصحية

•عمر المنشــأة
•طول مــدة عقد اإليجار
•قــوة التعهد والضمان
•موضــع العمليــات مــن دورة حياة األعمال

ينطــوي مجــال الرعايــة الصحية فــي المملكة
العربيــة الســعودية علــى فرص نمو واســتثمار عالية
علــى المدى القصير والمتوســط على أســاس
العوامــل المذكــورة أعاله .ولضمــان النجاح على
المدى الطويل ،من المهم دراســة الســوق بدقة
وتحديــد الثغرات واالســتعداد الســتيعاب التقدم
وتوجــه الهيئة العامة
ـكل مســتمر.
ّ
التكنولوجــي بشـ ٍ
لالســتثمار ( )SAGIAاســتثمار القطــاع الخاص في
مجــال الرعايــة الصحيــة ويمكننــا أن نتوقع المزيد
مــن التغييــرات فــي الضوابــط التنظيمية بقصد
تعزيــز المشــاركة واالســتثمار مــن جانب القطاع
الخــاص بمــا يشــمل وضع إطار تنظيمي مناســب
لعمليــات الخصخصــة المقبلــة وبرامج الشــراكة
بيــن القطاعيــن العــام والخاص فــي قطاع الرعاية
الصحية.

الشكل 5

منخفض

مرتفع

المســاحة المبنية
بالمتــر المربع

5,000

8,750

تكلفــة البناء باإلضافة
إلــى التجهيــزات الثابتة
(ريال ســعودي لكل
متر مربع)

6,000

8,500

المصدر :أبحاث نايت فرانك

الشكل 7

نطاق العائد األولي

المبادرات والخطط الحكومية ،الفرص الناتجة

11%

مرتفع

10%

9%

تمكيــن مقدمــي خدمــات الرعايــة الصحية الدولية
مــن دخــول ســوق الرعاية الصحية فــي المملكة
ـكل مباشــر.
العربية الســعودية بشـ ٍ

اســتفادة قطــاع الرعايــة الصحية الخاص
مــن زيادة عدد المرضى وتحســين
القــدرة على اإلنفاق.

زيــادة الطلب علــى الرعاية األولية
بســبب دورها المعزز.

التعــاون مــع المشــغلين الدوليين لحلول
الرعايــة الصحيــة الرقميــة (التطبيــب عن بعد).

جــذب مقدمــي الرعاية علــى المدى الطويل
إلــى القطــاع الذي يشــمل خدمات الرعاية
الصحيــة للمرضــى الداخلييــن وفي المنازل.

خلــق فــرص للطب الوقائــي والتجديدي.

8%

7%

منخفض

6%

5%

المصدر :أبحاث نايت فرانك

المصدر :أبحاث نايت فرانك

نســبة مخاطــرة منخفضة

يعرض الشــكالن  7 & 6االســتثمار والعوائد
المحتملــة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن أصول الرعاية
الصحية.البيانــات المفصلة بشــأن المســاحة
المبنيــة ( )BUAوتكاليــف البنــاء مســتمدة من
متوســطات القطــاع ،ويمكــن أن تختلف بحســب
نــوع العــرض والتخصص .ويتفاوت العائد حســب
بناء على
حجــم المخاطــر الــذي يزيد أو ينقــص ً
العوامــل المذكورة أدناه:

خاتمة

نســبة مخاطــرة مرتفعة

منظــور القيمة –
عقارات الرعايــة الصحية

الشكل 6

منظور القيمة العقارية  50 -سرير مستشفى
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معلومــات عامــة فقــط ،وليــس بغــرض االعتمــاد عليــه بــأي
شــكل مــن األشــكال .ورغــم اعتمــاد معاييــر رفيعــة المســتوى
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أن نايــت فرانــك ال
والتوقعــات الــواردة فــي هــذا التقريــرّ ،
إل ّ
ٍ
ـزام إزاء أي
تتحمــل بــأي شــكل مــن األشــكال أي مسـ
ّ
ـؤولية أو التـ ٍ
ـتخدام لمحتويــات هــذه الوثيقــة،
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ٍ
ً
ٍ
مرجعــا للمعلومــات .وباعتبــاره
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أو
ً
ً
عبــر بالضــرورة عــن وجهــة
عامــا،
تقريــرا
ّ
فــإن محتوياتــه ال تُ ّ
ّ
يتعلــق بممتلــكات عقاريـ ٍـة أو مشــاريع
نظــر نايــت فرانــك فيمــا
ً
ً
ٍ
موافقــة
جزئيــا دون
كليــا أو
بعينهــاُ .يحظــر نســخ هــذا التقريــر
خطيـ ٍـة مسـ ٍ
ـبقة مــن نايــت فرانــك علــى الشــكل والمحتــوى الــذي
يظهــر بــه.
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