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صورة عن قطاع الصحة

نسبة المساهمة في الناتج 
المحلي اإلجمالي، 2020 1

نسبة نمو مساهمة الخدمات 
الصحية في الناتج المحلي 

اإلجمالي، معدل النمو السنوي 
220-2018 المركب 

٪ 3.82

٪8.25

توقع زيادة االستثمار األجنبي المباشر، 
220-2018

٪1,931

ُكن في قلب 
حياة صحية.
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توفر البحرين إمكانات مذهلة في سوق جاهز للتطوير.

يزداد الطلب على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون 
الخليجي بسرعة الفتة بسبب عوامل عديدة مثل:

 الزيادة المتسارعة في النمو السكاني: 	 
من المتوقع أن يصل عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي 

إلى 76 مليون بحلول عام 2050 1

 األمراض المزمنة المرتبطة بأنماط الحياة: 	 
تعتبر ضمن أعلى المعدالت في العالم، إلى جانب األمراض 

    3NCDs  غير المعدية

 زيادة اإلنفاق على البنية التحتية للرعاية الصحية: 	 
ازداد اإلنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون 
الخليجي بنسبة 27 ٪ تقريبًا 2013-2019 ومن المتوقع أن 

يصل إلى 165 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2022 4

الرعاية الصحية في البحرين أمر بالغ األهمية لالقتصاد، ومن 
المتوقع أن يصل اإلنفاق المحلي إلى 2.684 مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام 2025 5، 59 ٪ منه سيكون إنفاقًا حكوميًا.

نحن رواد في مجال الرعاية الصحية، وبفضل موقعنا المثالي 
سنصبح وجهة جاذبة على المستوى اإلقليمي، فالمملكة تقع 

في قلب الخليج، وهو ما يجعلها مركزًا مهمًا للمنطقة بأكملها.

انضم إلينا. تقدم لك البحرين فرصة استثنائية لتضع بصمتك في 
قطاع الرعاية الصحية لدول مجلس التعاون الخليجي.

   

5

المصادر: 1 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية؛
Fitch Solutions 2 – الربع الرابع 2021؛ 3 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 

KMPG 5 ؛EY 4 الصحية؛
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 اغتنم ثروة من 
الفرص.

تمتلك البحرين كافة المكونات التي تؤهلها لتغدو مركزًا متكاماًل للرعاية الصحية في 
دول مجلس التعاون الخليجي. مشروعك قد يكون جزءًا من هذا التحول. 

ينمو قطاع الرعاية الصحية هنا بشكل مّطرد مدفوعًا بالتركيبة السكانية، حيث من 
المتوقع أن يصل تعداد القاطنين إلى 2.059 مليون نسمة بحلول عام 2032 1.

كما تلعب الحكومة دورًا حيويًا من خالل تحديد أهداف صحية واضحة، وتطوير البنية 
التحتية والقوى العاملة.

 نتيجة لذلك، تقدم البحرين آفاقًا استثمارية واعدة، ليس فقط في تطوير المرافق، 
بل أيضًا في توفير التدريبات الالزمة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا وخدمات 
الدعم، مما يجعل المملكة وجهة مناسبة إلطالق االستثمارات والمشاريع ثم التوسع 

عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

 أطباء حسب الطلب
“دكتوري” هي أول منصة طبية عن ُبعد مرخصة من قبل الهيئة الوطنية 

لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، وهي شركة ناشئة تم 
إطالقها في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2020. ومع 

واجهة معززة بالذكاء االصطناعي، تتيح المنصة للمرضى تلقي مشورة طبيب 
مقابل أجر بسيط يدفع عند االستشارة.

)IGA( المصدر: 1 هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية



الرعاية الطبية

تعرف على اإلمكانات المتاحة:

لتكنولوجيا

التدريب

الطب التكميلي / البديل
سوف تكتشف الفرص الواعدة عند تأسيس عيادات، 

مراكز طبية أو مستشفيات متخصصة في خدمات 
الرعاية الصحية.

كما تتنوع الفرص المتاحة بين العناية الطبية، 
والجراحة، والتوليد، وأمراض النساء، ورعاية األطفال. 

وثمة أيضًا طلب كبير على الطب النفسي والرعاية 
طويلة األجل والطب الرياضي وإعادة التأهيل، جنبًا 

إلى جنب مع مستشفيات الجراحة اليومية لتلبية 
مختلف المتطلبات.

)AI( الذكاء االصطناعي

يركز الذكاء االصطناعي في الرعاية الصحية على 
تحليل الروابط بين الوقاية/ العالج وبين نتائج 

المريض. يمكن أن يكون التشخيص والعالج أسرع 
وأكثر دقة عند اتخاذ قرارات أفضل.

وهناك مزايا مذهلة لكل من الممارسة العالجية 
واألبحاث الطبية، إذ يمكن لتطبيقات الذكاء 

االصطناعي معالجة مجموعات ضخمة من البيانات 
مع توفير وصول سهل وسريع إلى المعلومات.

التطبيب عن بعد

من نتائج جائحة كوفيد- 19 معرفتنا بإمكانية تعامل 
األطباء ومقدمي الرعاية الصحية مع المرضى 

بسهولة أكبر ودون أي مخاطر محتملة.

بموجب “القرار 2، 2019”، قامت الهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية )NHRA(، وهي 

جهة التنظيم المستقلة والمبتكرة في البحرين، 
بترخيص استخدام كل من الطب عن ُبعد، واألشعة 
عن بعد، كبدائل للتواصل المباشر. ويمكن لموفري 

الخدمة االستمرار في تقديم الرعاية التقليدية مع 
توفير استشارات إضافية تتعلق بالعالج وتقارير 

األشعة.

يساعد استثمارك في البحرين على بناء قوة عاملة 
في مجال الرعاية الصحية ضمن مجموعة واسعة 

من التخصصات والكفاءات التقنية لتلبية االحتياجات 
المتنوعة للمرضى والقاطنين عمومًا.

البحرين رائدة في مجال تطوير العمالة الماهرة، 
وتقدم مؤسستان تدريبيتان معتمدتان درجات علمية 

في الطب، إضافة إلى تدريس التمريض. كما توفر 
كلية العلوم الصحية بجامعة البحرين التأهيل الالزم 

للممرضات، وفنيي األشعة والمختبرات واألسنان.

في طب األسنان على وجه التحديد، وافقت وزارة 
العمل البحرينية والهيئة الوطنية لتنظيم األسرة على 

إنشاء مؤسسة خاصة جديدة لتقديم التدريب في 
تقويم األسنان على مستوى الزمالة ومساعدي 

طب األسنان.

تشمل فرص التدريب اإلضافية ما يلي:
طب العيون	 
الهندسة الطبية الحيوية	 
التوليد	 
التمريض التخصصي	 
 	)CSSD( خدمات التعقيم
مكافحة العدوى	 
إدارة المستشفى	 
الترميز الطبي	 
تقديم الرعاية	 
جودة الرعاية الصحية	 
الدبلوم ودرجات الماجستير في التخصصات 	 

الطبية
خدمات الدعم: إدارة النفايات الطبية والغسيل 	 

والتموين

مع ازدياد البحث عن عالج بعض األمراض، بادرت 
البحرين إلى تنظيم هذه الخدمات بموجب القرار 33، 

2016، حيث تم تشريع هذه الممارسات وترخيصها 
في المملكة، مما يوسع خيارات المرضى في 

العناية بصحتهم.
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 شارك في 
النجاح.

تعرف على الجهات التي استثمرت في الرعاية الصحية في 
البحرين لتحقيق مكاسب محلية وإقليمية.

 أكثر من مجرد خدمات طبية
الرعاية الصحية في البحرين واسعة ومتنوعة، حيث 
تمتد من المستشفيات إلى خدمات القطاع الخاص 
التكميلي التي تشمل بنوك الخاليا الجذعية، وزراعة 

الشعر والطب البديل.

8



           

9



10

التخصصات

KIMSHEALTH هي المؤسسة الراعية للصحة والعافية. 

فمنذ عام 2004، منحت “KIMSHEALTH البحرين” مرضاها كل الرعاية واالهتمام، والتزمت بتقديم 
رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار معقولة.

 تعتني KIMSHEALTH بأكثر من 2.5 مليون مريض محلي ودولي سنويًا من خالل مجموعة تضم
24 مستشفى ومركزًا طبيًا متعدد التخصصات في الهند والشرق األوسط.

يتلقى مرضى KIMSHEALTH رعاية صحية ملتزمة بالمهنية ومعايير األخالق يتسم بها فريق يتألف 
من أكثر من 900 طبيب و3200 متخصص احترافي عبر تخصصات شاملة في كل من الهند )كيراال(، 

والبحرين، وعمان، والسعودية، وقطر، واإلمارات العربية المتحدة.

تقدم KIMSHEALTH خدماتها في البحرين عبر مستشفيين و4 مراكز طبية، وهي مستشفى رويال 
البحرين في السلمانية، ومستشفى KIMSHEALTH في أم الحصم، ومركز RBH الطبي في الجنبية، 

ومراكز KIMSHEALTH الطبية في المحرق، وأم الحصم، وعسكر.

من خالل التركيز على الحلول الرقمية في تقديم الخدمات، والمشاركة البناءة عبر مختلف القنوات، 
تهدف KIMSHEALTH إلى توفير تجربة متكاملة للمرضى.

ويتمثل شغف KIMSHEALTH في إنشاء مجتمعات صحية ليس فقط من خالل العالجات وإنما أيضًا 
عبر نشر الوعي والتعليم والمشاركة.

عيادة 24 ساعة	 
التخدير	 
أمراض القلب	 
طب األسنان	 
الجلدية والتجميل	 
األذن واألنف والحنجرة	 
الطوارئ والرعاية الحرجة	 
طب الغدد الصماء	 
طب األسرة	 
أمراض الجهاز الهضمي	 
الطب العام	 
الجراحة العامة	 

العناية الصحية المنزلية	 
الطب الباطني	 
المختبر	 
طب المواليد	 
طب الكلى	 
طب األعصاب	 
التغذية والحمية	 
أمراض النساء والوالدة	 
طب وجراحة العيون	 
جراحة الفم	 
تقويم األسنان	 
طب العظام	 

إدارة األلم	 
علم األمراض	 
طب األطفال	 
العالج الطبيعي	 
الجراحة التجميلية	 
الفحص الطبي المهني	 
الطب النفسي	 
أمراض الرئة	 
األشعة	 
أمراض الروماتيزم	 
جراحة المسالك البولية	 
جراحة األوعية الدموية	 
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التخصصات

المستشفى الملكي للنساء واألطفال هو مقدم الرعاية الصحية المميز في البحرين، كما أنه 
المستشفى الوحيد المتخصص فقط لعالج النساء واألطفال.

ومنذ إنشائه عام 2019، يقدم المستشفى الملكي الذي يحتوي على 50 سريرًا رعاية على مدار 
الساعة من خالل فريق يضم أكثر من 200 أخصائي بينهم أكثر من 50 استشاريًا ومتخصصًا في أكثر 

من 30 مجااًل طبيًا.

يوفر المستشفى الملكي رعاية صحية معززة بأرقى التقنيات في جميع األقسام، وتتمتع كوادره 
 )NICU( المتخصصة بالمعرفة والخبرة الواسعتين. وإلى جانب وحدة العناية المركزة لحديثي الوالدة

والتي تعتبر األكثر تطورًا بين المرافق الخاصة في البحرين، يركز المستشفى الملكي أيضًا على 
تطوير خمسة مراكز رئيسية للتميز السريري:   

أمراض النساء والوالدة	 
طب األطفال وحديثي الوالدة	 
جراحة المناظير وجراحات عالج البدانة 	 
التجميل والجراحة التجميلية	 
 	)IVF( أطفال األنابيب

الحساسية والمناعة	 
طب األسنان	 
األمراض الجلدية/ التجميل	 
الحميات الغذائية	 
األنف واألذن والحنجرة	 
طب العائلة	 
مشاكل الجهاز الهضمي	 
األمراض العامة وجراحات 	 

عالج البدانة

أمراض القلب	 
اإلخصاب المختبري	 
الطب الباطني	 
التوليد وأمراض النساء	 
المفاصل والعظام	 
عيادة عالج اآلالم	 
الجهاز الهضمي لدى 	 

األطفال
طب عظام األطفال	 

جراحة األطفال	 
طب األطفال وحديثي 	 

الوالدة
العالج الطبيعي	 
الجراحات التجميلية	 
الطب النفسي	 
أمراض الروماتيزم	 
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طّبقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية منصة إلكترونية توفر إمكانية التتبع الكامل 
للمنتجات الصيدالنية التي يتم استيرادها وتوزيعها وصرفها في البحرين، وسوف تشمل األجهزة 

الطبية في المستقبل القريب.

تم تطوير المنصة بالشراكة مع شركة AVC Global األمريكية وفرعها البحريني MVC لدول مجلس 
التعاون الخليجي والمنطقة عمومًا، وتمثل المنصة نظامًا متطورًا يستخدم تقنية blockchain بما 

.GS1 يتوافق مع معايير سلسلة التوريد الصيدالنية العالمية، يتضمن ذلك

يوفر NHRA-MVC Traceability Hub الجديد مزايا رئيسية لضمان الثقة في جودة وسالمة المنتجات 
الصيدالنية. وإضافة إلى التتبع المادي، فإنه يوفر ميزة التحقق في الوقت الفعلي مع ضمان 

الشفافية والموثوقية حرصًا على سالمة المرضى من خالل توفير األدوية الصحيحة وسحب المنتجات 
غير السليمة. عالوة على ذلك، يكتشف النظام المنتجات المقلدة التي تدخل المملكة، مما يساعد 
 على منع االحتيال، وهو أمر مهم للغاية، فعلى سبيل المثال ُيقدر بأن حوالي 10.6 ٪ من األدوية 

و 8 ٪ من األجهزة الطبية المتداولة هي منتجات تقليد غير قانونية.1

المصدر: 1  منظمة الصحة العالمية
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 خدمات الرعاية الصحية:

        الحالية         المخطط لها  

1. ديار المحرق
2. مركز رعاية مرضى السرطان والسكري

3. دلمونيا
4. مستشفى الملك حمد الجامعي

5. مستشفى النور
6. مستشفى الهالل

7. مستشفى اإلرسالية األمريكية
8. مستشفى الشرق األوسط

9. مستشفى البحرين التخصصي
10. مجمع السلمانية الطبي

11. مستشفى المنال لطب العيون
12. مستشفى رويال البحرين

13. مستشفى ابن النفيس
14. مستشفى الكندي

15. مستشفى سيرين لألمراض النفسية
KIMSHEALTH 16. مستشفى

17. مستشفى طارق سعيد التخصصي
18. مستشفى البحرين الدولي

19. مستشفى د. هيفاء للعيون
20. المستشفى الخليجي األمريكي

21. مستشفى األمل
22. مستشفى الجسرة للطب النفسي 

23. مستشفى قوة دفاع البحرين
24. مستشفى المدينة الطبية العالمية

25. مركز غسيل الكلى
26. مستشفى رويال للنساء واألطفال

27. مستشفى العوالي
28. مركز محمد بن خليفة للقلب
29. مدينة الملك عبداهلل الطبية

30. منتجع حوار الصحي
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لماذا الرعاية الصحية 
في البحرين.

توفر البحرين للشركات العالمية بيئة صديقة لالستثمار.

الجهود الحكومية
 تقود حكومة البحرين عددًا من المشاريع المهمة من خالل المجلس األعلى للصحة الذي يضم 

 وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وممثلي الخدمات األكاديمية والرعاية 
الصحية الخاصة. 

صحتي
على غرار دول مجلس التعاون الخليجي مثل اإلمارات العربية المتحدة، تشهد البحرين مسيرة تقدم 
بهدف توفير رعاية صحية شاملة وعالية الجودة من خالل التأمين الصحي اإللزامي. ويجري العمل 

اآلن على إطالق برنامجنا الوطني الخاص صحتي )برنامج التأمين الصحي االجتماعي(.

فمن ناحية، يعمل برنامج صحتي على تحسين حقوق المرضى والسماح لهم باختيار مقدمي 
الرعاية الصحية من حيث المرافق واألطباء؛ ومن ناحية أخرى، فإنه يمّكن القطاع الخاص من تقديم 

العطاءات لتوفير الخدمات األساسية والتكميلية.

استقاللية االمؤسسات الصحية الحكومية
بموجب نظام التأمين الصحي الوطني في البحرين تحتاج المستشفيات الحكومية والمراكز 

الصحية إلى أن تكون قادرة على المنافسة بفعالية. وبالتالي، يشرف مجلس جديد لألمناء اآلن 
على المؤسسات الصحية الحكومية لضمان تقديم أفضل الخدمات بشكل مستدام وفعال من حيث 

التكلفة. ويتمتع مديرو الرعاية الصحية الحكومية بقدر أكبر من االستقاللية التي يتم ضبطها من 
خالل المسؤولية المالية واإلدارية: فعند الوصول إلى أهداف اإليرادات والجودة، يمكنهم االحتفاظ 

باألرباح، ولكن تتم مساءلتهم من قبل المجلس األعلى للصحة والهيئات األخرى إذا لم يتمكنوا من 
تحقيق ذلك.
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حكمة
يقوم المركز الوطني إلدارة المعلومات والمعرفة الصحية )حكمة( بالمراقبة واإلشراف وتوجيه 

النظام الصحي الجديد بالتعاون مع الهيئات األخرى.

وإضافة إلى توفير البيانات حول االقتصاد الصحي وإدارة الجودة والسياسة والتخطيط االستراتيجي، 
تدير حكمة معلومات الرعاية الصحية عبر مجموعة متنوعة من المصادر:

ملف إلكتروني موحد
يضع الملف اإللكتروني الطبي الموحد المعايير للمصطلحات والممارسات الطبية، األمر الذي 

يمنح األطباء إمكانية الوصول إلى سجالت المرضى من أي مؤسسة رعاية صحية، ويسمح للمديرين 
بمراقبة أداء الممارسين، ويظهر عبء العمل في كل مؤسسة صحية مع نتائج العالج، ويمنع الطلبات 

المتكررة للفحوصات أو األدوية. كما يمّكن المستشفيات وشركات التأمين وصندوق الضمان 
والصيدليات من الحصول على هذه البيانات عبر نظام اإلبالغ الذكي المدفوع.

ُيدير نظام معلومات التأمين الصحي مطالبات الدفع للعالج الواردة من المستشفيات والمراكز عبر 
فواتير تفصيلية وحتى مرحلة الدفع. كما يوفر مصدرًا دقيقًا لحجم اإلنفاق على الرعاية الصحية في 

القطاعين العام والخاص، ومن قبل األفراد أيضًا.

نظام إدارة الدواء
يقوم نظام إدارة األدوية بتسجيل جميع األدوية في المملكة ومتابعة سيرها وصواًل إلى المريض، 

كما ينّبه األطباء والصيادلة إلى الجرعات للمريض وتفاعله مع األدوية، إلى جانب أي حساسيات لدى 
المرضى من األدوية. ويقوم النظام أيضًا بمراقبة التوزيع من جميع الجهات المزودة للخدمة، ويمكنه 

صرف الوصفات الطبية للمرضى المراجعين للعيادات الخارجية من الصيدليات الخاصة، فضاًل عن 
تحويل الفواتير للجهات المشترية، مثل صندوق الضمان وشركات التأمين الخاصة.

الوصول اإلقليمي
تحتل البحرين موقعًا استراتيجيًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تضم 6 بلدان وتشهد 

نموًا سكانيًا الفتًا.

ومع زيادة الحاالت الصحية المزمنة الناجمة عن ارتفاع معايير العيش، واإلقبال المتزايد على خدمات 
الرعاية الصحية من قبل الطبقة المتوسطة، ثمة فرص كبيرة للوصول إلى دول مجلس التعاون 
الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فضاًل عن سياحة الرعاية الصحية إلى البحرين.



الدعم
يمكن للمستثمرين االطمئنان إلى الدعم المالي والتدريبي والتجاري المقّدم من كل 

من حكومة البحرين، وخبراء الرعاية الصحية، والتوجيه االستثماري من طرف الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. إنها تركيبة فعالة للنجاح.

بنية تحتية متقنة التخطيط
يبدو التزام البحرين بالرعاية الصحية جليًا عبر مشاريع الرعاية الصحية التي باشرت 

بالتخطيط لها والعمل عليها. وتبلغ قيمة المشاريع القادمة والتي يدعم إنشائها مجلس 
التنمية االقتصادية 385 مليون دوالر أمريكي.

كما نواكب في مسيرتنا نبض التطور في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، 
ليكون المستثمرون على دراية بالفرص المتاحة أمامهم.
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 االستثمار في 
الرعاية الصحية.
اغتنام الفرص.

تتمتع البحرين بمجموعة واسعة من أرقى المستشفيات والمراكز الصحية المعتمدة 
من الهيئة )29 و118 على التوالي( والتي تشمل:



إجمالي المراكز 
المسجلة

إجمالي المنشآت 
الصحية 1

إجمالي العيادات 
المسجلة

إجمالي المستشفيات 
الخاصة المسجلة

301
831

9621

المصدر: 1 التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
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أسرة المستشفيات لكل 100,000 شخص )منظمة الصحة العالمية(1

800ألمانيا
457

287
270

249
246

224
211

204
147
147
143
138
132

125

إستونيا
الواليات المتحدة األمريكية

المتوسط العالمي
سنغافورة

المملكة المتحدة
المملكة العربية السعودية

البحرين
الكويت

األردن
سلطنة عمان

مصر
اإلمارات العربية المتحدة

العراق
قطر

إجمالي األسّرة الخاصة )2020(2إجمالي األسّرة الحكومية )2019(1
2,434518

البحرين بحاجة إلى توفير المزيد من األسّرة لخدمة المنطقة
رغم تصدرها في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في المؤسسات 

الطبية والجراحية العامة، وأسرة المستشفيات، فإن األسّرة التي توفرها البحرين بمعدل 211 لكل 
100,000 نسمة، يعتبر أقل من المتوسط العالمي وهو 270 لكل 100,000.

2019 ؛ 2 التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 2020  IGA 1 :المصادر



التوقعات الخاصة بأسّرة األطفال، والتوليد، واألسّرة الطبية، والجراحية، ووحدة العناية المركزة، 
واألسرة الخاصة

741

815

693

698

549

412

192196

454

550

719

762

897

986

1,085

922

761

599

549

206211

604

616

783

1,015

1,193

أسرة التوليد 
أسرة األطفال

أسرة طبية
أسرة جراحية

أسرة العناية المركزة
األسرة الخاصة

839

739

582

499

202

630
690

543

375

188

202020212022202320242025

الفرصة

من المتوقع أن يزداد الطلب على أسرة المستشفيات مع زيادة السكان وارتفاع معدل 
اإلصابة باألمراض غير المعدية )NCDs( في السنوات الخمس المقبلة، وخاصة في وحدة 

العناية المركزة واألسرة الطبية.
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المهنيين المرخصين من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية حسب الفئة

25,076
 مهني في

الرعاية الصحية

3,944  
مهن مساعدة

1,702   
 صيدلي

4,727   
 طبيب ممارس

1,145   
طبيب أسنان

13,558
 ممرضة

البحرين بحاجة إلى المزيد من المتخصصين المدربين في مجال 
الرعاية الصحية

البحرين بحاجة إلى المزيد من المتخصصين المدربين في مجال الرعاية الصحية وفًقا لبيانات الهيئة 
الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعام 2021م، بلغ إجمالي عدد ممارسين الرعاية الصحية 

المسجلين بترخيص نشط 25,076 منهم 4,727 طبيًبا، 1,145 طبيب أسنان، 13,558 ممرًضا، 3,944 
مهن معاونة، و1,702 صيدلي.

الفرصة

يتيح بناء قوة عاملة كبيرة الكثير من اإلمكانات لتوسعة قطاع الرعاية الصحية، فضاًل عن 
توفير فرص واعدة للمهنيين في سبيل التقدم في حياتهم المهنية وإحداث تأثير أكبر في 

هذا المجال.

وبالنسبة للمستثمرين، ثمة آفاق واسعة لتأسيس قاعدة من أفضل المواهب اإلقليمية، سواء 
في المجال الطبي أو مجاالت الرعاية الصحية ذات العالقة، أو في الخدمات المساندة ضمن 

هذا المجال.

المصادر: 1 التقرير السنوي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 2021



الوفيات الناجمة عن األمراض غير المعدية في دول الخليج3 

انتشار األمراض يزيد الطلب

سجلت البحرين أعلى معدل للوفيات المرتبطة باألمراض غير المعدية في دول مجلس 
التعاون الخليجي في عام 20172. وفي العام 2019، شكلت األمراض غير المعدية 83 ٪ 

من نسبة الوفيات في البحرين .

يمكن للبحرين أن تساعد في معالجة األمراض المزمنة واألمراض 
غير المعدية

ليس البحرينيون فقط من يعانون من أمراض القلب واألوعية الدموية والسكري والسمنة واألمراض 
غير المعدية )NCD(؛ فال تزال المشاكل الصحية المرتبطة بأساليب الحياة المعاصرة تشكل مخاطر 

كبيرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.1 

الفرصة

من خالل توفير عدد أكبر من األسّرة والقوى العاملة، وتطوير نظام الرعاية الصحي، 
 يمكن للمستثمرين االستفادة من الحاجة إلى مواجهة المشاكل الصحية المنتشرة 

حول العالم. 

  83 ٪البحرين
٪ 77

٪ 73
٪ 72
٪ 72

٪ 69

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية

الكويت
سلطنة عمان

قطر

 BNA 3  2020 ؛ ،Alpen Capital Report2 ؛EY1 :المصادر
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لماذا أستثمر في 
البحرين.

تؤمن البحرين بالعالقات المشتركة الوثيقة.

نحن نعمل معكم لتعزيز إمكانات االستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، 
ونخصص لكم الفريق الذي يسندكم. فنجاحكم هو نجاح البحرين.

في ما يلي خمس طرق لتوفير فرص مهنية في قطاع الرعاية الصحية:

1 
 الجاذبية 

المالية

2 
سهولة ممارسة 

األعمال

4 
 الكفاءات 

العالية

3 
 الوصول إلى 

صناع القرار

5 
أسلوب حياة 

استثنائي



29



30

1. الجاذبية المالية.
تقدم لك البحرين كل ما تحتاجه لتحقيق أعلى األرباح. ستتأكد من ذلك بنفسك عند 
دخولك السوق مدعومًا بكافة المكونات الالزمة لالستفادة القصوى من العمالء 

المحتملين للوصول إلى أكبر عوائد على استثمارك. 

فرصة السوق
 من البحرين، يمكنك الوصول إلى سوق بقيمة 1.6 تريليون دوالر أمريكي1 مع 54 مليون مستهلك2. إذا كنت طموحًا، 

فإن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في انتظارك بقيمة تبلغ 3.7 تريليون دوالر أمريكي، و445 مليون مستهلك3.

استفد من انخفاض تكاليف التشغيل
تكاليف إدارة شركتك في البحرين أقل من أي مكان آخر في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تظهر التقارير أن 

التكاليف قد تكون أقل بنسبة 43 ٪.3

تجارة معفاة من الرسوم الجمركية
لدى البحرين اتفاقيات في أنحاء المنطقة وخارجها. هنا ستتمتع بتجارة معفاة من الرسوم الجمركية مع الواليات المتحدة 

األمريكية، وسنغافورة، وأيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا.

دفع الحد األدنى من الضرائب
مع عدم وجود ضرائب مستقطعة، وضرائب قليلة غير مباشرة، ستزدهر أعمالك في ظل النظام الضريبي األكثر تساهاًل في 

المنطقة.

أدر أعمالك بأسلوبك
تمتع بحرية مالية ال مثيل لها في البحرين، مع ملكية أجنبية بنسبة 100 ٪ 4، واالستفادة 100 ٪ من أرباح رأس المال وأرباح 

األسهم، وعدم وجود أي قيود على المناطق الحرة. في الواقع، تحتل البحرين المرتبة األولى في دول مجلس التعاون 
الخليجي من حيث الحرية المالية5.

دولةدولةدولة

ضريبة رأس المالضريبة الدخل الشخصيضريبة الثروةضرائب الشركات

34410 

٪ 0 ٪ 0 ٪ 0 ٪ 0 

 اتفاقيات حماية 
وتشجيع االستثمار

 اتفاقيات تجّنب 
االزدواج الضريبي

 رسوم االستيراد على 
المواد الخام

 :KPMG Cost of Doing Business 2021(؛ 3 تقارير(  Arab Development Portal  ،UNDP 2 ؛Q2 2021  ،Zawya 1 :المصادر
التصنيع، اللوجستيات )2019(، تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، الخدمات المالية )2020( 4 معظم القطاعات. 5 مؤشر 

Heritage للحرية االقتصادية 2021
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2. سهولة ممارسة األعمال التجارية.
ستحقق نجاحًا أكبر في وقت أقل! توفر البحرين بيئة صديقة لألعمال في كافة 
المجاالت، وتبذل جهودًا استثنائية لتهيئة مناخ مالئم يتيح النمو واالزدهار لكافة 

الشركات والمؤسسات. 

البنية التحتية الرقمية
تتبّنى البحرين اقتصادًا رقميًا قائمًا على المعرفة، وهو ما يساعدك على إدراك التكلفة وفوائد سرعة الحوسبة السحابية. 

وقد أحرزنا المراكز األولى في هذا المجال:

أول دولة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعتمد سياسة السحابة أواًل، 2017	 
أول دولة في المنطقة تقدم شبكة 5G ألغراض تجارية، 2017	 
المركز األول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مركز البيانات العمالق، 2018	 

عروض الشركات الناشئة
 البحرين مكان رائع لبدء األعمال التجارية أو توسعتها.

تتلقى الشركات الناشئة دعمًا كبيرًا، من المنح األولية إلى التمويل والتوجيه من جهات عديدة أبرزها المسرعات، 
والحاضنات، والشبكات المتخصصة، ومشغلي رأس المال االستثماري، واألفراد من أصحاب الثروات. 

أدت مبادرتنا المجتمعية إلى تعزيز نظام بيئي نابض بالحياة زاد بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 89 ٪ منذ عام 2017.

بنية تحتية متطورة
نوفر لك أفضل سبل االتصال لتوزيع منتجاتك، وابتكاراتك وخدماتك. 

كما ندعمك في السرعة واإلنتاجية عبر مركز لوجستي فعال يتم تطويره باستمرار. هنا يمكنك الوصول إلى أي منطقة 
في دول مجلس التعاون الخليجي جوًا خالل 90 دقيقة فقط.

مدينة الكويتالرياضالدمام

 مسقطدبي

1 ساعة و5 دقائق1 ساعة35 دقيقة

1 ساعة و30 دقيقة45 دقيقة

5 ساعات و30 دقيقة5 ساعات1 ساعة

12 ساعة و35 دقيقة8 ساعات و30 دقيقة
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بنية تحتية متطورة
يساعدك اإلطار التنظيمي في البحرين على االبتكار والنمو في ظل مخاطر منخفضة. التنظيم بسيط وواضح 

وشفاف، وتضمن معايير الحوكمة العالية لدينا أعلى مستويات االستقرار، كما نعمل دائمًا على تطوير نهجنا، 
ويبدو هذا واضحًا من خالل تقديم 17 إجراء جديدًا منذ عام 2017.



34

نهج فريق البحرين

 التعاون: النجاح متبادل

يختار فريق البحرين الخبراء والمؤثرين ومسؤولي اإلدارة العليا في المجال المطلوب لتوفير أفضل الفرص 
والحلول ليزدهر عملك وينمو اقتصادنا أيضًا.

 المرونة: التركيز على السبق

 يمنح فريق البحرين المستثمرين ميزة تنافسية من خالل فتح األبواب وإزالة الحواجز. فنحن نربط العمالء 
مباشرة مع كبار صناع القرار الحكوميين، ونعمل بعقلية التركيز على المستقبل واحتضان االتجاهات العالمية 

والفرص الصاعدًة.

  االستجابة: نستمع

 فريق البحرين هو صاحب السبق واتخاذ المبادرات والنهج العملي. فنحن نتقبل احتياجات المستثمرين، 
ونتفهم أين تكمن التحديات، ونعمل بشكل استباقي في إزالة العقبات أو إنشاء السياسات والمبادرات 

الصديقة لألعمال.

3. الوصول إلى صناع القرار.
قم بإجراء اتصاالت تعزز انطالق أعمالك وتمنح سيرها كّل السرعة والكفاءة: يجمع 
فريق البحرين بين الخبرة والموارد لفهم طبيعة أعمالك وتسريع تحقيق طموحاتك. 

نربطك بصناع القرار والهيئات االستراتيجية والشركاء عبر القطاعين العام والخاص، 
وذلك لحل أي مشكلة قد تواجهك في سبيل منحك الفرص وتمهيد طريق نجاحك.
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4. المواهب االستثنائية والمهارات العالية.
تمنحك البحرين مرونة كبيرة لتوظيف أفضل المواهب والخبرات. يمكنك توظيف 

أفضل المهارات المحلية من ضمن مليون شخص، وتعرف هذه المواهب بأنها ضمن 
األفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. يوجد حوالي 1,950 موظفًا 

بحرينيًا ضمن مجال الرعاية الصحية في القطاع الخاص، بزيادة قدرها 19 ٪ بين عامي 
2017-2020، مع نسبة أعلى في العدد اإلجمالي.

 تعليم رفيع المستوى

تركيز البحرين على تطوير المواهب والمهارات يمنحك موارد بشرية ال مثيل لها، ما يضمن لفريق عملك 
الديناميكي مستويات عالية من التحفيز وحس المبادرة.

 نجاح تجاري بلغتين
البحرينيون يتحدثون لغتك. حوالي 90 ٪ من الموارد البشرية هنا يتقنون اللغتين اإلنجليزية والعربية )تحتل البحرين 

المرتبة السادسة على مستوى الشرق األوسط في إجادة اللغة اإلنجليزية1(. كما أن لغتهم العربية السهلة 
والواضحة تضمن التواصل الممتاز مع بقية العرب.

الموظفون أيضًا يتمتعون بخبرة في مجال األعمال. يعمل معظم البحرينيين في القطاع الخاص حيث يكتسبون 
خبرة واسعة ومعارف متميزة.

 نجاح تجاري بلغتين
تأخذ البحرين المساواة بين الجنسين على محمل الجد، لذا يمكنك االستفادة من شريحة أوسع من المواهب.

في مجال التعليم، تصل المرأة إلى مستويات أعلى في العديد من التخصصات، وتقترب من تحقيق التكافؤ 
في مجاالت عديدة2. البحرين هي األولى عالميًا في تطوير المهارات الرقمية لإلناث، وفي مجال العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM(. 3 وبينما تشكل النساء أكثر من 20 ٪ من إجمالي القوى العاملة4، 
فإن 36 ٪ من موظفي الرعاية الصحية هم من اإلناث1.

2020 ؛ 2التقرير العالمي حول الفجوة بين الجنسين في المنتدى العالمي للبيئة، 2021؛   ،ICA / SIO  1 :المصادر 
20-2019  )MoE( 3مؤشر اإلنترنت الشامل، 2021؛ 4وزارة التربية والتعليم في البحرين
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 إحساس باالنتماء     

لكونها دولة تجارية على شكل جزيرة، استقبلت البحرين زوارًا من جميع أنحاء العالم على مّر آالف السنين.

وال يختلف مشهد اليوم عن األمس، فلدينا عدد كبير من الوافدين الذين يعيشون في مجتمع منفتح ومتسامح. 
وفطرتنا في المملكة تملي علينا مساعدتك على االستقرار في البحرين لكي تعتبرها “بيتك ووطنك”. معلومة 
قد تفاجئك: تحتل البحرين المرتبة األولى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من حيث “الشعور وكأنك 

في وطنك”.1

 اختيار رائع لإلقامة
مهما كانت ميزانيتك، فال مشكلة في العثور على مكان العيش المثالي. اختر من الشقق العصرية في وسط 
المدينة أو الضواحي األبعد، وصواًل إلى العقارات الفاخرة المطلة على الواجهة البحرية أو الفلل الكبيرة في 

المجتمعات الراقية.

 تعليم رفيع المستوى

يقّدر البحرينيون أهمية التعليم بشكل كبير، وقد كان نظام التعليم في المملكة أول نظام يتأسس في منطقة 
الخليج، لذا سيحظى أبناؤك بتعليم مميز في كافة المراحل الدراسية.

 الثقافة للجميع
في البحرين ستجد كل ما تتمناه لالستفادة من أوقات فراغك وتحقيق التوازن المثالي بين الحياة والعمل. 

 ستجد من حولك تاريخًا عريقًا يمتد على مدى 4000 عام، ويزخر باألصالة والمظاهر الثقافية الفريدة. ببساطة 
لن تجد هذا في أي مكان آخر.

5. أسلوب حياة استثنائي.
الحياة هنا رغيدة. يحب الجميع العمل والعيش في البحرين، يأتي الكثيرون لقضاء فترة 

وجيزة ويبقون لعقود طويلة.

 سوف تستمتع بأجواء بهيجة تحيطك بكافة وسائل الراحة التي تتوقعها، وأخرى 
لم تتوقع! فالبحرين تعرف كيف تضع األولويات وتنفذها بالشكل الصحيح.

   2021  ،InterNations Expat Insider 1 :المصدر



كل ما تتمناه هنا.

لنحتفل معًا بالتاريخ
اكتشف المواقع األثرية القديمة، 

والمتاحف، والمعارض الفنية، 
والمنازل التجارية، ومواقع التراث 
العالمي لليونسكو، بما في ذلك 
 مسار رحالت الغوص القديمة بحثًا 

عن اللؤلؤ.

عوامل الجذب واألنشطة
األسواق النابضة بالحياة والمقاهي 

العصرية، ومراكز التسوق الفخمة، 
والمتنزهات المائية الداخلية، والقفز 

بالمظالت ولعب الغولف وتجارب 
الغوص... كلها غيض من فيض ما 
سيمأل حياتك بالروائع في البحرين.

فورموال 1
ال شيء أكثر إثارة وحماسة من 

سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران 
الخليج للفورموال 1. يقام هذا الحدث 
السنوي الضخم لياًل في حلبة البحرين 

الدولية، الصخير.

39



40

كل المساعدة التي 
تحتاجها.

إذا وصلت هنا فال بد أنك قرأت كيف يمهد نهج “فريق البحرين” الطريق أمام 
االستثمار. فالبحرين تمضي إلى أبعد الحدود لتضمن نجاح المستثمرين الجدد 

والمحتملين على حد سواء.

مساعدة الحكومة – أنشطة ترشد نفقاتك 
تمثل الهيئة العامة “تمكين” ثمرة جهود البحرين الرامية إلى بناء قطاع خاص نشط ومستدام.

وتعزز تطوير ونمو المؤسسات وتقود المبادرات لتعزيز القوى العاملة إنتاجية.

وتستطيع الشركات واألفراد من جميع القطاعات االستفادة من برامج التدريب والتمويل والمنح واالستشارة 
ودعم ريادة األعمال. وهناك المزيد أيضًا في مجال الرعاية الصحية. يمكن للمستثمرين االستفادة من الدعم 

لتغطية ما يصل إلى 40 ٪ من تكلفة األجهزة الطبية، ولغاية 70 ٪ من رواتب البحرينيين للسنوات الثالث 
األولى.

المساعدة التنظيمية – سهولة البدء والتأسيس
 لدى الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مكتب مخصص للمستثمرين يمكنك من خالله الحصول 

على أفضل االستشارات حول فرص االستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ناهيك عن التوجيهات المتعلقة 
بالقوانين والتشريعات واللوائح التنظيمية، ويمكن أن يدعمك أيضًا في اتخاذ قرارات االستثمار المناسبة، 

ومتابعة الطلبات بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية وغيرها من إدارات الهيئة. لن تجد طريقة أكثر فعالية 
لتأسيس منشأتك الصحية.

مساعدة األعمال – التأسيس والدعم المستمر
يعمل مجلس التنمية االقتصادية في البحرين مع هيئة تنظيم الموارد البشرية على مساعدة المستثمرين في 

االستفادة القصوى من بيئة األعمال النابضة بالفرص في المملكة.

خبراؤنا المتخصصون في مختلف القطاع على أتم االستعداد لتقديم كل ما تحتاجه لتأسيس مشروعك التجاري 
في البحرين. بوجود مكاتب في جميع أنحاء العالم، سوف تجد بالتأكيد ممثاًل لمجلس التنمية االقتصادية في 

مكان قريب منك.



الجدوى
تحليل السوق والبيانات لدعم قرارك االستثماري

التسجيل
خدمة المساعدة المتكاملة لتسهيل دخولك إلى سوق البحرين

الرعاية الالحقة
دعم طويل األمد لضمان نجاحك المستمر

تشمل خدماتنا:
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الهيئة الوطنية لتنظيم المهن 
والخدمات الصحية ومجلس 

التنمية االقتصادية في البحرين. 
هنا من أجلك.

حول الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية 

تهدف الهيئة إلى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية بمملكة البحرين 
واقتراح تطويرها، بما يضمن الكفاءة العالية والسالمة والسرعة الالزمة والفاعلية 

في تقديم هذه الخدمات سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وفقًا 
ألفضل األسس العلمية ومعايير الممارسة الصحية المعتمدة في مملكة البحرين 

وفقًا لهذا القانون.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ وتطوير اللوائح الصحية في كل من الحكومة والقطاع 
الخاص. يتضمن ذلك اللوائح المتعلقة بترخيص مرافق الرعاية الصحية، ومنها 

المستشفيات، والمراكز الطبية، والعيادات الخاصة، والمراكز الصحية المتخصصة، 
 إضافة إلى المراكز الصيدالنية، ومنح التراخيص لألفراد العاملين في قطاع 

الرعاية الصحية.

دور الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية:

إصدار اللوائح التنظيمية للمهن والخدمات 	 
الصحية

تسجيل وتسعير األدوية والمستحضرات 	 
الصيدالنية والتأكد من جودتها

منح وتجديد التراخيص للعاملين في المجال 	 
الصحي والمرافق الصحية

مراقبة وتقييم مرافق الرعاية الصحية	 
اعتماد المؤسسات الصحية	 
إجراء تحقيق عند حدوث خطأ طبي	 
الجلسات التأديبية  لسوء السلوك المهني	 
الموافقة على التجارب السريرية	 
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حول مجلس التنمية االقتصادية في البحرين

مجلس التنمية االقتصادية في البحرين )EDB( هو 
الهيئة المعنية بالترويج لالستثمار في المملكة، وتتمثل 

مسؤولياته في جذب االستثمارات ودعم المبادرات 
التي من شأنها تعزيز المناخ االستثماري في البحرين. 

يعمل مجلس التنمية االقتصادية مع الحكومة 
والمستثمرين الحاليين والمحتملين على حد سواء 

لضمان جاذبية مناخ االستثمار في البحرين، فضاًل عن 
الترويج للمزايا الفريدة التي تتمتع بها المملكة، وتحديد 

 الفرص الواعدة لتحقيق مزيد من النمو االقتصادي 
عبر االستثمار.

يركز مجلس التنمية االقتصادية على قطاعات اقتصادية 
حيوية تستفيد من المزايا التنافسية للبحرين وتوفر 

فرصًا استثمارية واعدة. وإضافة إلى الرعاية الصحية، 
تشمل هذه القطاعات الخدمات المالية، والصناعة، 

والتكنولوجيا، واالبتكار، والسياحة، والتعليم، والخدمات 
اللوجستية، والنقل.
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ابدأ اليوم.
تواصل معنا.

لدينا دائمًا خبير لمساعدتك.
تقدم البحرين بصمة عالمية مع رعاية محلية يقدمها 

ممثلون احترافيون في 12 دولة. اتصل بنا وسنكون 
سعداء باإلجابة على أسئلتك حول االستثمار في 

قطاع الرعاية الصحية ومساعدتك على المضي قدمًا.
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investorenquires@bahrainedb.com     

www.bahrainedb.com     

 +973 17 58 99 99 

          

 bahrainedb #فريق_البحرين 

 الطابق الثالث، اركابيتا، صندوق بريد 11299، 
خليج البحرين، مملكة البحرين

اتصل بنا

 الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
 برج الخير 2

 مبنى 612، طريق 1011، مجمع 410
 سنابس

 ص. ب 11464 المنامة،
مملكة البحرين

+973 17 113 333       
 +973 17 113 270   


