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الكوٌت 91 :ملٌار دوالر أمرٌكً لمشروعات الرعاٌة الصحٌة العماللة المرتمبة

سوف ٌكشف د .مساعد الرزولً عن الفرص المتاحة فً لطاع الرعاٌة الصحٌة الكوٌتً فً "معرض الخمسة الكبار الكوٌت "6102
( 62-62سبتمبر ،معرض الكوٌت الدولً)







أكثر من  377مشروع فً الرعاٌة الصحٌة قٌد اإلنشاء فً دول مجلس التعاون الخلٌجً
من المتوقع أن ٌصل اقتصاد قطاع الرعاٌة الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً إلى  37ملٌار دوالر أمرٌكً بحلول
0707
من المرتقب أن تشكل الكوٌت  %77من جمٌع قٌم مشروعات الرعاٌة الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً
من المتوقع أن ٌنمو سوق الرعاٌة الصحٌة الخاص بمعدل  %07-71فً السنوات المقبلة
من المتوقع إتاحة فرص األعمال الجدٌدة للمؤسسات المحلٌة والدولٌة فً قطاع بناء منشآت الرعاٌة الصحٌة
من المزمع عرض موضوع البناء فً قطاع الرعاٌة الصحٌة على طاولة النقاش فً "معرض الخمسة الكبار الكوٌت
 03-01( "0772سبتمبر  )0772كجزء من الورش التعلٌمٌة المجانٌة

دبً 01 ،سبتمبرٌ - 6102 ،جري حالًٌا تطوٌر أكثر من  755من مشروعات البناء فً الرعاٌة الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً
مإخرا بشؤن لطاع الرعاٌة
بمٌمة إجمالٌة تمدر بـ 60ملٌار دوالر أمرٌكً .ووفمًا للتمرٌر الذي أصدرته شركة "بً إن سً" ()BNC
ً
الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً بتكلٌف من "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  ،"1596تبلغ لٌمة كل من  955مشروع من هذه
المشروعات أكثر من  955ملٌون دوالر أمرٌكً.
نموا لوًٌا لً السنوات الممبلة .ومن المرجح أن تصل
ومن المتولع أن ٌسجل التصاد الرعاٌة الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً ً
لٌمة العالج الطبً وأنشطة المستشفٌات وأنشطة الصحة البشرٌة المساعدة فً الخلٌج إلى  79ملٌار دوالر أمرٌكً بحلول  ،1515مسجلة
بذلن زٌادة لدرها  %76من المٌمة التً حممتها عام  1590والتً بلغت  8505ملٌار دوالر أمرٌكً .وٌعد تزاٌد عدد السكان،
ودٌموغرافٌة الشٌخوخة ،والسٌاحة العالجٌة ،والمبادرات التً تمودها الحكومة لتوفٌر خدمات الرعاٌة الصحٌة الممٌزة من المحركات
الرئٌسٌة التً أسهمت فً هذا النمو.

كشفت دي .أم .جً .للفعالٌات الشرق األوسط وآسٌا وأفرٌمٌا ،الشركة المنظمة "لمعرض الخمسة الكبار الكوٌت  ،"1596أن دولة الكوٌت
تشكل ما ٌمرب من  %99من لٌمة جمٌع مشروعات الرعاٌة الصحٌة فً دول مجلس التعاون الخلٌجً .وٌإكد التمرٌر الصادر عن
الشركة الكوٌتٌة للعلوم الحٌاتٌة وشركة أ .م .س هٌلث ،أن مٌزانٌة وزارة الصحة لد تضاعفت خالل السنوات الخمس الماضٌة ،ومن
المتولع أن تصل إلى ما ٌمرب من  1ملٌار دٌنار كوٌتً ( 606ملٌون دوالر أمرٌكً) خالل العامٌن .1596-1590
ووفمًا لد .مساعد الرزولً ،الرئٌس التنفٌذي لتطوٌر األعمال فً الشركة الكوٌتٌة للعلوم الحٌاتٌة والمتحدث فً "معرض الخمسة الكبار
نموا سرٌعًا فً لطاع الرعاٌة الصحٌة والذي سٌعكس االستثمارات الضخمة فً البنٌة
الكوٌت " ،1596فإن " :السنوات الممبلة ستشهد ً
التحتٌة لمطاع الرعاٌة الصحٌة فً البالد ،وهذا من شؤنه أن ٌوفر العدٌد من الفرص لكل من المإسسات المحلٌة والدولٌة التً تعمل فً
بناء منشآت الرعاٌة الصحٌة".
والٌومٌ ،مثل لطاع الرعاٌة الصحٌة العام فً الكوٌت أكثر من  %85من اإلنفاق المخصص للرعاٌة الصحٌة فً البالد .ومع ذلن ،فإن
الرزولً على ثمة من أن المطاع الخاص سٌكون له دور رئٌسً فً التنمٌة المستمبلٌة فً المطاع الطبً .وأضاف ً
لائال" :من الممدر أن
ٌنمو سوق الرعاٌة الصحٌة الخاص بمعدل  %15-90خالل السنوات الممبلة؛ حٌث سٌتم فتح العدٌد من المستشفٌات الخاصة الجدٌدة فً
الكوٌت وإضافة  90855سرٌر فً المستشفٌات .كما ٌجرى حالًٌا العمل فً أكثر من  15مشروعًا ضخ ًما واسع النطاق فً لطاع الرعاٌة
الصحٌة .وبتخصٌص ما ٌمدر بـ  500ملٌار دٌنار كوٌتً ( 91ملٌار دوالر أمرٌكً) ،سوف تعمل هذه المشروعات على إضافة 990155
سرٌر فً المستشفٌات المتوفرة بالفعل فً الكوٌت".
وتعمل حالًٌا الشركة الكوٌتٌة للعلوم الحٌاتٌة – بصفتها الجهة االستشارٌة للحكومة الكوٌتٌة – على المشاركة فً تطوٌر مركز جٌنوم
الوطنً الجدٌد فً الكوٌت ،وإعداد سجل وطنً طبً إلكترونً موحد لٌبدأ بمشروع مستشفى جابر الضخم .وسوف ٌمدم د .الرزولً
عرضًا تمدٌمًٌا عن "التوجهات ،والتحدٌات ،والفرص المائمة فً لطاع الرعاٌة الصحٌة فً الكوٌت" فً "معرض الخمسة الكبار الكوٌت
 "1596فً  17سبتمبر .وسوف تمام الورشة المجانٌة فً الٌوم الثالث خالل فترة المعرض والتً تخصص لتناول موضوع االستدامة فً
البناء.
ووفمًا لما ذكره د .الرزولً " :فإن البناء المستدام ٌتجاوز ممارسات البناء صدٌمة البٌئة أو توجٌهات نظام الرٌادة فً تصمٌمات الطالة
والبٌئة .وٌجب أن ٌتم تصمٌم وتطوٌر جمٌع البناٌات خاصة المعنٌة بخدمة المجتمع مثل المستشفٌات والعٌادات بما ٌحمك التؤثٌر البٌئً
اإلٌجابً مدى الحٌاة ،وتوفٌر أعلى مستوٌات الراحة واالستمرارٌة واألداء لكل من األطباء والمرضى ،ناهٌن عن أن البناٌات المستدامة
من شؤنها عن تملل من استخدام المٌاه والمواد الخامة والطالة والمساحات المستخدمة".
سٌكون العرض التمدٌمً الذي سٌمدمه د .الرزولً فً "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  ،"1596جز ًءا من مجموعة ورش العمل العملٌة
المجانٌة التً تزٌد عن  15ورشة والمعتمدة من مركز التطوٌر المهنً المستمر ،والذي سٌمدم آخر المستجدات فً توجهات المطاع
واألدوات والتطبٌمات والتمنٌات للمهندسٌن المعمارٌٌن ومصممً الدٌكور الداخلً ،والمخططٌن العمرانٌٌن ،والمماولٌن ،والمهندسٌن،
واالستشارٌٌن.

وستموم د .أنجٌال بٌرن ،المدٌر المشارن  -الرعاٌة الصحٌة فً مإسسة  ،SSHبتناول موضوع البناء فً الرعاٌة الصحٌة بشكل مفصل
فً "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  ."1596وفً الٌوم األول من الفعالٌة ،سوف تعرض د .بٌرن على الحضور التعمٌدات الفرٌدة
لتصمٌم منشآت الرعاٌة الصحٌة ،وستمدم نظرة عامة عن المعاٌٌر والنظم التً تحكم تصمٌم تلن البناٌات فً جمٌع أنحاء المنطمة.
ومن الممرر أن ٌمثل "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  "1596المزمع إلامته فً الفترة بٌن  10إلى  17سبتمبر  1596فً معرض
الكوٌت الدولً ،أكبر فعالٌة فً البناء والتشٌٌد فً البالد .وسٌكون المعرض الذي تنظمه شركة دي .أم .جً .للفعالٌات الشرق األوسط
ً
سهال وأساسًٌا فً سوق البناء الكوٌتً للجهات العارضة بما ٌمكن المهنٌٌن فً المطاع من تطوٌر
وآسٌا وأفرٌمٌا ،مجانًٌا وسٌوفر طرٌمًا
أعمالهم والتواصل مع مجموعة واسعة من الزوار.
ومن المتولع أن ٌرحب "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  "1596بـ 60555مشارن وسٌموم باستضافة أكثر من  905شركة عارضة على
الصعٌدٌن المحلً والدولً على مساحة  5,055متر مربع .ومن جانبها ذكرت اشلً روبرتس ،مدٌرة الفعالٌات فً "معرض الخمسة
الكبار الكوٌت ٌ " :"1596عمل "معرض الخمسة الكبار الكوٌت  "1596على تنظٌم أكبر تجمع لممدمً الحلول والمنتجات فً الكوٌت بما
فً ذلن كل من الشركات المحلٌة والدولٌة ،إلتاحة الفرصة لالستعانة بالحلول التً لم تتوافر بعد فً السوق المحلً".
لمعرفة المزٌدٌ ،رجى زٌارة المولع اإللكترونً .www.big5kuwait.com
ٌرجى التسجٌل فً ٌ .www.register.big5kuwait.comغلك التسجٌل عبر اإلنترنت فً  19سبتمبر  1596فً الساعة 8055
مسا ًء.
تمرٌر " لطاع الرعاٌة الصحٌة بدول مجلس التعاون الخلٌجً  "1596الصادر عن شركة بً إن سً والمتاح للتحمٌل على
www.big5kuwait.com/market-opportunities/industry-reports

 -انتهى –

نبذة عن "دي .أم .جً .للفعالٌات"
"دي .أم .جً .للفعالٌات" ،هً إحدى الشركات الدولٌة المتخصصة فً مجال النشر وتنظٌم المعارض والمإتمرات الرائدة
على مستوى السوق لمطاعات الطالة والبناء والدهانات والضٌافة والتصمٌم الداخلً.
وتتمحور أهداف الشركة ،بإعتبارها موردا ً رائدا ً لمعلومات األعمال المباشرة تمتلن رإٌة تركز على تلبٌة احتٌاجات العمالء
وتعمل على توطٌن العملٌات والعاللات ،حول إطالع الشركات على كل ما هو جدٌد وربطها مع المستهلكٌن المعنٌٌن من أجل
خلك أسواق نشطة عبر منصات ومجتمعات متعددة.

وتعد "دي .أم .جً .للفعالٌات" شركة تابعة ومملوكة بالكامل من لبل "دٌلً مٌل وجنرال تراست" ،ccc.twmd.www
وهً مجموعة دولٌة مدرجة فً بورصة لندن وتضم شركات عاملة فً مجال المعلومات واإلعالم وتنظٌم الفعالٌات.

نبذة عن "دي .أم .جً .للفعالٌات" فً الشرق األوسط وآسٌا وأفرٌقٌا
تعمل "دي .أم .جً .للفعالٌات" ،التً تؤسست خالل العام  ،9989فً منطمة الشرق األوسط منذ العام  9990وتضم فً
محفظتها العدٌد من المعارض الرائدة بما فً ذلن معرض "الخمسة الكبار" لإلنشاءات؛ ومعرض "إندكس" ،أكبر فعالٌة
للتصمٌم الداخلً فً الشرق األوسط؛ ومعرض الفنادق ،الحدث األلدم واألكثر أهمٌة فً لطاع الضٌافة.
وتموم شركة "دي .أم .جً .للفعالٌات الشرق األوسط وآسٌا وأفرٌمٌا" وممرها دبً ،بتنظٌم أكثر من  80فعالٌة فً جمٌع انحاء
الشرق األوسط وأفرٌمٌا وآسٌا وأمرٌكا الشمالٌة وأوروبا .وتستمطب هذه الفعالٌات أكثر من  105.555زائر كل عام وتوفر
فرصا ً كبٌرة للمعنٌٌن بالتجارة من أجل إلامة األعمال التجارٌة والتواصل وتبادل الخبرات .وٌمكن الحصول على مزٌد من
المعلومات من خالل المولع .ccc.twmdndvdgwd.www

نبذة عن "دي .أم .جً .تً":
"نلبً حاجتكم للمعرفة"

تدٌر "دي .أم .جً .تً" ( )TGMDمحفظة متوازنة ومتعددة الجنسٌات من الشركات التجارٌة والتً تبلغ عوائدها حوالً 1
ملٌار جنٌه إسترلٌنً ،والتً تزود مجموعة متنوعة من األعمال والمستهلكٌن بالمعلومات والتحلٌالت واألفكار واألخبار
والترفٌه.
وٌعمل لدى الشركة أكثر من  95.555موظف وهً مدرجة فً بورصة لندن .واستطاعت الشركة تحمٌك عوائد بلغت 9.868
ملٌون جنٌه إسترلٌنً وأرباح بلغت  199ملٌون جنٌه إسترلٌنً لبل خصم الضرائب فً السنة المالٌة حتى شهر سبتمبر/أٌلول
.1590
وتموم "دي .أم .جً .تً" بتمدٌم المعلومات عالٌة المٌمة لمطاعات التؤمٌن والعمارات والطالة والتعلٌم والتموٌل ،كما تدٌر
فعالٌات على درجة عالٌة من النجاح وتستمطب جمهورا ً عالمٌا ً متنامٌا ً إلى نشاطاتها اإلعالمٌة.
أعمال الشركة على مستوى المإسسات تشمل:
-

حلول إدارة المخاطر
"دي .أم .جً .للمعلومات"
"دي .أم .جً .للفعالٌات"
"ٌورو مانً انستتٌوشنال أنفٌستور"

لطاع الخدمات االستهالكٌة ،دي .أم .جً .لإلعالم ،تشتمل على:
-

"ذا دٌلً مٌل"

-

"ذا مٌل أون صاندي"
"مٌل أون الٌن" ( TaMylGaMy.wwwفً الوالٌات المتحدة)
"مترو"

كما تستحوذ الشركة على حصص كشرٌن فً مشارٌع مشتركة أو من خالل المشاركة فً مجموعة من الشركات التجارٌة،
)Pwwxya trwxdrdl Mrwpx tyw* )Pwwxya
بما فً ذلن "زوبال بروبرتً غروب" trMwd PwwadMwv
و"واوتشر" (.)rwcwwdr
وتهدف "دي .أم .جً .تً" إلى توفٌر المعلومات واألفكار والخدمات بؤعلى مستوى من الجودة ألسواق النمو الجذابة وبطرق
مبتكرة ،والبناء على سجل حافل من نمو اإلٌرادات واألرباح .وللمزٌد من المعلوماتٌ ،رجى زٌارة المولع
.ccc.twmd.www
* حصة بنسبة %55

