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دراسة عن القطاع الرعاية الصحية 

األوسط،  الشرق  في  العالجية  السياحية  الوجهات  أبرز  من   
ً
واحدا األردن  “يعتبر 

املتوقع  اإلقليمي، ومن  الصعيد  األدوية على  في مجال صناعة  رائد  األردن  أن  كما 

السياحة  زيادة  مثل  عوامل،  لعدة  نتيجة  القادمة  السنوات  في  أكبر  نمو  تحقيق 

األخرى”. الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  السعودية  العربية  اململكة  من  العالجية 
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يسهم التمدن ونمو السكان املستمر في األردن إلى جانب تزايد 

الحاجة إلى خدمات الرعاية الصحية واإلمدادات الطبية في 

البلدان املجاورة في تحول اململكة إلى وجهة إقليمية لتقديم 

خدمات الرعاية الصحية املتميزة2. 

الرعاية  لقطاع  التنافسية  القوة  األردنية  الحكومة  تدرك 

الصحية في األردن، وأصبحت منعكسة في رؤية األردن 2025 

التي تركز بشكل خاص على تطوير مجمعات الرعاية الصحية 

الرعاية  نظام  يلبي  ذلك،  إلى  باإلضافة  الطبية.  والسياحة 

الصحية في األردن املعايير الدولية فيما يتعلق باالعتماد، حيث 

تم اعتماد مجلس اعتماد املؤسسات الصحية )HCAC( من 

قبل الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية )ISQua(. وقد 

ساهمت هذه العوامل مجتمعة في زيادة السياحة العالجية 

على مر السنين.

في  العالجية  السياحية  الوجهات  أبرز  من  واحة  األردن  يعتبر 

األدوية على  في مجال صناعة  رائد  أنه  الشرق األوسط، كما 

الصعيد اإلقليمي، ومن املتوقع تحقيق نمو أكبر في السنوات 

العالجية  السياحة  زيادة  مثل  عوامل،  لعدة  نتيجة  القادمة 

من اململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي 

عددهم  يتجاوز  الذين  األردن  في  األطباء  وغالبية  األخرى. 

28,000 طبيب معتمدون من الواليات املتحدة واململكة املتحدة 

وكندا أو دول أوروبية أخرى، ويتمتعون بالخبرة الالزمة في رعاية 

املر�ضى باستخدام أحدث التقنيات1   وتؤدي الزيادة املستمرة 

في عدد املستشفيات اململوكة للقطاعين العام والخاص وبناء 

املستشفيات واملراكز الطبية وتجديد القائم منها وتوسيع نطاق 

تغطية التأمين الصحي وزيادة احترافية املعالجة الحديثة إلى 

زيادة الطلب على املعدات والخدمات الطبية.

يشتهر قطاع الرعاية الصحية األردني بخدماته عالية الجودة على الصعيدين اإلقليمي والدولي. حيث تساهم القوى العاملة 

األردنية املؤهلة على املستوى العاملي واألجهزة واملعدات الطبية الحديثة واملرافق الطبية عالية الجودة في جعل قطاع الرعاية 

 في البالد. هناك العديد من الفرص االستثمارية الواعدة في قطاع الرعاية 
ً
الصحية في األردن من أسرع القطاعات نموا

الصحية املتنامي في األردن.

نظرة عامة على قطاع الرعاية الصحية في األردن

.2018 الصحية،  الرعاية  نظام  على  عامة  نظرة   ،Medxjordan.com  -  1
 .2016 ،Export.gov - 2
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 2016 ،Export.gov   3
.2019  -  2015 األردن  في  الصحي  للقطاع  الوطنية  الستراتيجية    4

عدد أسرَّة المستشفيات عدد المستشفيات

4,496 62 خاصة

9,235 48 عامة

13,731 110 اإلجمالي

الفرص االستثمارية

    يبلغ إجمالي قيمة قطاع الرعاية الصحية في األردن حوالي 3.58 مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل ما يقرب من 10٪ من الناتج 

املحلي اإلجمالي )حسب اإلنفاق على هذا القطاع(، وهذا املعدل من بين أعلى املعدالت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٣.  

 للقدرة التنافسية القائمة في اململكة من حيث السياحة الطبية وتوافر القوى العاملة الخبيرة في قطاع الرعاية الصحية 
ً
ونظرا

ووجود املستشفيات واملرافق الشهيرة وإجراء اإلصالحات في اإلطار التنظيمي للمستشفيات الخاصة ووجود أسواق متنامية مع 

تزايد الطلب على خدمات الرعاية الصحية ذات املستوى العالمي في املنطقة، يتوافر عدد من الفرص االستثمارية املثمرة عبر 

مجموعة متنوعة من منافذ الرعاية الصحية.

1 -  قطاع املستشفيات 
يتمتع ما يقارب 86٪ من األردنيين بتغطية التأمين الصحي إما على أساس القطاع العام أو الخاص أو العسكري أو التابعة لوكالة 

األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا( - وهي نسبة عالية مقارنة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا٤. 
عالوة على ذلك، فإن التدفق الكبير لالجئين السوريين خالل السنوات السبع املاضية يتطلب توفير بنية تحتية وخدمات صحية 
مالئمة ومستدامة. ومن أجل استيعاب هذا الطلب املتزايد على خدمات الرعاية الصحية، يتعين توفير مستشفيات ومراكز طبية 
جديدة خاصة وعامة في األردن في السنوات الخمس املقبلة، مع التركيز بشكل خاص على املدن الكبرى، مثل عمان والزرقاء وإربد. 
كما سيؤدي بناء مستشفيات جديدة إلى زيادة الطلب على الخدمات املهنية واملنتجات الطبية. وال يقتصر قطاع املستشفيات على 
البنية التحتية للرعاية الصحية األساسية فقط )مثل املستشفيات واملراكز الطبية(، بل يوفر أيًضا فرًصا استثمارية في قطاعات 
أكثر تطوًرا. يتعلق هذا األمر بالشركات التي تتطلع إلى إنشاء مراكز عالجية أو طبية متخصصة تقدم جميع التخصصات أو العالجات 

املحددة، وكذلك املراكز الطبية واملستشفيات التي تقدم خدمات 5 نجوم.

املصدر: وزارة الصحة، 2017
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2 - األدوية  واألجهزة الطبية

يتطور قطاع األدوية في األردن بمعدل 25٪ سنوًيا5.  ويتزايد الطلب على األدوية واألجهزة الطبية واملستلزمات الطبية مع تزايد 
الطلب على املستشفيات واملراكز الطبية ومرافق الرعاية الصحية الجديدة. وقد ساهم قطاع املستحضرات الصيدالنية في األردن 
 لجودة املستحضرات الصيدالنية وسمعتها الجيدة، يتم تصدير 80٪ من 

ً
بشكل إيجابي في تعديل امليزان التجاري األردني. ونظرا

إنتاجها إلى أكثر من 70 دولة6  يقدم قطاع املستحضرات الصيدالنية الذي يشكل جزًءا من قطاع الرعاية الصحية في األردن فرًصا 
استثمارية واعدة، حيث إنه يساهم بحصة كبيرة في النمو الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية بشكل عام. تشمل الفرص املحتملة 

تصنيع األدوية لالستخدام البشري وإنتاجها واستخالص العقاقير الصيدالنية من النباتات الطبية وتوفير اللوازم الطبية.
تضم الصناعات الطبية والعالجية الحالية في األردن أكثر من 100 مصنًعا محلًيا، وتوفر هذه املصانع نحو 8000 فرصة عمل تغطي 
جميع املستويات اإلدارية والفنية. ولقد أصبحت األردن مركًزا للممارسات التصنيعية الجيدة )GMP( في منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، كما وسعت صادراتها من املستحضرات الصيدالنية إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، بما في ذلك دول الخليج 
والواليات املتحدة وأوروبا، ويرجع ذلك كله إلى الجودة العالية والسمعة املمتازة واألسعار املعقولة التي تتميز بها تلك املستحضرات. 
من املتوقع أن ينمو سوق األجهزة الطبية األردنية بمعدل أعلى من املتوسط بمقدار 9.3٪ سنوًيا، ويقدر حجم سوق املستحضرات 

الصيدالنية في األردن بمبلغ 1.3 مليار دوالر أمريكي7.  وقد استفاد قطاع املستحضرات الصيدالنية في األردن من نمو اقتصادات 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )خاصة في دول الخليج( خالل السنوات األخيرة، ومن املتوقع أن ينمو القطاع أيًضا في 
املستقبل القريب، مما سيؤدى إلى زيادة اإلنفاق الحكومي على قطاع الرعاية الصحية. من املحركات الرئيسية للنمو في قطاع 

الرعاية الصحية في األردن استمرار حجم الصادرات الطبية الكبير التي تنتجها شركات تصنيع األدوية املحلية في اململكة.
٣ - الخدمات والتعليم الطبي

يوجد في األردن مرافق املختبرات الطبية سريعة النمو، والتي تستخدم أحدث التقنيات املتطورة باستمرار. يبلغ عدد األطباء في 

األردن 28.6 طبيب لكل 10,000 نسمة8، وهذه النسبة من أعلى املعدالت في العالم. ويبلغ عدد املمرضات في األردن 32 ممرضة لكل 
10,000 نسمة.  لذلك، تنشأ فرص االستثمار في مجال التعليم والخدمات املتعلقة بالرعاية الصحية مع تقدم القطاع. تشمل 
األمثلة على هذه الخدمات كل من الخدمات االستشارية املتعلقة بإدارة املستشفيات والتعليم والتدريب على معايير مراقبة الجودة 

وإصدار الشهادات وبرامج إدارة املختبرات واملستشفيات والكواشف والتشخيصات املختبرية. 
٤ - السياحة العالجية ومستحضرات التجميل

تجذب السياحة العالجية في األردن، بما في ذلك إنفاق املر�ضى على اإلجراءات الطبية واإلقامة والنقل والخدمات األخرى، ما ال يقل 

عن 250,000 مريض إلى األردن سنوًيا، وتمثل 40٪ من عائدات السياحة اإلجمالية لألردن9.  ومن املتوقع أن تنمو السياحة 
العالجية في السنوات القادمة، ومع زيادة نسب الشيخوخة في العالم والنفقات املتزايدة على قطاع الرعاية الصحية والسياحة. 
وعلى هذا النحو تزداد الفرص االستثمارية، مثل الجهات ذات الخبرة في السياحة الطبية واملنتجعات الصحية واملراكز الصحية 
والعالج الطبيعي ومستحضرات التجميل الخاصة بمنطقة البحر امليت وتجهيز الطين وتكريره، من أجل استيعاب السياح وتلبية 

متطلبات السياحة العالجية. 
5 - الخدمات الصحية اإللكترونية

نفذت الحكومة األردنية مبادرة الخدمات الصحية اإللكترونية التي تهدف إلى ضمان مساءلة مرافق الرعاية الصحية، وستعمل 
على تخزين السجالت الصحية اإللكترونية للمر�ضى واسترجاعها وتحديثها من قبل جميع مرافق الرعاية الصحية املشاركة في 
األردن. ومن ضمن البرامج النموذجية شركة الحوسبة الصحية )EHS( التي تأسست في أوائل عام 2009 كشركة خاصة مبتكرة 
 آلية فعالة لتحسين جودة وكفاءة خدمات الرعاية الصحية العامة 

ً
ومعتمدة على التكنولوجيا وال تهدف إلى الربح تقدم حلوال

األردنية10.  وتعد شركة الحوسبة الصحية من العوامل املحركة ملستقبل الخدمات الصحية اإللكترونية في األردن. ونظًرا لتنفيذ 
الحكومة األردنية الستراتيجيتها املتعلقة بالخدمات الصحية  اإللكترونية تتوافر الفرص االستثمارية في عدد من التطبيقات 
والخدمات، بما في ذلك أنظمة إدارة الرعاية الصحية ووحدات البرامج املتعلقة باملجاالت والتطبيقات الخاصة وحلول التأمين 

الطبي املتكاملة وإدارة عالقات العمالء وتطبيقات الرعاية الصحية على الهواتف الجوالة ومزودي املحتوى الطبي على اإلنترنت.
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موقع استراتيجي إلى جانب األمان واالستقرار 
وعوامل اتصال وربط فريدة ومنصة خدمات 

لوجستية تنافسية وهذا ما جعل األردن في املكان 
املناسب بشأن الخدمات اللوجستية اإلقليمية 

والبناء وإعادة اإلعمار.

مركز إقليمي إلدارة العمليات 

من املعروف عن اململكة أنها محل ترحيب 
واستضافة إلى جانب مجاالتها املتنوعة ومناطقها 
الساحرة ومناخها املريح مما جعل األردن الوجهة 

الفاتنة لجميع أنماط السياحة.

الوجهة املناسبة للسياحة 
الترفيهية والسياحة الطبية

تقدم األردن بيئة عمل متسمة بالحركة واالبتكار 
والعوملة إلى جانب السهولة العالية في إنشاء 
وتأسيس الشركات في موقع مستقر وتناف�ضي 

ويمكن توقع التكاليف فيه وهو ما جعل األردن في 
املركز الرئي�ضي للمنطقة بالنسبة لعمليات 

الشركات التي تتطلب وفرة من املواهب التي تتمتع 
باملهارات العالية. 

محور الخدمات اللوجستية 
اإلقليمية والبناء )وإعادة 

اإلعمار(

الوصول إلى األسواق اإلقليمية 
والدولية

مركز رأس املال االستثماري 
واالبتكار

أثمرت شبكة اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة في 
األردن واتفاقيات االستثمار الثنائية إلى إيجاد طرق 

الوصول املميزة إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك في 
أكبر األسواق حول العالم. 

أدى مزيج رأس املال االستثماري والساحة 
االبتكارية ملواهب التكنولوجيا والقطاع املالي 

السليم إلى تحويل األردن الى نظام بيئي ابتكاري 
جاهز للمستثمرين وللشركات الناشئة.

حقائق 
اتفاقيات التجارة الحرة

7

دائرة السوق املباشرة
1,5 مليار مستهلك

مناطق تنموية
14 منطقة عبر األردن

االتصال والربط
12 ميناء بحري، ومطارات جوية ومطارات برية

الحرية االقتصادية
املركز الرابع على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا )2018(

الناتج املحلي اإلجمالي
40.07 مليار دوالر أمريكي )2017(

الناتج املحلي اإلجمالي للفرد
4,129.8 دوالر أمريكي )2017(

نمو الناتج املحلي اإلجمالي السنوي
)2017( ٪2.0

عدد الجامعات
36

عدد املهندسين لكل 10,000 فرد
)2017( 151.0

عدد األطباء لكل 10,000 فرد
)2017(  28.6

 عصرًيا مجهًزا بالنسبة للمجاالت القادمة في الهندسة أو الصناعة 
ً
تعتبر اململكة األردنية موقًعا مستقًرا وصديًقا لألعمال و موقعا

أو تكنولوجيا املعلومات أو علوم الحياة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ويوفر األردن البيئة الحيوية السليمة والتي 

ن الشركات من الحصول على مواهب فريدة متعددة، واملساعدة في األعمال التجارية، وكذلك إيجاد شريك حكومي راغب في 
ّ
مك

ُ
ت

املساعدة في تمكين نمو هذه الشركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ملاذا األردن؟

منطقة

معان التنمويه 

منطقة

املوقر التنمويه 

منطقة امللك عبدالله الثا� التنمويه - سحاب

منطقة رشكه التجمعات الصناعيه التنمويه

 منطقة مجمع

الضليل الصناعي

التنمويه 

منطقة

ال�يا التنمويه 

منطقة امللكاملفرق - 

حس� بن 

طالل 

 التنمويه 

املفرق -

منطقة

الحسن 

الصناعية 

التنمويه 

منطقة

اربد 

التنمويه 

منطقة جبل عجلون التنمويه

منطقة مجمع امللك الحس� لألع�ل التنمويه

منطقة البحر امليت التنمويه

منطقة الحس� بن عبدالله الثا� التنمويه - الكرك

منطقة املحمدية التنمويه - معان
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المعدل لكل 10,000 القوى العاملة في األردن الوظيفة

27,3 26,019 األطباء

7,1 6,806 أطباء األسنان

13,5 12,872 الممرضات

12,7 12,076 الصيادلة

60,3 57,773 اإلجمالي
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يتميز قطاع الرعاية الصحية في األردن بتطبيق السياسات و األنظمة املشرعة لصالح الشركات واملستثمرين على حد سواء. 

ا ملؤشر السياحة العالجية11.  وتساعد البنية 
ً
ويحتل قطاع الرعاية الصحية في األردن املرتبة ٣٣ في التصنيف العاملي وفق

التحتية القوية والسياسات الوطنية املخصصة لعمليات قطاع الرعاية الصحية والتقنيات املتطورة املستخدمة في تمكين 

بيئة األعمال في األردن لضمان وجود قطاع رعاية صحية مزدهر في األردن. ال شك أن القطاع متطور للغاية مقارنة ببقية دول 

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. عالوة على ذلك، يساهم ارتفاع النفقات الصحية في البلدان األخرى، إضافة إلى مكانة 

األردن باعتبارها الوجهة األولى واملفضلة للباحثين عن خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية وعلى مستوى عاملي من 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في زيادة الحاجة إلى التوسع واالستثمار في قطاع الرعاية الصحية في اململكة.

ملاذا األردن في قطاع الرعاية الصحية؟

1 -  رأس املال البشري في قطاع الرعاية الصحية

تستند القدرة التنافسية لقطاع الرعاية الصحية األردني بشكل خاص إلى وجود القوى العاملة ذات املهارات العالية، حيث يستفيد 

القطاع من توافر أكثر من 57,000 فرد من الطاقم الطبي املدرب تدريًبا جيًدا )معدل مرتفع بالنسبة إلى عدد السكان(، باإلضافة 

إلى رسوم العالج املنخفضة نسبًيا )وهي أقل من تلك الرسوم املطبقة في أوروبا والواليات املتحدة(. تمتلك األردن أكبر عدد من 

األطباء وأطباء األسنان واملمرضات للفرد الواحد مقارنة بدول املنطقة.

املصدر: وزارة الصحة، 2017

2 - سوق رأس املال البشري عالي الجودة

 عالًيا والتي تتمتع بمرونة عالية وذات تكلفة تنافسية - وهي واحدة من 
ً
تكمن القوة الرئيسية لألردن في القوى العاملة املؤهلة تأهيال

أهم العناصر األساسية الالزمة ألي كيان عالمي إلثبات وجوده القوي على الصعيد اإلقليمي. وقد أدركت األردن والتي تعتبر من 

الدول ذات املوارد الطبيعية املحدودة أهمية االستثمار في مواردها البشرية وأصبحت مهتمة أكثر باملواهب لديها. كما أن اململكة 

مستعدة اآلن لجني ثمار هذه امليزة، واالستفادة من القوى العاملة املمتازة الستيعاب العديد من الصناعات القائمة على التكنولوجيا.

تعتبر القوى العاملة الشابة والديناميكية في األردن من أكثر القوى العاملة املاهرة واملنافسة وذات اإلنتاجية العالية في املنطقة، 

حيث تستند مزايا القوى العاملة في اململكة إلى التكلفة املنخفضة نسبًيا واملرونة في تحديد األجور وممارسات التوظيف والتسريح 

الفعالة، مما يجعل من السهل جذب املوظفين املناسبين والحفاظ عليهم.

٦
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المقاالت العملية
 والفنية

وضع تنمية 
 التجمعات

بين  البحثي  التعاون 
الجامعات وقطاع الصناعة

الترتيب)من أصل 128 دولة(

73 55 15 قبرص

121 31 67 مصر

37 30 46 األردن

48 53 48 لبنان
54 22 74 المملكة العربية السعودية

98 97 24 تونس

60 54 43 تركيا

املصدر: املنظمة العاملية للملكية الفكرية 2018، مؤشر االبتكار العاملي 2018

يؤدي املزيج بين االستثمار العام العالي في مجال التعليم الخاص بالصناعة، واملؤسسات التي تلتزم بشدة بالتدريب املنهي والتدريب 

أثناء العمل، إلى توافر رأس املال البشري والقوى العاملة متعددة املواهب واللغات. وهذا بدوره يساعد في تفسير سبب توافر عدد 

كبير من العلماء واملهندسين في اململكة. 

املصدر: املنتدى االقتصادي العاملي، 2017، “تقرير التنافسية العاملي 2017 - 2018”

لبنان

األردن

قبرص

العمل أثناء  التدريب  والمھندسین العلماء  توافر 

مصر

تركیا

المملكة العربیة السعودية

49

54

55

63

100

133

لبنان

األردن

قبرص

مصر

العا�ي التصنيف 

(من أصل 137 دولة)

تركیا

المملكة العربیة السعودية

13

15

33

34

العا�ي التصنيف 

(من أصل 137 دولة)

٣ - االبتكار والبحث والتطوير

 من أكثر البيئات الحيوية من حيث االبتكار والبحث والتطوير في املنطقة. ويرجع ذلك بشكل أسا�ضي إلى توافر 
ً
يوفر األردن واحدا

رؤوس األموال االستثمارية وطبيعة مجتمع األردن املعولم والليبرالي واملفكر، والذي يوفر إمكانية الوصول إلى أحدث التقنيات 

واألفكار الجديدة. يوجد لدى جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مركزها الصحي الخاص بها، والذي ال يقتصر على تقديم خدمات 

الرعاية الصحية وفًقا للمعايير الدولية فحسب، بل يعمل أيًضا كمركز للتدريب والتعليم وإجراء األبحاث املتقدمة، كما أنه حصل 

على اعتماد مجلس اعتماد املؤسسات الصحية منذ عام 2011. وعلى الصعيد الوطني، هناك أكثر من 30,000 من الطالب الذين 

يدرسون حالًيا الدورات التعليمية في مجاالت العلوم الطبية والطب والصيدلة والتربية البدنية، مما يدعم توافر القوى العاملة 

املتعلمة تعليًما جيًدا والتي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال الرعاية الصحية.

٧
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٤ - املرافق املتقدمة

إن مرافق الرعاية الصحية في األردن متقدمة للغاية. فإن واحدة من أكبر املستشفيات الخاصة في اململكة هي أول مستشفى 

تخص�ضي عام حصل على االعتماد الدولي من اللجنة املشتركة العتماد املؤسسات الصحية )JCAHO( في عام 2007، في حين تم 

اعتماد تسع مستشفيات ومراكز سرطان أخرى من قبل اللجنة الدولية املشتركة )JCI( 12.  ويمثل املركز العالمي لألبحاث الصيدالنية 

)IPRC( منظمة أبحاث سريرية في األردن معتمدة من قبل املؤسسة العامة للغذاء والدواء األردنية وكذلك مجلس التعاون الخليجي. 

أجرى املركز العالمي لألبحاث الصيدالنية، مع وجود أكثر من 100 من املتخصصين به، أكثر من 2000 من دراسات التكافؤ 

البيولوجي والتوافر البيولوجي والدراسات الدوائية التي تلبي احتياجات أسواق الواليات املتحدة واالتحاد األوروبي واالتحاد األفريقي 

والهند ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.  عالوة على ذلك، فإن مركز الحسين للسرطان هو املركز الوحيد املتخصص في عالج 

أمراض السرطان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا13، وُيصنف من بين أفضل مرافق عالج السرطان على مستوى العالم.

5 - مركز السياحة العالجية

يعتبر األردن دولة رائدة في مجال السياحة العالجية ومركًزا للعالج الطبي على الصعيد اإلقليمي، حيث تتوفر بها 110 من املستشفيات 

التي توفر الخدمات الصحية لسكانها املحليين وألكثر من 250,000 من املر�ضى األجانب في السنة14.  كذلك يحتل األردن املرتبة األولى 

في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا كأفضل مزود لخدمات الرعاية الصحية، وتمثل وجهة مثالية للسياحة الطبية، وذلك 

وفًقا لتقارير البنك الدولي15.  من املرجح أن يتحقق املزيد من النمو خالل السنوات القادمة نتيجة لزيادة السياحة العالجية من 

اليمن والسودان واململكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى. يأتي العديد من زوار املستشفيات األردنية من 

مختلف أنحاء العالم، وكذلك من مختلف البلدان في املنطقة )مثل الفلسطينيين والعراقيين والسوريين( ومن دول الخليج وجنوب 

شرق آسيا.

6 - قانون التنظيم و املساءلة الطبية

ا للتأمين تابًعا للمجلس الطبي األعلى. وسيغطي 
ً
أقرت الحكومة األردنية مؤخًرا قانون املساءلة الطبية الذي سيؤسس صندوق

صندوق التأمين هذا حاالت سوء املمارسة الطبية وسيلزم “املؤسسات املرخصة بتقديم الخدمات الطبية والصحية”. كما يتطلب 

مشروع القانون من وزارة الصحة أيًضا أن تقوم بتجميع قاعدة بيانات للموظفين املرخصين العاملين في القطاع الصحي، وإنشاء 

نظام تصنيف حسب املستوى املنهي بالتنسيق مع املؤسسات املعنية.

يركز مجّمع امللك الحسين لألعمال )في عّمان( ومنطقة اربد التنموية، وهما اثنتان من املناطق التنموية في األردن، على جذب فرص 

الرعاية الصحية وخدماتها وتوفير بنية تحتية عالية الجودة وبيئة مبّسطة إلدارة األعمال التجارية، مع تعزيز ذلك من خالل توفير 

حزم الحوافز الجاذبة للشركات العاملة في هذه املناطق.
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عناوين االتصال

املبنى الرئي�سي

الدوار الخامس: شارع مو�سى بن نصير، ص. ب. 89٣

عمان 11821، األردن

الهاتف: 5608٤00)6(962+

فاكس: 5608٤16)6(962+

info@jic.gov.jo :البريد االلكتروني

www.jic.gov.jo :املوقع االلكتروني


