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 ايطٝاس١ أ١ُٖٝ ٚزغِ ايطب١ٝ ايطٝاس١ فاٍ يف ١املصسٜ ايطٝاس١ٝ َهاْٝاتاإل زغِأْ٘ 

 . َٞتدْ ٜعد ٟاملصس ٞايتٓافط املٛقف إٔ إ٫ اؿاي١ٝ ا٭شَات ظٌ يف خاص١ ٚ ملصس

 يف أُٖٝتُٗا َد٣يف  َصس يف ايطب١ٝ ايطٝاس١ عٔ ايبشح أ١ُٖٝ ٚتٓطًل

 ايطب١ٝ ٚاملسانص املطتػفٝات َٔ املتاس١ اإلَهاْٝات ضتػ٬ٍإ ٚضسٚز٠ ايكاد١َ املسس١ً

 إقبا٫ً ًٜك٢ اير٣ يًع٬ز ا٭داْب تٛافد بعد خاص١ اـاص ايطيب ايكطاع َع بايتعإٚ

 ايهبر٠ ايدٚي١ٝ اـرب٠ اـاص ايطيب ايكطاع يدٟ تٛافس ٚقد ايعسب ا٭خ٠ٛ َٔ غدٜدًا

 ٚايعٌُ ٢املسض َٔ نبر عدد دربع٢ً  ضاعدتِٗنريو ايع٬قات ايدٚي١ٝ اييت 

 طب١ٝ َػسٚعات تٓفٝر ٚأ١ُٖٝ َصس يف ايطب١ٝ يًطٝاس١ فط١ٝايتٓا ايكدز٠ شٜاد٠ ع٢ً

 . ايعامل دٍٚ مجٝع يف ايطب١ٝ يًطٝاس١ ٚايتطٜٛل َتها١ًَ

.ايطٝاس١ ايطب١ٝ -َصس نُكصد ضٝاسٞ – ايكدز٠ ايتٓافط١ٝاندانت نكهماثا
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Abstract: 
That despite the Egyptian tourism potential in the field of 

medical tourism and the importance of tourism to Egypt, 

especially in light of the current crises, but the competitive 

position of Egypt is low. 

The importance of the search for medical tourism in Egypt is 

based on their importance in the coming period and the necessity 

of utilizing the available facilities from hospitals and medical 

centers in cooperation with the private medical sector, especially 

after the influx of foreigners for treatment which is highly 

popular among the Arab brothers. Which helped them attract a 

large number of patients and work to increase the 

competitiveness of medical tourism in Egypt and the importance 

of implementing integrated medical projects and marketing of 

medical tourism in all countries of the world  

Keywords: competitiveness - Egypt as a tourist destination - medical 

tourism 

ايطب١ٝ إٕ فهس٠ ايطفس َٔ أدٌ أضباب صش١ٝ مدخم ندراست انسياحت  

( ٜٚتِ فُٝا ًٜٞ 4يٝطت ظدٜد٠، غر إٔ َصطًح ايطٝاس١ ايطب١ٝ ٜعترب سدٜح ْطبًٝا)

إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً ضبب اإلقباٍ ع٢ً ايطفس يًع٬ز بعٝدًا عٔ َكس اإلقا١َ ايدا٥ِ، َفّٗٛ 

ايطٝاس١ ايطب١ٝ ٚأغهاهلا ٚأِٖ َكاصدٖا.

               ايدا٥ِضبب اإلقباٍ ع٢ً ايطفس يًع٬ز بعٝدًا عٔ َكس اإلقا١َ 

( ٚتٛدد ايعدٜد َٔ 3% يف ايط١ٓ.)53إٕ صٓاع١ ايطٝاس١ ايطب١ٝ تُٓٛ مبعدٍ سٛايٞ  

ايعٛاٌَ اييت ميهٔ إٔ تدفع ا٭فساد يًطفس يًدازز عجًا عٔ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ، خاص١ً َا

٢ ضبٌٝ املجاٍ فإٕ ايطفس يًدازز ٜٛفس يًُسض٢ ا٭َسٜهٝني ٜتعًل بتهًف١ ايع٬ز، فعً

( فط٬ً عٔ دٛد٠ اـدَات ايطب١ٝ ٚاـدَات 6% َٔ ايتهايٝف ايطب١ٝ.)83يـ  53%َٔ 
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( أٚ ايبشح عٔ اـدَات ايطب١ٝ 8()7املطاعد٠ نايتُسٜض، ٚفرتات ا٫ْتعاز ا٭قٌ،)

ِٗ عٔ أقازبِٗ َٚعازفِٗ، غر املتٛافس٠ يف ب٬دِٖ، أٚ زغب١ املسض٢ يف إخفا٤ َسض

فٝفطًٕٛ ايع٬ز يف َهإ ٫ ٜعسفِٗ فٝ٘ أسد. ٚأخرًا، ايطٝاس١ ايطب١ٝ; سٝح تتٝح 

يًُسض٢ ا٫ضتذُاّ ٭ٜاّ أٚ أضابٝع ٚتػٝر زٚتني سٝاتِٗ ايتكًٝد١ٜ. فُٝهِٓٗ أخر 

فرت٠ ْكا١ٖ بعٝدًا عٔ ايطػٛط احملٝط١ عٝاتِٗ اي١َٝٛٝ. سٝح ٜكّٛ َكدَٞ خدَات 

١ ايطب١ٝ بطِ سص١َ اـدَات ايطب١ٝ َع خدَات اإلقا١َ ٚايٓكٌ ٚتٓعِٝ ايطٝاس

% َٔ ضا٥شٞ 92د٫ٛت ملػاٖد٠ املعامل ايطٝاس١ٝ يف باق١ ٚاسد٠. ٬ٜٚسغ إٔ أنجس َٔ 

ٖرا ايُٓط ٜفدٕٚ َٔ ايدٍٚ املتكد١َ ناي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٚأضرتايٝا ٚنٓدا 

 (.52()9ٚبسٜطاْٝا ٚأٚزٚبا ٚايػسم ا٭ٚضط )

   تعسٜف ايطٝاس١ ايطب١ٝ

يف ا٭دبٝات  ايطب١ٝ يًطٝاس١ تعسٜف َٛسد ع٢ً إمجاع ٜٛدد َٔ امل٬سغ أْ٘ ٫

( إ٫ إْ٘ ميهٔ ايكٍٛ إٔ ايطٝاس١ 55املدتًف١، ) ٚايتكازٜس ايدٚي١ٝ ا٭نادمي١ٝ ٚاملٓػٛزات

أٚ  آخس"، بًد يف ايطب١ٝ اـدَات ع٢ً يًشصٍٛ يًدازز ايطب١ٝ عباز٠ عٔ "ايطفس

 َٔ اضتعادتٗا أٚ ايفسد صش١ تعصٜص أدٌ َٔ ايصش١ٝ بػسض ايسعا١ٜ املٓعِ "ايطفس

( ٖرا ٚميهٔ ايكٍٛ إٔ ا٫ستٝاز يسعا١ٜ طب١ٝ ذات دٛد٠ عاي١ٝ 50ايطيب".) ايتدخٌ خ٬ٍ

بًٕٝٛ ْط١ُ عًٍٛ  9ُٜٓٛ بػهٌ نبر، سٝح َٔ املتٛقع إٔ ٜصٌ عدد ضهإ ايعامل إىل 

عاّ فأنجس يف ايدٍٚ  62٭نجس منًٛا تتُجٌ يف ايف١٦ ايعُس١ٜ ، ٚإٔ ايػسحي١ ا0232عاّ 

( َع ا٭خر يف ا٫عتباز أْ٘ مل ٜعد يد٣ ايدٍٚ املتكد١َ ناي٫ٜٛات املتشد٠ 55املتكد١َ.)

ا٭َسٜه١ٝ استهاز يًسعا١ٜ ايصش١ٝ ملٛاد١ٗ استٝاداتِٗ، فايدٍٚ ايٓا١َٝ ناهلٓد 

ات ٚايتط٬ٝٗت ايطب١ٝ اييت تٓافظ ٚايفًٝبني تعترب اٯٕ مبجاب١ َسانص يًُطتػفٝ

عاملًٝا مبا تٛصًت إيٝ٘ َٔ تهٓٛيٛدٝا َٚٛازد بػس١ٜ َدزب١ قادز٠ ع٢ً تكدِٜ اـدَات 

ايطب١ٝ ظٛد٠ عاي١ٝ ٚتهًف١ أقٌ. فاملسض٢ َٔ ايدٍٚ ا٭قٌ تكدًَا ٜطافسٕٚ إىل ايػسب

ٚضهإ إلدسا٤ عًُٝات ع٢ً دزد١ عاي١ٝ َٔ ايتدصص اييت مل جيدٖٚا يف أٚطاِْٗ، 

اي٫ٜٛات ٚأٚزٚبا ٜطافسٕٚ إىل ايدٍٚ ا٭قٌ تكدًَا ي٬ضتفاد٠ َٔ اخنفاض تهًف١ 
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اـدَات ايطب١ٝ. إٕ َا ٜعسف سكًا بايطٝاس١ ايطب١ٝ ٖٛ َا ٜتِ غايبًا بعد اإلدسا٤ات 

ايطب١ٝ; سٝح ميهٔ يًُطافسٜٔ ا٫ضتفاد٠ َٔ شٜازتِٗ يدٍٚ َٚدٕ أخس٣ َٔ خ٬ٍ 

اط٧ ٚممازض١ ايعدٜد َٔ ا٭ْػط١ ايطٝاس١ٝ ايتكًٝد١ٜ، َػاٖد٠ َعاملٗا ٚشٜاز٠ ايػٛ

ٚذيو غ٬ف ا٭مناط ايطٝاس١ٝ ا٭خس٣; فاملطافسٜٔ خيتازٕٚ أ٫ًٚ املكصد ايطٝاسٞ 

ٚخيططٕٛ ٭ْػطتِٗ ب٘، أَا يف ساي١ ايطٝاس١ ايطب١ٝ فإٕ تٛافس اإلَهاْٝات ايطب١ٝ ٖٛ 

 (54ايعاٌَ ا٭ِٖ يف ؼدٜد املكصد ايطٝاسٞ.)

                             ايطب١ٍٝ ايطٝاس١ أغها

تٛدد ايعدٜد َٔ ا٭غهاٍ يًطٝاس١ ايطب١ٝ، َٓٗا ع٢ً ضبٌٝ املجاٍ، ضٝاس١                   

ا٭ضٓإ; سٝح تعترب ايعٓا١ٜ با٭ضٓإ ٚاسد٠ َٔ أضٌٗ اـدَات ايطب١ٝ اييت تتًكاٖا 

عايف ٜهٕٛ ضسٜع، ٖٚرا َا جيعٌ باـازز، ٭ْ٘ ٜتِ عاد٠ يف ايعٝادات اـازد١ٝ ٚايت

( 53% َٔ ايطا٥شني ايطبٝني ٜطافسٕٚ يًدازز َٔ أدٌ ع٬ز ا٭ضٓإ.)42سٛايٞ 

فُٝهٔ يًُسض٢ شٜاز٠ عٝاد٠ ا٭ضٓإ يف ايصباح، ثِ ايرٖاب ملػاٖد٠ َعامل املد١ٜٓ، 

ٚتعترب نٌ َٔ املًُه١ املتشد٠ ٚإٜسيٓدا أنرب َطتددَٞ اـدَات ايطٝاس١ٝ 

ٚمث١ منط آخس ٜتُجٌ يف ايطٝاس١ ايطب١ٝ اإللاب١ٝ; سٝح متهٔ ا٭شٚاز  (56يٮضٓإ.)

َٔ ايطفس يدٚي١ أخس٣ ؿدٚخ اؿٌُ، ٚيف بعض اؿا٫ت تعٌ ا٭ّ َك١ُٝ يف ايدٚي١ 

( نريو 57ا٭خس٣ إلعطا٤ ايطفٌ دٓط١ٝ َصدٚد١. نريو ضٝاس١ شزع ا٭عطا٤.)

 ( نريو فُٝا ٜتعًل بطب58َا ٜتعًل مبهافش١ ايػٝدٛخ١، ٚايتدًص َٔ ايبدا١ْ.)

 (59ايعٕٝٛ ٚايسَٚاتٝصّ.) ا٭ٚزاّ، ٚطب اؾًد١ٜ، ٚايهبد ٚايه٢ً ٚع٬ز ايكًب ٚا٭َساض

       َكاصد ايطٝاس١ ايطب١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ ايعامل

ايدٍٚ اٯض١ٜٛٝ اييت  طًٝع١ يف ٚضٓػافٛز٠ ٚاهلٓد ٚتا٬ْٜد تعترب َايٝصٜا  

 ١ ٚنريو تاٜٛإ ٚنٛزٜا اؾٓٛب١ٝ ٚايفًبني،ايطبٝ ايطٝاس١ خدَات يتكدِٜ تتطابل

ٚايرباشٌٜ ٜعترب نٌ َٔ املهطٝو املجاٍ، ضبٌٝ ع٢ً ٚايٛضط٢ اؾٓٛب١ٝ أَسٜها ٚيف

ايس٥ٝط١ٝ ٚنريو ا٭زدٓتني. ٚمجٗٛز١ٜ ايتػٝو  ايٛدٗات ٖٞ ٚنٛبا ٚنٛضتازٜها

 ايعسب١ٝ اإلَازات تطتجُس ا٭ٚضط; ٚايػسم أَا يف أفسٜكٝا ٚاجملس ٚتسنٝا يف أٚزٚبا.
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دٚي١ٝ، فط٬ً عٔ إضسا٥ٌٝ  طب١ٝ ضٝاس١ٝ نُسانص َهاْتِٗ تعصٜص يف ٚا٭زدٕ املتشد٠

 (00()05()02).ٚإٜسإ ٚدٓٛب أفسٜكٝا ٚتْٛظ َٚصس

يف ٖرا اإلطاز، ػدز اإلغاز٠ إىل أبسش املكاصد ايطٝاس١ٝ ايطب١ٝ ع٢ً َطت٣ٛ أفسٜكٝا 

 ٚايػسم ا٭ٚضط، ٚذيو ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 ف١ً ايطفس ايطب١ٝ  يف دٛا٥ص 0254اشت ا٭زدٕ ظا٥ص٠ ايٛد١ٗ ايطب١ٝ يعاّ ف٭زدٕا

 عاّ يف أَسٜهٞ د٫ٚز ًَٝاز 5.0 َٔ ( ٚقد ضاُٖت ايطٝاس١ ايطب١ٝ بأنجس05.)ايدٚي١ٝ

 بايكًب ٚايه٢ً ٚدساسات ا٭عصاب( ٚخاص١ً فُٝا ٜتعًل 04ايٛطين.) ي٬قتصاد 0254

سض٢ ايرٜٔ ٜأتٕٛ إىل املًُه١ ا٭زد١ْٝ َٔ َععِ امل( ددٜس بايرنس، إٔ 03.)ٚايععاّ

اؿه١َٛ ا٭زد١ْٝ تعٌُ داٖد٠ ؾرب أعداد  ايعسام ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ ا٭خس٣ ٚيهٔ

 ( 06)ني َٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚأٚزٚبا.ٝايطب نيش٥أنرب َٔ ايطا

 0202 عاّ عًٍٛ طيب ضا٥ح أيف 322 درب دبٞ تطتٗدف: ا٭َازات ايعسب١ٝ املتشد٠، 

 يف ضا٥ح أيف 522 إىل دبٞ يف ايطبٝني ايطٝاح عدد ٚصٌ بدبٞ، ايصش١ ٦ٖٝ١ ٚعطب

 (07ضًٜٓٛا.) ٪55 بٓطب١ ٜصداد إٔ املتٛقع َٚٔ ،0253

 ضٝاس١ٝ نٛد١ٗ تربش أفسٜكٝا يف بًد أٍٚ ٖٞ أفسٜكٝا دٓٛب تعتربأفسٜكٝا دٓٛب 

 اٜٚطتطٝعٛ ٚاسد، ّٜٛ يف ػٌُٝ بع١ًُٝ ايطا٥شٕٛ حيع٢ إٔ ميهٔ ( سٝح08).طب١ٝ

 فُٓعُٞ ا٭ضٛد، َع ايصٛز ٚايتكاط ايطبٝع١ٝ باؿٝا٠ ايتُتع ايربْاَر خ٬ٍ

 أفسٜكٝا، دٓٛب يف ايطبٝع١ٝ املٛازد اضتهػاف ايطا٥شني ع٢ً ٜٝطسٚا ايطب١ٝ ايطٝاس١

 ايفٓادم يف ٚاإلقا١َ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ بني ػُع غا١ًَ بساَر تكدِٜ خ٬ٍ َٔ

 ايطٝاس١ٝ. املاملع َٚػاٖد٠ ايطفازٟ، ٚزس٬ت ايفاخس٠،

ايعسب١ٝ َصس مجٗٛز١ٜ يف ايطب١ٝ ايطٝاس١

 نايطكظ، ايطب١ٝ; ايطٝاس١ َكَٛات مجٝع ايعسب١ٝ َصس مجٗٛز١ٜ متتًو

 َٔ ٚاضع١ٚفُٛع١ ايطٝاسٞ، اؾرب َٚٓاطل املكبٛي١ ٚا٭ضعاز أٚزٚبا، َٔ ايكسب

( ٚفُٝا 09).ايصش١ٝ ١ايسعاٜ يف ٚاملتدصصني املتها١ًَ، ايطب١ٝ املسانص يف اـدَات

 ًٜٞ ٜتِ إيكا٤ ايط٤ٛ ع٢ً أبسش َكاصد ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َصس.
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 ( ٍ37537َطتػف٢ ضسطإ ا٭طفا)يف ا٭طفاٍ َطتػفٝات أنرب تعترب أسد 

 باملطتػف٢ ٜٚعٌُ .0227ايكاٖس٠، مت افتتاسٗا َٓتصف عاّ  يف َد١ٜٓ ٜكع ايعامل،

 ايعا١َ ٚاؾساس١ ا٭طفاٍ، إضسط يف املتدصصني ا٭طبا٤ َٔ 532 َٔ أنجس

 ٚا٭عصاب، املذ ٚدساس١ ٚايعٕٝٛ ايععاّ دساس١ َجٌ املتدصص١ ايطسطإ ٚدساس١

 َٔ أنجس عٔ فط٬ً ايتٓفظ، ٚأَساض ايكًب ٚأَساض ا٭ضٓإ، طب ٚايتػدٝص،

 ٚايصٝادي١ ٚايفٓٝني املُسضات ذيو يف مبا ايدعِ َٛظفٞ َٔ َٛظف 0222

 (52ٚايتػػًٝٝني.)

 ايسعا١ٜ َطتػفٝات أنرب أسد ايعاملٞ ايطيب املسنص ٜعدطيب ايعاملٞاملسنص اي 

 فسٜل ٜكدَٗا اجملاٍ ٚاضع١ صش١ٝ خدَات سٝح ٜٛفس .ا٭ٚضط ايػسم يف ايصش١ٝ

 املد١ٜٓ، تًٛخ عٔ بعٝدًا ٖاد٨ َهإ يف ٜكع. ٚاـرب٠ ايهفا٠٤ َٔ عايٞ َطت٣ٛ ذٚ طيب

 َع ٜتُاغ٢ ٚ ،0224 عاّ ب٘ ٌُايع بد٤ .أَسٜهٞ َصسٟ ٚتعإٚ إْػا٩ٙ غربات مت

 َٔ يًُسضٞ ايصش١ٝ يف كتًف ايتدصصات ايسعا١ٜ يتكدِٜ ايعامل١ٝ املعاٜر

 (55ا٭داْب.) أٚ املصسٜني

 ايه٢ً أَساض َسنص ٜعتربَسنص ايهًٞ ٚاملطايو ايبٛي١ٝ ظاَع١ املٓصٛز٠ 

 ػسماي يف ٚايع١ًُٝ ايطب١ٝ املسانص ٚأنرب أٍٚ َٔ املٓصٛز٠ ظاَع١ ٚاملطايو

فا٫ت ايه٢ً ايصٓاع١ٝ ٚشزاع١ ايه٢ً ٚدساس١ ا٭ٚزاّ  يف املتدصص١ ا٭ٚضط

ٚمت افتتاس٘ زمسًٝا  .5977 عاّ إىل إْػا٥٘ بدا١ٜ ايطسطا١ْٝ باملطايو ايبٛي١ٝ. تسدع

. َٚٓر ذيو اؿني ٜكدّ املسنص خدَات٘ ايع٬د١ٝ يهاف١ 5985يف َاٜٛ َٔ عاّ 

( 50، ٚايدٍٚ ايعسب١ٝ ايػكٝك١ ٚا٭داْب.)١سبٝاملٛاطٓني َٔ أبٓا٤ مجٗٛز١ٜ َصس ايع

َسٜض َٔ ايدٍٚ  56َٔ املصسٜني ٚ 563625عدد  0253ٖرا ٚقد تسدد ع٢ً املسنص عاّ 

( ٚعاّ 54َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ.) 57َٔ املصسٜني ٚ 452355عدد  0256( ٚعاّ 55ايعسب١ٝ.)

(53داْب.)َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ، َٚسٜض َٔ ا٭ 79َٔ املصسٜني ٚ 575455عدد  0257

َٔ  42َٔ ايدٍٚ ايعسب١ٝ، ٚ 850َٔ املصسٜني، ٚ 545073عدد  0258ٚيف عاّ 

 (56ا٭داْب.)
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 اندراست     منهجيت
 أسدُٖا اضتبٝإ، قا٥ُيت تصُِٝ مت املٝداْٞ، ٚاملٓٗر ايٛصفٞ املٓٗر إتباع مت

 تطبٝل ٚمت. َصس يف ٚايطب ايطٝاس١ ـربا٤ َٛد١ٗ ٚا٭خس٣ يًُسض٢، َٛد١ٗ

 مبشافع١ املٓصٛز٠ ظاَع١ ايبٛي١ٝ ٚاملطايو ايه٢ً َسنص ع٢ً املٝدا١ْٝ ايدزاض١

( 597) عدد اضرتداد مت املسض٢، ع٢ً إضتُاز٠( 422) عدد تٛشٜع مت سٝح. ايدق١ًٝٗ

 يعدّ ايبٝاْات تفسٜؼ عٓد إضتُاز٠( 55) عدد اضتبعاد ٚمت ،%( 99.0)  بٓطب١ إضتُاز٠

%(. 96.3) قدزٖا بٓطب١( 586) ايصشٝش١ اإلضتُازات عدد ٚبًؼ اضتٝفا٤ٖا، انتُاٍ

( 98) عدد اضرتداد مت ٚا٭طبا٤، ايطٝاسٝني يًدربا٤ اضتُاز٠( 522) عدد تٛشٜع مت نُا

 ٚبًؼ اضتٝفا٤ٖا، انتُاٍ يعدّ إضتُازات( 4) عدد اضتبعاد ٚمت ،%(98) بٓطب١ إضتُاز٠

 املٝدا١ْٝ ض١ايدزا إدسا٤ مت ٚقد ٖرا%(. 94) بٓطب١( 94) ايصشٝش١ اإلضتُازات عدد

 بٛاضط١ ا٫ضتذابات ؼًٌٝ مت ٚقد. 0259 َازع إىل 0258 دٜطُرب َٔ ايفرت٠ خ٬ٍ

 (.SPSS v.24) اإلدتُاع١ٝ يًعًّٛ اإلسصا١ٝ٥ اؿص١َ بسْاَر

)َتًكٞ خدَات ايسعا١ٜ ؼًٌٝ ْتا٥ر ايتشًٌٝ اإلسصا٥ٞ ٫ضتُاز٠ املسض٢أوالً:

 ايطب١ٝ يف َسنص ايه٢ً مبد١ٜٓ املٓصٛز٠(

 اْات ايػدص١ٝ يع١ٓٝ ايدزاض١:ايبٝ 

ايتٛشٜع ايتهسازٟ ٚايٓطيب يًع١ٓٝ ٚفكًا يٓٛع ٚاملسس١ً ايعُس١ٜ ٚاملطت٣ٛ  

 ايتعًُٝٞ َٚطت٣ٛ ايدخٌ ٚاؾٓط١ٝ:

( تٛشٜع أفساد ع١ٓٝ املسض٢ ٚفكًا ملتػرات ايٓٛع ٚايف١٦ ايعُس١ٜ ٚاملطت٣ٛ 5ددٍٚ)

 ايدزاضٞ َٚطت٣ٛ ايدخٌ ٚاؾٓط١ٝ

ب١ امل١ٜٛ٦ايٓس ايتهساز املتػري  
%6666 757 ذنس ايٓٛع  

%63.. 979 أْج٢  
س١ٓ 72أقٌ َٔ  ايف١٦ ايعُس١ٜ  .6 96. %  

س١ٓ 32إىل  79َٔ   67 9667%  
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س١ٓ 62إىل  39َٔ   955 3269%  

س١ٓ فُٝا فٛم 69َٔ   9.. .363%  

 املست٣ٛ ايتعًُٝٞ
 

%9963 75 بدٕٚ َؤٌٖ  

%7765 87   َؤٌٖ َتٛسط  

%7663 927 َؤٌٖ فٛم املتٛسط  

َؤٌٖ عايٞ ) بهايٛزٜٛس/ 
       يٝساْس( 

977 .967%  

%2 2 دزاسات عًٝا ) َاجستري/ دنتٛزاٙ(  

5222اقٌ َٔ  َست٣ٛ ايدخٌ  9.3 .367%  
92222اىل اقٌ َٔ  5222َٔ   972 .967%  
72222اىل اقٌ َٔ  92222َٔ   82 7267%  

72222اع٢ً َٔ   57 9.63%  
%7269 773 َصسٜني اجلٓس١ٝ  

%7569 922 عسب  
%67. 97 أجاْب  

%(، 66.6( إٔ غايب١ٝ أفساد ايدزاض١ َٔ ايرنٛز بٓطب١ )5ٜتطح َٔ اؾدٍٚ )

%(. أَا فُٝا خيص َتٛضطات أعُاز أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ 55.4بُٝٓا بًػت ْطب١ اإلْاخ )

%(، ًِٜٝٗ 42.5ض١ٓ( بٓطب١ )62-45فكد تساٚست أعُاز ايٓطب١ ا٭نرب َِٓٗ )بني 

%(، ٚيف املستب١ ايجايج١ َٔ تساٚست أعُازِٖ 54.4ض١ٓ فُٝا فٛم( بٓطب١ )65ف١٦ )َٔ اي

ض١ٓ( يف املستب١ 02%(، بُٝٓا دا٤ َٔ ِٖ )أقٌ َٔ 56.0ض١ٓ( بٓطب١ )05-42)َٔ 

%( َٔ أفساد ايع١ٓٝ 55.7%(. نُا ٜتطح َٔ اؾدٍٚ أٜطًا إٔ )9.5ا٭خر٠ بٓطب١ )

%( ساصًني ع٢ً َ٪ٌٖ دزاضٞ فٛم 06.4)ساصًني ع٢ً َ٪ٌٖ دزاضٞ عايٞ، بُٝٓا 

%(، ثِ ايػر ساصًني ع٢ً َ٪ٌٖ 00.3َتٛضط، ًِٜٝٗ مح١ً امل٪٬ٖت املتٛضط١ بٓطب١ )

%(. أَا فُٝا خيص َطت٣ٛ ايدخٌ فٓذد ايٓطب١ 59.4دزاضٞ يف املستب١ ا٭خر٠ بٓطب١ )

١، %( َٔ إمجايٞ أفساد ايع54.7ٓٝبٓطب١ ) 3222ا٭نرب َٔ َطت٣ٛ دخًِٗ أقٌ َٔ 
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%(، أَا ايٓطب١ ا٭نرب 55.0بٓطب١ ) 52222إىل 3222ًِٜٝٗ َٔ َطت٣ٛ دخًِٗ َٔ 

. بايٓطب١ ؾٓطٝات ع١ٓٝ ايدزاض١ لد إٔ ْطب١ 02222فهاْت ملطت٣ٛ ايدخٌ أع٢ً َٔ 

 %( َٔ املسض٢ ا٭داْب.5.0%( عسب، )03.9%( َٔ أفساد ايع١ٓٝ َٔ املصسٜني، )72.9)

 بياناث اندراست: 
 :ايدٚي١ خازز ايع٬ز تًكَٞد٣  

ايدٚي١ خازز ايع٬ز يتًكٞ طبكًا يًع١ٓٝ ٚايٓطيب ايتهسازٟ ايتٛشٜع (0) ددٍٚ

خازز ايدٚي١، %( َٔ أفساد ايع١ٓٝ ضافسٚا يتًكٞ ايع٬ز 83.5ٜٛضح اؾدٍٚ ايطابل إٔ )

 .%( مل ٜطافسٚا خازز دٚيتِٗ يتًكٞ ايع٬ز54.7بُٝٓا )

 احملافع١ أٚ املد١ٜٓ: خازز ايع٬ز تًكَٞدٟ  

 املد١ٜٓ خازز ايع٬ز يتًكٞ طبكًا يًع١ٓٝ ٚايٓطيب ايتهسازٟ ايتٛشٜع (5) ددٍٚ

 خازز ايع٬زتًكٛا  ايدزاض١ ع١ٓٝ أفساد إمجايٞ َٔ%( 73.5)إٔ  ايطابل اؾدٍٚ ٜٛضح

 .%( َٔ افساد ايع١ٓٝ مل ٜطافسٚا خازز َدٜٓتِٗ يتًك٢ ايع٬ز04.9املد١ٜٓ، ٚإٔ )

 ايطفس يًبشح عٔ ايع٬ز ي٘مت ايتدصص ايرٟ  

 املسضٞ قاّ ايرٟ ايتدصص طبكًا ع١ٓٝيً ٚايٓطيب ايتهسازٟ ايتٛشٜع (4)ددٍٚ

 ي٘ ايع٬ز عٔ يًبشح بايطفس

 

 

 ايرتتٝبايٓسب١ )%(ايتهسازتًكٞ ايعالج خازج ايدٚي١
9%.79856.ْعِ
7%579367ال

 -%86922.اجملُٛع

 ايرتتٝبايٓسب١ )%(ايتهسازتًكٞ ايعالج خازج املد١ٜٓ
9%7927569ْعِ
7%967369ال

 -%86922.اجملُٛع
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%( َٔ إمجايٞ أفساد ايع١ٓٝ ضافسٚا يع٬ز أَساض ايه٢ً 32.5ٍ ايطابل إٔ)ٜٛضح اؾدٚ

%( َٔ إمجايٞ أفساد ايع١ٓٝ 2.78ٚاملطايو ايبٛي١ٝ ٚنإ ٖرا أع٢ً َعدٍ، يف سني إٔ )

 .ضافسٚا بطبب َػانٌ ا٭ضٓإ

 ٚددتٗا اييت اإلجيابٝات ٖٞ َا 

 املسضٞ ٚددٖا اييت اتا٫جيابٝيًع١ٓٝ طبكًا  ٚايٓطيب ايتهسازٟايتٛشٜع  (3)ددٍٚ

 شازٖٚا اييت املطتػفٝات يف

ٜسٚا إٔ اخنفاض  ايدزاض١ ع١ٓٝ أفساد إمجايٞ َٔ%( 40.0) ْطبت٘ َا اؾدٍٚ ٜٛضح

 إمجايٞ َٔ%( 09) إٔ سني يف يف املطتػفٝات اييت شازٖٚا، ا٫جيابٝاتايتهايٝف َٔ أِٖ 

 ايرتتٝبايٓسب١ )%(ايتهسازايتدصص
5%99769 باط١ٓ
3%7.569 نبد
7%937363 قًب

9%.993526 نًٞ َٚسايو بٛي١ٝ
 .%569365 أٚزاّ

 6%.596 جتٌُٝ
 7%2678. أسٓإ

 -%86922.اجملُٛع

 ايرتتٝبايٓسب١ )%(ايتهسازاالدنابٝات
ايتهايٝف إخنفاض  96.3767%  9

3%7966.االْتظاز فرتات قصس
%369969 اخلدَات يف اجلٛد٠  .
7%97779 ٚاخلصٛص١ٝ ايسس١ٜ

 املسافك١ ايرتف١ٝٗٝ ايرباَج
   يًعالج

98367%5 
 -%86922.ُٛعاجمل
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 %(4.7)ٜسٚا إٔ ايطس١ٜ ٚاـصٛص١ٝ أٜطًا َٔ أِٖ اإلجيابٝات. بُٝٓا  ايدزاض١ ع١ٓٝ أفساد

 .ٜسٚا إٔ ٚدٛد ايرباَر ايرتف١ٝٗٝ أسد٣ اإلجيابٝات ايدزاض١ ع١ٓٝ أفساد ايٞإمج َٔ

تكِٝٝ املسضٞ يبعض ايٓكاط 

املسضٞ  تكِٝٝ حملٛز اؿطابٞ ٚاملتٛضط ٚايتهسازات امل١ٜٛ٦ ايٓطب( 6) ددٍٚ

يبعض ايٓكاط

    
    

 
ــبـايع 

از٠
 

 
 دزج١ ايتهساز ٚ ايٓسب١ امل١ٜٛ٦

املؤشسات 
 اإلحصا١ٝ٥

جدا
ف 

ضعٝ
 

ف
ضعٝ

 

ٝد
 ج

جدا
ٝد 

 ج

تاش
 مم

 ٟٛ
ست

َ 
١ٜ

عٓٛ
 امل

ٛس
املت

طـ
 

حلس
ا

ـ
بٞ

ا
 

 املكد١َ ايطب١ٝ اخلدَات َست٣ٛ
 تًكٝت ايت٢ بايتدصصات َصس يف

بٗا ايعالج  

 ى

2

06
037 % 

2

 ايٓكا١ٖ فرتات يكطا٤ نُكصد َصس
ٚايعالج اجلساحات بعد  

 ى

22

06
092 

% 

22

 قبٌ َٔ املكد١َ ٚايسعا١ٜ األٖتُاّ
 ع٢ً اإلجاب١ يف ٚطسٜكت٘ طبٝباي

ستفسازاتاال مجٝع  

 ى

06
029 

% 

 ٓا٤ثأ ايتُسٜض طاقَِعا١ًَ 
ايعالج١ٝ ١سحًاي  

 ى

206
025 
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% 

2
ايــــــُــــــــتـــــــٛســـــــــط ايــــــخـــــــــــســـــــــابــــــٞ 

 ايــــــعـــــــــــــــاّ
 ايٓكا١ٖ فرتات يكطا٤ نُكصد َصسفرٟ املسضٞ نُا ٜتطح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ 

 ا٭ٖتُاّ. يف ْفظ ايطٝام، ٜسٚا إٔ 4.42ٛضط ممتاش٠ مبت ٚايع٬ز اؾساسات بعد

دٝد٠  ا٫ضتفطازات مجٝع ع٢ً اإلداب١ يف ٚطسٜكت٘ ايطبٝب قبٌ َٔ املكد١َ ٚايسعا١ٜ

 .5.43ددًا مبتٛضط 

ضعٝف١ مبتٛضط  ايع٬د١ٝ ايسس١ً أثٓا٤ ايتُسٜض طاقِ َعا١ًَبُٝٓا، ٜسٟ املسضٞ إٔ 

 ٛاتًك اييت بايتدصصات َصس يف املكد١َ ايطب١ٝ اـدَات َطت٣ٛ. نُا إٔ 0.06

 .5.96ضعٝف مبتٛضط  بٗا ايع٬ز

زأٟ املسٜض يف اـدَات ايطب١ٝ 

 ( زأٟ املسٜض يف اـدَات ايطب7١ٝددٍٚ )

 االستجاب١ األس١ً٦ ّ

ط 
ٛس

املت
بٞ

سا
حل

 ا

ف 
حنسا

اال
زٟ

عٝا
 امل

اىل حد  ْعِ
 َا

 ال

 فرت٠ بعد يًطبٝب دخٍٛاي 9
َكبٛي١ أْتظاز  

 ى

% 
 

 يتًكٞ يكدّٚأٚافل عًٞ ا 7
 ملس٠ املهإ ْفس يف ايعالج

 أخس٣

  ى

%  
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 أٚ ١عا٥ًاي أفساد ْصح،أ .
 ْفس يف بايعالج ا٤صدقاأل

 املهإ

 ى

% 

 7636 املتٛســط ايعـاّ يًُخـٛز
 ملس٠ املهإ ْفظ يف ايع٬ز يتًكٞ ايكدّٚ عًٞ ٕٛٛافكٜ اؾدٍٚ ايطابل ٜٛضح إٔ املسضٞ

مبتٛضط  َكبٛي١ أْتعاز فرت٠ بعد يًطبٝب  ايدخٍٛ. نُا نإ 0.67مبتٛضط  أخس٣

 املهإ ْفظ يف بايع٬ز ا٭صدقا٤ أٚ ايعا١ً٥ أفساد ،املسضٞ إيٞ سد َا ٓصح. بُٝٓا 0.45ٜ

 .0.08مبتٛضط 

 ايطب١ٝ يًطٝاس١ نُكصد املٓصٛز٠ َد١ٜٓ يف ملسضٞا زأٟ 

 يف املسضٞ زأٟ حملٛز اؿطابٞ ٚاملتٛضط ٚايتهسازات امل١ٜٛ٦ ( ايٓطب8) ددٍٚ

 ايطب١ٝ يًطٝاس١ نُكصد املٓصٛز٠ َد١ٜٓ

 
 

ّ 
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 املٓصٛز٠ َد١ٜٓتعد 

 املصس١ٜ ايطب عاص١ُ
 ى

% 

 
7 

 ناف١ تكدّ املٓصٛز٠ َد١ٜٓ
 ٚاخلدَات ايتدصصات

 ى

 

06
00 



 

 

 إَهاْٝات ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َد١ٜٓ املٓصٛز٠
 
 
 

 

 
 

 ع٢ً تساعدٖا ايت٢ ايطب١ٝ
 خسٜط١ ع٢ً ايتٛاجد
 ١ٝايطب ايسٝاح١

 699. - ايــــــُـــــتـــٛســــط ايـــخــــســــابــــــٞ ايــــــعـــــاّ

 يًطٝاس١ َكصد املٓصٛز٠ َد١ٜٓ إٔ نُا ٜتطح َٔ اؾدٍٚ ايطابل، املسضٜٞس٣ 

 املصس١ٜ ايطب تعد عاص١ُ ٛز٠املٓص َد١ٜٓ. نُا ٜتطح، إٔ 5.95طب١ٝ مبتٛضط عاّ اي

 ع٢ً تطاعدٖا اييت ايطب١ٝ ٚاـدَات ايتدصصات ناف١ تكدّ. فأْٗا 5.99مبتٛضط 

 .5.80مبتٛضط  ايطب١ٝ ايطٝاس١ خسٜط١ ع٢ً ايتٛادد

اإلسصا٥ٞ إلضتُاز٠ اـربا٤ ايطٝاسٝني ٚايطبٝني:ْتا٥ر ايتشًٌٝ ؼًٌٝ ثانياً 

ت ايف١٦ ايعُس١ٜ ٚايتدصص َٚد٠ تٛشٜع أفساد ع١ٓٝ اـربا٤ ٚفكًا ملتػرا 

 اـرب٠ يف اجملاٍ:

 َٚد٠ ٚايتدصص ايعُس١ٜ ايف١٦ ملتػرات ٚفكًا اـربا٤ ع١ٓٝ أفساد ( تٛشٜع9ددٍٚ )

 اجملاٍ يف اـرب٠

 ايٓسب١ امل١ٜٛ٦ ايتهساز املتػري

ايف١٦ 
 ايعُس١ٜ

 %9967 99 س١ٓ 2.حتت 
 %9767 97 س١ٓ 5.:  2.َٔ 
 %9969 98 س١ٓ 32:  5.َٔ 

 %7566 73 س١ٓ 35:  32َٔ  
 %.726 99 س١ٓ 52:  35َٔ 

 %9266 92 س١ٓ فُٝا فٛم 55َٔ 
 ايتدصص

 
 
 
 

 %769. 9. أستاذ جساح١ املسايو ايبٛي١ٝ
أَساض ايباط١ٓ  استصازٟ

 ٚايه٢ً
9 967% 

 %7968 78 األشع١ ايتصدٝص١ٝ استصازٟ
 %.56 5 زؤسا٤ أقساّ 

 %865 8 َس٦ٍٛ إدازٟ
 %9.68 .9 ًٞ شسنات سٝاح١ٝممج
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سٓٛات 
 اخلرب٠

 %9768 97 سٓٛات 5حت٢ 
 %9368 93 سٓٛات 92: 5َٔ 
 %9569 95 سٓٛات  95: 92َٔ 
 %7267 99 سٓٛات 72: 95َٔ 
 %9767 96 سٓٛات 75: 72َٔ 

 %9969 98 أنجس فُا 75َٔ 
 %( َٔ إمجايٞ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض03.6١ٜتطح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ )

ض١ٓ( بٓطب١ 32-43ض١ٓ(، ًِٜٝٗ ايف١٦ ايعُس١ٜ َٔ )43-42َٔ ايف١٦ ايعُس١ٜ )

ب١ %( ٖٚٞ ايٓط52.6ض١ٓ فُا أنجس( )33%(، نُا بًػت ْطب١ ايف١٦ ايعُس١ٜ )َٔ 02.5)

ا٭قٌ َٚٓعِ بعض اـربا٤ املتفسغني. أَا فُٝا ٜتعًل بتدصصات ايطاد٠ اـربا٤ 

%( َٔ إمجايٞ أفساد 50.9فٓذد إٔ أضاتر٠ دساس١ املطايو ايبٛي١ٝ بًػت ْطبتِٗ )

%( ٖٚٞ ايٓطب١ ا٭قٌ، نُا مت 3.5ايع١ٓٝ، يف سني إٔ ز٩ضا٤ ا٭قطاّ َجًٛا فكط )

طٝاس١ ٚممجًٞ ايػسنات ايطٝاس١ٝ بًػت ا٫ضتعا١ْ ببعض اـربا٤ يف فاٍ اي

%(. نُا ٜتطح أٜطًا تفاٚت عدد ضٓٛات اـرب٠ ٭فساد ايع١ٓٝ َٔ ايطاد٠ 55.8ْطبتِٗ )

ض١ٓ( 02-53اـربا٤ فٓذد إٔ ايٓطب١ ا٭نرب ناْت يًرٜٔ ترتاٚح خربتِٗ َٔ )

%(، نُا بًػت ْطب١ ايهٛادز ايع١ًُٝ اييت متتًو خرب٠ 02.0سٝح بًػت ْطبتِٗ )

 %(.59.5ض١ٓ( )03س َٔ )أنج

 بياناث اندراست: 

 :أخسٟ دٓطٝات َٔ َسضٞ َع ربا٤اـ تعاٌََدٟ  

 أخسٟ دٓطٝات َٔ َسضٞ َع يًتعاٌَ طبكًا يًع١ٓٝ ٚايٓطيب ايتهسازٟ ايتٛشٜع (52) ددٍٚ

%( َٔ إمجايٞ أفساد ع١ٓٝ ايدزاض١ ضبل 39.6ٜتطح َٔ اؾدٍٚ ايطابل إٔ َا ْطبت٘ )

%( َٔ 42.4هلِ ايتعاٌَ َع َسض٢ َٔ دٓطٝات أخس٣، بُٝٓا تبني إٔ َا ْطبت٘ )

 .إمجايٞ أفساد ايع١ٓٝ مل ٜتعاًَٛا َطبكًا َع َسض٢ َٔ دٓطٝات أخس٣

 ايرتتٝبايٓسب١ )%(ايتهسازأخسٟ جٓسٝات َٔ َسضٞ َع ايتعاٌَ
9%565966ْعِ
7%83263.ال

 -%93922اجملُٛع
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 :َصس يف ١طبٝاي ايطٝاس١ َٛاتملك طبٝنيٚاي ايطٝاسٝني اـربا٤ تكِٝٝ 

 يف ايداخ١ًٝ ايطٝاس١ ملكَٛات ايع٬دٝني ٚ ايطٝاسٝني اـربا٤ تكِٝٝ  (55) ددٍٚ
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عاًَني يف دلاٍ قدز٠ اي
ايسعا١ٜ ايصخ١ٝ يف َصس 

 يًتعاٌَ َع املسض٢ ايدٚيٝني

 ى
06

03 
% 

 
7 

ايب١ٝٓ ايتخت١ٝ يالتصاالت 
يف َصس ٚدٚزٖا يف تسٌٗٝ 

 منٛ ايسٝاح١ ايطب١ٝ

 ى
06

022 
% 

 
. 

يف َصس َسافل ايٓكٌ 
ٚقدزتٗا ع٢ً تًب١ٝ 
احتٝاجات صٓاع١ ايسٝاح١ 

 ايطب١ٝ

 ى

% 

 
دٚز اعتُاد ايسعا١ٜ ايصخ١ٝ  3

يف إضاف١ ايك١ُٝ ، ٚجرب 
ايسٝاح ايطبٝني

 ى

 
% 

ٕ أْصط١ ايتسٜٛل ٚاإلعال 5
ٚايرتٜٚج احلاي١ٝ اييت ٜكّٛ 

بٗا ايكطاع احلهَٛٞ أٚ 
 اخلاص

 ى

 
% 

 ىايٛضع ايسٝاسٞ احلايٞ  6
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نعاٌَ ذلدد جلرب ايسٝاح 
ايطبٝني  ٝاحبصهٌ عاّ ٚايس

 بصهٌ خاص

%  

7 
ٛاْب ايجكاف١ٝ اجل

ٚاالجتُاع١ٝ املتعًك١ 
 بايسٝاح١ ايطب١ٝ يف َصس

 ى

 
% 

8 
ايٛضع االقتصادٟ احلايٞ 
ٚاملتٛقع فُٝا ٜتعًل 

 بايسٝاح١ ايطب١ٝ

 ى

 
% 

 
 

ايٛضع االٜهٛيٛجٞ ٚايٛضع  9
يب٦ٝٞ يف َصس ٚأثسٙ ع٢ً ا

ايسٝاح١ ايطب١ٝ

 ى

% 

   ايــــــُـــــتـــٛســــط ايـــخــــســــابــــــٞ ايــــــعـــــاّ
 َع يًتعاٌَ َصس يف ايصش١ٝ ايسعا١ٜ فاٍ يف ايعاًَني قدز٠ٜسٟ اـربا٤ إٔ  

 ايتشت١ٝ ايب١ٝٓ. باإلضاف١ إيٞ ذيو، ٜسٚا إٔ 4.35تاش٠ مبتٛضط مم ايدٚيٝني املسض٢

. 5.98بصٛز٠ دٝد٠ ددًا مبتٛضط  ايطب١ٝ ايطٝاس١ منٛ تطاِٖ يف َصس يف ي٬تصا٫ت

 ايطٝاح ٚدرب ايك١ُٝ، إضاف١ يف ًٜعب دٚز ٖاّ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ اعتُادنُا إٔ 

 .5.46بٓطب١ دٝد٠ ددًا مبتٛضط  ايطبٝني

 ؾرب قدد عاٌَ اؿايٞ ايطٝاضٞ ايٛضعٜسٟ اـربا٤ إٔ يف ْفظ ايطٝام، 

. نُا ٜسٚا أٜطًا 5.53دٝد مبتٛضط  خاص بػهٌ ايطبٝني ٝاحٚايط عاّ بػهٌ ايطٝاح

دٝد مبتٛضط  ايطب١ٝ بايطٝاس١ ٜتعًل فُٝا ٚاملتٛقع اؿايٞ ا٫قتصادٟ ايٛضعإٔ 

 املتعًك١ اع١ٝٚا٫دتُ ايجكاف١ٝ اؾٛاْب. ذيو باإلضاف١ إيٞ أِْٗ ٜكُٕٝٛ 0.93

. عًٞ ايٓكٝض، ٜسٟ اـربا٤ إٔ 0.86بأْٗا دٝد٠ مبتٛضط  َصس يف ايطب١ٝ بايطٝاس١

بصٛز٠ ضعٝف١  ايطب١ٝ ايطٝاس١ ع٢ًٜ٪ثس  َصس يف ايب٦ٝٞ ٚايٛضع ا٫ٜهٛيٛدٞ ايٛضع



 

 

 إَهاْٝات ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َد١ٜٓ املٓصٛز٠
 
 
 

 

 
 

 بٗا ٜكّٛ اييت اؿاي١ٝ ٚايرتٜٚر ٚاإلع٬ٕ ايتطٜٛل أْػط١. نُا إٔ 0.34مبتٛضط 

 َسافل. نُا ٜسٟ اـربا٤ إٔ  0.49ضعٝف١ مبتٛضط  اصاـ أٚ اؿهَٛٞ ايكطاع

مبتٛضط  ايطب١ٝ ايطٝاس١ صٓاع١ استٝادات تًب١ٝ ع٢ًضعٝف١ ددًا  َصس يف ايٓكٌ

5.77. 

َصس: يف ايطب١ٝ يًطٝاس١ ايت١ُٝٓ َعٛقات 

 ايطٝاس١ ت١ُٝٓ َعٛقات حملٛز اؿطابٞ ٚاملتٛضط ايتٛشٜع ايتهسازٟ ٚايٓطيب( 50) ددٍٚ

 سَص يف ايطب١ٝ
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 احلاي١ٝ ايتخت١ٝ ايب١ٝٓ

 َصس يف ايصخ١ٝ يًسعا١ٜ
 ناف١ٝ( ٚاخلاص١ ايعا١َ)

 ايسٝاح١ صٓاع١ خلد١َ
 َصس يف ج١ٝايعال

 ى

% 

 
7 

 ٚاألْظ١ُ ايكٛاْني تٛفس
 ايطب١ٝ بايسٝاح١ املتعًك١

 ايكاْْٛٞ اإلطاز َصس يف
 ٖرٙ َجٌ يتصػٌٝ ايالشّ

 ايصٓاع١

 ى

06
00 

% 

 - ــخــــســــابــــــٞ ايــــــعـــــاّايــــــُـــــتـــٛســــط ايـ

 
 يف ايطب١ٝ بايطٝاس١ املتعًك١ ٚا٭ْع١ُ ايكٛاْني تٛفسفٝٛضح اؾدٍٚ ايطابل، اْ٘ ٫ 

 ايب١ٝٓ. نُا إٔ 0.09مبتٛضط  ايصٓاع١ ٖرٙ َجٌ يتػػٌٝ اي٬شّ ايكاْْٛٞ اإلطاز َصس
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 ـد١َ ناف١ٝغر ( ٚاـاص١ ايعا١َ) َصس يف ايصش١ٝ يًسعا١ٜ اؿاي١ٝ ايتشت١ٝ

 .5.80مبتٛضط  َصس يف طب١ٝاي ايطٝاس١ صٓاع١

نتائج اندراست امليدانيت: ثانثاً 
 تٛصًت ايدزاض١ املٝدا١ْٝ إىل عدد َٔ ايٓتا٥ر ميهٔ إجياشٖا فُٝا ٢ًٜ:

 يف ايع٬ز يتًكٞ ضافسٚا%( 32.52) ايع١ٓٝ َٔ نبر٠ ْطب١ إٔ ايدزاض١ أٚضشت 

ٚإٔ َطت٣ٛ اـدَات ايطب١ٝ املكد١َ يف ايتدصصات  ايبٛي١ٝ، ٚاملطايو ايه٢ً ؽصص

 . 5.96اييت تًكٛا ايع٬ز بٗا ضعٝف مبتٛضط 

. 4.42 مبتٛضط ٚذيو ايع٬ز بعد ايٓكا١ٖ فرتات يكطا٤ ممتاش َكصد َصس إٔ 

ايطب١ٝ،  ايطٝاس١ تطٜٛس إَها١ْٝ تٛفس دٝد ٚضع يف ضٝاس١ٝ ٚدٗات إلَت٬نٗا ٚذيو

 ابٝات َٓٗا إخنفاض ٚتٓافط١ٝ ا٭ضعاز بٗا.نُا ٜتٛفس بٗا ايعدٜد َٔ اإلجي

َد١ٜٓ   فتكدّ .5.99 مبتٛضط املصس١ٜ ايطب عاص١ُ ٢ٖ املٓصٛز٠ َد١ٜٓ إٔ 

 ع٢ً ايتٛادد ع٢ً تطاعدٖا ايت٢ ايطب١ٝ ٚاـدَات ايتدصصات املٓصٛز٠ ناف١

 .5.80 مبتٛضط ايطب١ٝ املصس١ٜ ايطٝاس١ خسٜط١

١ يف َصس ايعا١َ ٚاـاص١ غر ناف١ٝ إٔ ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ اؿاي١ٝ يًسعا١ٜ ايصشٝ 

. إ٫ أْٗا متتًو فُٛع١ 5.80ـد١َ صٓاع١ ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َصس مبتٛضط 

 يتعاٌَ َع املسض٢ ايدٚيٝنيايكادزٜٔ ع٢ً افاٍ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ  نبر٠ َٔ ايعاًَني

 ، نُا تتُتع َصس بكاعد٠ دٝد٠ َٔ املٛظفني ايطٝاسٝني.4.35ممتاش مبتٛضط  بػهٌ

ايكٛاْني ٚا٭ْع١ُ املتعًك١ بايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َصس ٫ تٛفس ا٭طاز ايكاْْٛٞ  إٔ 

اي٬شّ يتػػٌٝ ٖرٙ ايصٓاع١، ففٞ ايٛقت اؿايٞ ٫ ٜٛدد نٝإ قاْْٛٞ )َجٌ مجع١ٝ 

ايطٝاس١ ايطب١ٝ( ٚنريو غٝاب اضرتاتٝذ١ٝ تطٜٛس ٚاضش١ يكطاع ايطٝاس١ ايطب١ٝ 

 .تعترب ْكط١ ضعف سامس١ يف ٖرٙ ايصٓاع١

نتائج عامت نهدراست:رابعاً 
تتُتع َصس مبذُٛع١ ٚدٗات ضٝاس١ٝ دٝد٠ تتٝح إَها١ْٝ يتطٜٛس ايطٝاس١  -5

 ايطب١ٝ نذص٤ َتهاٌَ َٔ املٓتر ايطٝاسٞ املصسٟ.
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متتًو َصس ْعاّ زعا١ٜ صش١ٝ دٝد َٚتذرز َع قاعد٠ دٝد٠ َٔ ا٭طبا٤ املٗس٠،  -0

١ تدزٜبًا دٝدًا ع٢ً ايتعاٌَ َع ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ ايك٣ٛ ايعا١ًَ اؿاي١ٝ يٝطت َدزب

 املسضٞ ايدٚيٝني، إ٫ أْ٘ ميهٔ تعدٌٜ ذيو عٔ طسٜل بساَر

 ايتدزٜب ملكدَٞ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ. 

متتًو َصس عدد نبر ددًا َٔ َكدَٞ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ يف ايكطاع اـاص  -5

 ٚايرٜٔ ٜطعٕٛ ي٬ضتجُاز يف َصس يف فاٍ ايطٝاس١ ايطب١ٝ.

ٞ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ، ٚإٕ نإ ٫ ٜصاٍ عدد قًٌٝ ٚيهٓ٘ ٜعترب ا٭عتُاد ايدٚيٞ ملكدَ -4

سافص دٝد ملكدَٞ ايسعا١ٜ ايصش١ٝ اٯخسٜٔ، ٚضٝ٪دٟ اؿصٍٛ عًٝ٘ إىل تعصٜص زفا١ٖٝ 

 قطاع ايسعا١ٜ ايصش١ٝ املصسٟ.

إٔ ا٭فتكاز إىل ٚنا٫ت ايطفس املتدصص١ َٚٓعُٞ ايسس٬ت ايطٝاس١ٝ ايعاًَني  -3

ضًبًا ع٢ً قدز٠ ايطٛم املصس١ٜ ع٢ً أنتػاف ٚدرب  يف قطاع ايطٝاس١ ايطب١ٝ أثس

 ايطٝاح ايطبٝني احملتًُني.

ٜعترب ضعف مح٬ت ايتطٜٛل ٚايع٬َات ايتذاز١ٜ ْكط١ ضعف ت٪ثس ع٢ً ايكدز٠  -6

ايتٓافط١ٝ يكطاع ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َصس، فايع١َ٬ ايتذاز١ٜ ملصس تعتُد أعتُادًا 

 نبرًا ع٢ً ايطٝاس١ ايتكًٝد١ٜ.

ا٭ضعاف اؿاي١ٝ اييت ؽدّ ايطٝاس١ ايطب١ٝ غر ناف١ٝ، ٚذيو إٔ َسافل  -7

 ٜتطًب اضتجُازًا نبرًا يف ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ.

إٕ ايُٓٛ ايدٚيٞ يف عدد ايطٝاح بػهٌ عاّ، ٚيًطٝاس١ ايطب١ٝ بػهٌ خاص، خيًل  -8

ملصس فسص١ َسع١ يًتدخٌ فٝٗا. نُا إٔ أخنفاض تهًف١ ايعُاي١ يف َصس إىل داْب 

يع١ًُ يف اٯ١ْٚ ا٭خر٠ خيًل ب١٦ٝ َٛات١ٝ ؾرب ا٫ضتجُازات ا٭دٓب١ٝ إخنفاض ق١ُٝ ا

 املباغس٠ إىل َصس.

إٕ املٓافط١ ايدٚي١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ، خاص١ َٔ ا٭زدٕ ٚاإلَازات، متجٌ تٗدٜدًا يكطاع  -9

ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َصس، ٚأٜطًا عدّ ا٭ضتكساز ايطٝاضٞ يف ايػسم ا٭ٚضط، ٚاؿسب 

 ت٪ثس ع٢ً فاٍ ايطٝاس١ ايطب١ٝ.   ضد اإلزٖاب يف َصس 
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                       :خامسًا: انتىصياث
 ٚايتٛصٝات املكرتسات بعض ٖٓاى فإٕ، ايدزاض١ هلا تٛصًت اييت ايٓتا٥ر ع٢ً بٓا٤ًا

 ملصس ايتٓافط١ٝ ؼكٝل أدٌ فُٔ. تعدًٜٗا ايٛادب ايكصٛز ٚأٚد٘ بايٓتا٥ر املستبط١

 تٓذح ٚئ أبعاد أزبع١ َٔ َه١ْٛ اضرتاتٝذ١ٝ أقرتاح مت، ايطب١ٝ يًطٝاس١ نٛد١ٗ

         .سد٠ ع٢ً فاٍ نٌ يف ايك٣ٛ ايعٌُ بدٕٚ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ

 :خ٬ٍ َٔايطب١ٝ ايطٝاس١ إداز٠ يف املطا١ُٖ َٔ اؿه١َٛمتهني األول انبعد

 :ايٛشازات بني َػرتن١ ؾ١ٓ إْػا٤ -5

 ز٥ٝظ إىل تكسٜس ٚتكدِٜ كدّايت َٚساقب١ اإلضرتاتٝذ١ٝ تٓفٝر تٓطٝل عٔ َط٪ٚي١ تهٕٛ

 ٜتشٌُ بعد يهٌ َػسٚع َٚدٜس بٗا خاص١ َٝصا١ْٝ يًذ١ٓ ٜهٕٛ إٔ جيب. ايٛشزا٤

 .َفص١ً ض١ٜٛٓ عٌُ خط١ إْػا٤ َط٪ٚي١ٝ

ايطب١ٝ ايطٝاس١ صٓاع١ متجٌٝ مجع١ٝ تأضٝظ 

 قدد شَين ٚددٍٚ ضٟٓٛ أعُاٍ ٚددٍٚ داخ١ًٝ اْتدابات آي١ٝ يدٜٗا ٜهٕٛ إٔ جيب

ٜٚربش  .ايطب١ٝ ايطٝاس١ تطٜٛس اضرتاتٝذ١ٝ تٓفٝر ع٢ً اإلغساف أدٌ َٔ ي٬دتُاعات

 .ايطب١ٝ ايطٝاس١ يف َباغس٠ ي٬ضتجُاز ٚا٭داْب احملًٝني املطتجُسٜٔ دٚزٖا يف درب

 .اؿه١َٝٛ اؾٗات َع ايتعاْٚٞ ايتطٜٛل ٚتٓطٝل ٚإْػا٤

ايطب١ٝ ايطٝاس١ٝ يًددَات َهتب إْػا٤ 

 ِٖ ايرٜٔ ايدٚيٝني ايطبٝني يًطا٥شني ايع٤٬ُ ا١ٜزع ٚنٌٝ بصفت٘ ٜعٌُ املهتب ٖرا

 املهتب ٜهٕٛ ايصش١ٝ، ايسعا١ٜ َٚكدّ املسٜض بني ْصاعات أٚ غها٣ٚ أٟ َع ٜتعإًَٛ

 ايصش١.                                      ٚشاز٠ ضًط١ ؼت

 :خ٬ٍ َٔ ٖرا ٜتِ َتُٝص٠ طب١ٝ ضٝاس١ٝ َٓتذات تطٜٛسانثانيانبعد

 ايصش١ٝ ايسعا١ٜ تكدِٜ لَساف ؼدٜح -1

 مما ٜعصش املتكد١َ، ايطب١ٝ ايتكٓٝات بأسدخ سدٜج١ َطتػفٝات تصُِٝ خ٬ٍ َٔ

 ايطٝاح َٔ ايٓٛع ٖرا خد١َ ع٢ً املصسٟ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ قطاع قدز٠ نبر بػهٌ

 .ايدٚيٝني
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 ايطب١ٝ ايطٝاس١ َٛاقع تطٜٛس -2

 تصدٖس إٔ ٌُاحملت َٔ ايطب١ٝ ايطٝاس١ َٓػآت إٔ بٛضٛح أظٗست ايدزاضات

 ا٭محس ايبشس َٓتذعات َجٌ ايتكًٝد١ٜ ايطٝاس١ َٛاقع َع ٚثٝل بػهٌ تتهاٌَ سٝح

 يًكطاع ا٫ضتجُاز فسص تٛفر ع٢ً اؿه١َٛ فٝذب تػذٝع. املتٛضط ايبشس ٚضاسٌ

 . ا٫ضتجُازات َٔ املصٜد درب أدٌ َٔ املٛاقع تًو يف اـاص

 ايصش١ٝ ايسعا١ٜ اعتُاد تٓعِٝ -3

 ايدٚيٞ ا٫عتُاد ع٢ً اؿصٍٛ خ٬ٍ َٔ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ َكدّ قدز٠ ؼطني ميهٔ

 اعتُاد بسْاَر َجٌ ٚط١ٝٓ خط١ أٚ املػرتن١، يًذ١ٓ ايدٚيٞ ا٫عتُاد بسْاَر َجٌ

 .املصسٟ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ

 :ايدعِ خدَات تطٜٛس -4

 ٚايٓكٌ اؾ١ٜٛ ٚاـطٛط اإلضعاف َجٌ ايدعِ خدَات ؼطني ٜتِ إٔ جيب

 اؾٛد٠ عاي١ٝ ايطب١ٝ ايطٝاس١ َٓتذات َٔ ي٬ضتفاد٠ اي٬ش١َ ايتشت١ٝ ٚايب١ٝٓ ايربٟ

 .ايدٚيٝني يًُسض٢

 ايدٚيٝني ايصش١ٝ ايسعا١ٜ َكدَٞ َع اضرتاتٝذ١ٝ ؼايفات تهٜٛٔ -5

 تػهٌٝ خ٬ٍ َٔ ٖٛ َصس يف ايصش١ٝ ايسعا١ٜ تكدِٜ ؼدٜح أدٌ َٔ َِٗ آخس ْٗر

 مما .ايطٝب١ ايطُع١ اتذ ايدٚي١ٝ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ َع َٓعُات اضرتاتٝذ١ٝ ؼايفات

 مل٪ضطتٓا ايدٚي١ٝ ايجك١ ٚاضتعاد٠ َصس، يف ايصش١ٝ ايسعا١ٜ يكطاع ٖا١ً٥ ق١ُٝ خيًل

.ايطب١ٝ

تعصٜص قدز٠ ايك٣ٛ ايعا١ًَ يف ايسعا١ٜ ايصش١ٝ ٚايك٣ٛ ايعا١ًَ انبعد انثانث:

فٝذب . ايطب١ٝ ايطٝاس١ قطاع ع٢ً داذب١ٝ نبر بػهٌ ٜ٪ثس ذيو ضٛفايطٝاس١ٝ:   

 ايصش١ ٚشاز٠ قبٌ َٔ ايتدزٜب بساَر تٓعِ إٔ ٚجيب ددٜد٠ تدزٜب١ٝ َسافل تطٜٛس

َصس. ٚجيب  يف يًذاَعات ا٭ع٢ً ٚاجملًظ ٚأٜطًا َٔ خ٬ٍ ٚشاز٠ ايطٝاس١ ٚايطهإ،

 .ايطب١ٝ إلعداد ٖرٙ ايدٚزات ايطٝاس١ قطاع يف اؿدٜج١ ا٫ضتفاد٠ َٔ ايتكٓٝات
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ٚإق١ًُٝٝ: عامل١ٝ تطٜٛل تٝذ١ٝاضرتا ٚدَر تطٜٛسانبعد انرابع

 اضرتاتٝذ١ٝ تطٜٛس أدٌ ايطب١ٝ: َٔ ايطٝاس١ يتطٜٛل بٝاْات قاعد٠ إْػا٤ -5

 ٚأْٛاع ايطبٝني ايطٝاح بتدفل املتعًك١ ايبٝاْات فٝذب ايدزا١ٜ بهاف١ فعاي١، تطٜٛك١ٝ

 ايطٛق١ٝ ايبشٛخ إدسا٤ أدٌ َٔ ايكطاع بٗرا ايص١ً ذات ا٭خس٣ ٚايبٝاْات املسض٢

 . اي٬ش١َ

 بني تفسم إٔ َصس ع٢ً ايطب١ٝ: ٜتعني ايطٝاس١ يًُٓتذات ا٫ضرتاتٝذٞ املٛقع -0

 كتًف١ دٛاْب يف املٓافط١ ا٭خس٣ َٚٓتذات ايٛدٗات ايطب١ٝ يًطٝاس١ َٓتذاتٗا

 ايطب١ٝ ايطٝاس١ يف ْعسا٥ِٗ َع ٚايتٓافظ. ايٛصٍٛ ٚضٗٛي١ ٚايتفسد باؾٛد٠ تتعًل

 .ايتهًف١ سٝح َٔ فعاي١ٝ ٚأنجس طٌأف طب١ٝ ضٝاس١ خدَات يتكدِٜ اإلق١ًُٝٝ

 تعا١ْٝٚ: تطٜٛل إتفاقٝات إبساّ 

 بتٛقٝع ايطب١ٝ ايطٝاس١ صٓاع١ يف املصًش١ أصشاب كتًف ٜكّٛ إٔ جيب 

.ٚعاملًٝا إقًًُٝٝا َصس يف ايطب١ٝ ايطٝاس١ يتطٜٛل اتفاقٝات

 ايطب١ٝ: ايطٝاس١ يف املباغس٠ ا٫ضتجُازات تػذٝع 

 تطٜٛس يػسنات ايطب١ٝ ايطٝاس١ يف ي٬ضتجُاز ددٜد٠ ضٝاض١ تطٜٛل ٜٓبػٞ -6

 املجايٞ ايهٝإ ٖٞ اؿس٠ ٚاملٓاطل ي٬ضتجُاز ايعا١َ فاهل١٦ٝ. ايدٚي١ٝ ايصش١ٝ ايسعا١ٜ

 ١٦ٖٝ ايطٝاس١ املصس١ٜ َع بايػسان١ ايطٝاض١ ٖرٙ تطٜٛل َط٪ٚي١ٝ ٜتشٌُ ايرٟ

 .ايكطاع يف املصًش١ أصشاب ٚبك١ٝ

 َصس: يف ايطب١ٝ ايطٝاس١ َ٪متسات عتػذٝ 

 كتًف١ أْٛاع يتطٜٛل ذٖب١ٝ فسص١ ٚاملعازض ايدٚي١ٝ ٚا٫دتُاعات امل٪متسات متجٌ -8

 مل٪متسات َفط١ً نٛد١ٗ ملصس ايتذاز١ٜ ايع١َ٬ تكدِٜ إٕ. ٚاـدَات املٓتذات َٔ

 ايٛن٤٬ إىل ٘خدَات يتطٜٛل ٖا١ً٥ َٝص٠ يًكطاع ٜٛفس إٔ ميهٔ ايطب١ٝ ايطٝاس١

 .ٚايعاملٝني اإلقًُٝٝني ٚايع٤٬ُ

 

 



 

 

 إَهاْٝات ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َد١ٜٓ املٓصٛز٠
 
 
 

 

 
 

 قائمت املراجع
 (

4
) Davis, Browyn., The Borderless Bypass. Intheblack 78, no. 10: pp.38-

42, 2008. 

(
5
) Deloitte Center for Health Solution, Medical Tourism: Consumers in 

Search of Value, 2008. www.deloitte.com / view/en-hr /industries 

/lifescienceshealthcare/ articale.htm l (accessed August 4, 2018). 

(
6
) Woodman, Josef. Patients beyond Borders: Every Body's Guide to 

Affordable, World-Class Medical Travel. Chapel Hill, NC: Healthy 

Travel Media, 2008.www.amazon.com /Patients-Beyond-Borders-

Everybodys-World-Class/dp/0990315401 (Accessed July 27, 2018). 

(
7
) Medical News Today, VA Regularly Understates Wait Times for 

Veterans in Need of Medical Care, VA Inspector General Report Finds, 

2007. www.medicalnewstoday.com /articles/82174.php 

 (Accessed July 28, 2018).  

(
8
) U.S. Department of Health and Human Services (HHS), Health 

Resources and Services Administration (HRSA), Organ Procurement and 

Transplantation Network. National  Data, 2010. 

http://optn.transplant.hrsa.gov/ (Accessed July 28,2018). 
(
9
) Bookman, Milica Z., and Karla R. Bookman. Medical Tourism in 

Developing countries. New York, NY: Palgrave Macmillan, P28, 2007.  

(
10

) Stephanie Watson, Kathy Stolley., Medical Tourism: A Reference 

Handbook: A Reference Handbook, ABC-CLIO, Business & Economics, 

P13, 2012. 

(
11

) Lee, C., & Spisto, M., Medical tourism, the future of health services. 

In 12th international Conference on ISO (Vol. 9000), pp. 1-7, 2007. 

(Accessed July 25, 2018).  

(
12

) Carrera, Percivil M., and John Fp Bridges., Globalization and 

Healthcare: Understanding Health and Medical Tourism. Expert 

Review of Pharm acoeconomics & Outcomes Research 6 (4): pp.: 447–454, 

2006. 

(
13

) United Nations, world Population Will Increase by2.5 Billion by 

2050, People Over 60 To Increase by More Than 1 Billion, 2007. 

www.un.org/ News/press/docs/2007/ pop952.doc.htm (accessed July 25, 

2018). 

(
14

) Connell, J., Medical Tourism: Sea, Sun, Sand And… Surgery.  

Tourism Management, 27, P 1050, 2006.  http://www.sciencedirect.com   

/science/article/pii/S0261517705001871.  (Accessed July 27, 2018). 

http://www.deloitte.com/
http://www.amazon.com/
http://www.medicalnewstoday.com/
http://www.un.org/
http://www.sciencedirect.com/


 

 

 

0202ْٜٛٝٛ  –7عدد  –ف١ً ن١ًٝ ايطٝاس١ ٚايفٓادم   

(
15

) Pickert, Kate., Medical Tourism,  2008. http://content.time.com 

/time/health/article/ 0,8599,1861919,00.html  ( accessed August 4, 2018). 

(
16

) Kumar, Rajesh, Global Trends in Health and Medical Tourism. New 

Delhi: SBS Publishers& Distributors Pvt. Ltd. P. 255, 2009.  

https://www.amazon.com /Global-Trends-Health-Medical-

Tourism/dp/818974190X (accessed August 4, 2018). 

(
17

) Medical News Today, Organ Transplant Waiting list Reaches High 

in U.S. 2008. https://www.medicalnewstoday.com/ releases/ 103727.php 

(accessed August 4, 2018). 

(
18

) Bookman MZ, Bookman KR.,  Medical Tourism in Developing 

Countries, New York, NY: Palgrave Macmillan, P 39 , 2007. 

(
19

) Lee, C., & Spisto, M., Medical tourism, the future of health services. 

In 12th international Conference on ISO  (Vol. 9000), pp. 1-7, 2007. 

(Accessed  July 31, 2018). 

(
20

) Wong, Kee Mun, Peramarajan Velasamy, and Tengku Nuraina Tengku 

Arshad, Medical Tourism Destination SWOT Analysis: A Case Study of 

Malaysia, Thailand, Singapore and India.  SHS Web of Conferences 12. 

EDP Sciences: 01037, 2014.  

(
21

) Lunt, Neil, and Percivil Carrera, Medical Tourism: Assessing the 

Evidence on Treatment Abroad.  Maturitas 66 (1). pp 27–32, 2010.  

(
22

) Connell, J., Medical Tourism: Sea, Sun, Sand And… Surgery.  

Tourism Management, 27, Op,cit.  P 1097, 2006. 

(
23

) IMTJ, Medical Travel Awards 2014, 2014.   https://awards.imtj.com 

/results/2014-winners/ (Accessed December 29, 2018).  

(
24

) PHA., PHA. 2010.  http://www.phajordan.org/EN/pha.aspx  (accessed 

May 18, 2018).  

(
25

) Malkawi, Khetam,  Medical Tourism Sector Weathered Economic 

Crisis, McClatchy-Tribune Business News, 2010. (Accessed December 12,  

2018).   

(
26

) National Agenda, 2006-2015 National Agenda. MOPIC, 2015.  

http://inform.gov. jo/en-us/By-Date/Report-Details/ArticleId/5/2006-2015-

National-Agenda. (Accessed September 3, 2018). 

(
27

) Saberi, M., Dubai Rolls out Medical Tourism Strategy, Gulf News, 

Dubai, 2014. (accessed May 18, 2018) .   

(
28

)  Yvonne Fontyn,  Medical tourism in SA, 2009. 

www.Mediaclubsouthafrica.com   (accessed 2 September, 2018).    

(
29

)  International Journal of  Science Research , Volume 2 Issue 3, PP 15-

22, 25th December 2016. (accessed May 17, 2018). 

https://www.amazon.com/
https://www.medicalnewstoday.com/%20releases/%20103727.php
http://www.phajordan.org/EN/pha.aspx
http://inform.gov/
http://www.mediaclubsouthafrica.com/


 

 

 إَهاْٝات ايطٝاس١ ايطب١ٝ يف َد١ٜٓ املٓصٛز٠
 
 
 

 

 
 

https://www.57357.org (accessed April 7, 2019).

 

tory.aspxhttp://www.imc.org.eg/IMC_R/His(Accessed on April 7, 2019). 

http://www.unc.edu.eg(Accessed on February 26, 2019). 

 

 

 

 

 

https://www.57357.org/
https://www.57357.org/
http://www.imc.org.eg/IMC_R/History.aspx
http://www.unc.edu.eg/

