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This report is commissioned by Holland+You. Holland+You is initiated by the Dutch economic network 
in the GCC to connect business needs in the region with Dutch solutions. It aims to create a platform for 
interaction between Dutch and Gulf business stakeholders online and offline. For more information please 
visit our website www.hollandplusyou.com or contact us at hollandplusyou@minbuza.nl.

لربط  الخليجي  التعاون  الهولندية يف دول مجلس  الدبلوماسية  البعثات  قبل  Holland+You من  مبادرة  بدأت   .Holland+You برعاية  التقرير  هذا 

املشاريع واألعامل التجارية يف املنطقة مع الحلول الهولندية املبتكرة. وتهدف هذه املباردة إىل خلق منصة للتفاعل وتعزيز الرشاكات اإلقتصادية بني هولندا ودول 

.hollandplusyou@minbuza.nl أو االتصال بنا عىل www.hollandplusyou.com الخليج. ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا عىل
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TOP SECTOR 
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The world is faced with major and complex healthcare 
challenges: an aging society; unhealthier lifestyles; a 
shortage of health workers; the inaccessibility of health 
in remote areas; an increase in chronically ill people 
and making healthcare (financially) sustainable and 
affordable. The Dutch Life Sciences & Health sector 
(LSH) successfully anticipates on these challenges 
by providing innovative, effective and sustainable 
healthcare solutions.

The Dutch government identified nine sectors in which 
the Dutch economy is particularly strong. The sectors are 
Agriculture & Food, Chemicals, Creative Industry, Energy, 
Life Sciences & Health, High Tech, Logistics, Horticulture, 
and Water. Several of these sectors also see rapid growths 
in the United Arab Emirates (UAE) and provide mutual 
opportunities for Emirati and Dutch businesses in trade and 
economic cooperation.

Though the Netherlands is a small country, it is a major player 
in the global Life Sciences and Health industry. 

القطاع األسايس

العلوم الحيوية والصحة

 يواجه العامل تحديات كربى ومعقدة يف حقل الرعاية الصحية: مجتمع تصيبه

 الشيخوخة، أمناط حياة غري صحية، نقص بالعاملني يف مجال الصحة، عدم وصول

 الرعاية الصحية إىل املناطق النائية، زيادة عدد املصابني باألمراض املزمنة، وجعل

 الرعاية الصحية مستدامة وميسورة التكلفة. يشارك قطاع العلوم الحيوية والرعاية

 الصحية الهولندية بنجاح مبواجهة هذه التحديات وذلك بتأمني حلول صحية مبتكرة

فعالة ومستمرة.

دت الحكومة الهولندية تسع قطاعات يتميز بها االقتصاد الهولندي بقوته بشكل  حدَّ

 خاص. وهي الزراعة والغذاء، املواد الكيميائية، الصناعة اإلبداعية، الطاقة، العلوم

 الحيوية والرعاية الصحية، التكنولوجيا العالية، الخدمات اللوجستية، البستنة، واملياه.

 تشهد العديد من هذه القطاعات معدالت منو رسيعة يف اإلمارات العربية املتحدة

أيضاً، وتوفر فرص مشرتكة للرشكات اإلماراتية والهولندية للتعاون التجاري واالقتصادي.

 عىل الرغم من أن هولندا بلد صغري، لكنها العب رئييس يف مجال صناعة العلوم

الحيوية والصحية العاملية.
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KEY ASPECTS & STRENGTHS

• The Netherlands has a strong position in the areas 
of: Hospital Build & Infrastructure; Healthy aging; 
Rehabilitation; Health systems strengthening; Supply 
Chain Management; Health Education and Communication; 
E-Health; Emergency response; Innovative & Hightech 
Medical Devices; Non-communicable diseases; 
Communicable diseases.

• The Dutch sector owes its strong position to collaboration 
between science, industry and government – the triple helix.

• The Dutch Life Science and Health sector is internationally 
competitive and pioneers a number of focus areas and 
niches. 

• The structure and strong professional cooperation of the 
Dutch Primary Care are proficient and cost effective. General 
practitioners and pharmacies use advanced communication 
technologies and accurate implementation of guidelines. 

• Dutch expertise and knowledge can help implement Primary 
Care structures, processes, and technologies in other 
healthcare systems. 

• The Dutch pharmacy sector is at a rare high level with 
respect to its professionalism, supporting ICT-systems and 
logistical concepts. 

• Regarding (small-scale) pharmaceutical production, e.g. in 
hospitals, the Netherlands has a lot to offer in terms of raw 
materials, goods and knowledge.

• Innovation does not stop at the borders, as Dutch 
companies invest heavily abroad.

 لدى هولندا أداء قوي يف مجاالت: بناء املستشفيات والبنية التحتية، شيخوخة

 موفورة الصحة، إعادة التأهيل، تعزيز النظم الصحية، إدارة سلسلة اإلمداد، التثقيف

 الصحي والتواصل، الصحة اإللكرتونية، االستجابة للطوارئ، األجهزة الطبية املبتكرة

والتكنولوجيا العالية، واألمراض املعدية وغري املعدية.

 تعود قوة القطاع الصحي الهولندي للتعاون بني العلم والصناعة والحكومة – وهو 

ما يدعى بالحلزون الثاليث.

 قطاع العلوم الحيوية والصحة الهولندية هو قطاع منافس دويل ورائد يف العديد من

املجاالت املتخصصة.

 إن هيكلية القطاع والتعاون املهني القوي للرعاية األولية الهولندية ذو كفاءة

 وتكلفة فّعالة. حيث يستخدم املامرسني العامني والصيادلة تقنيات اتصاالت متطورة

وتنفيذ دقيق للمبادئ التوجيهية.

 إن الخربة واملعرفة الهولندية ميكن أن تساعد يف تطبيق مبادئ وعمليات وتقنيات

الهياكل األساسية للرعاية يف نظم الرعاية الصحية األخرى.

 إن قطاع الصيدلة الهولندي عىل مستوى عال نادر فيام يتعلق بكفاءته، وبدعم

أنظمة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واملفاهيم اللوجستية.

 عىل الرغم من صغر إنتاج األدوية، عىل سبيل املثال يف املستشفيات، إال أن هولندا

لديها الكثري لتقدمه من حيث املواد الخام والسلع واملعرفة.

ال يتوقف االبتكار عند الحدود، فالرشكات الهولندية تستثمر يف الخارج بشكل كبري.

الجوانب الرئيسية ونقاط القوة
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• The Netherlands has a robust academic system, with a 
number of eminent scientists in the Life Science sector.

• The Netherlands leads in the transition to a new era where 
SME’s join the larger enterprises in playing an increasingly 
important innovatory role.

• Interconnectivity is high and businesses cooperate 
successfully within and between hotspots, often with other 
sectors, which are strong in the same region, maximising 
cross-disciplinary innovation.

• Dutch public-private partnership models have set an 
international standard.

• Many research findings are directly incorporated into 
everyday clinical practice, making for a higher standard 
of care.

• The Netherlands’ open economy has always been 
internationally oriented, as shown by the long track record 
in international trade and investment.

• The Netherlands also has a unique position in offering 
integrated healthcare solutions in emerging and developing 
countries. 

Organisations involved in activities mentioned above have 
joined forces within the Task Force Health Care, combined 
they have a strong track record in delivering integrated 
healthcare solutions in emerging and developing countries 
worldwide.

FACTS & FIGURES

• With approximately 400 innovative Life Sciences and Health 
companies in a 120 miles radius, the Netherlands is the 
most concentrated region in the world when it comes to 
creating economic and social value in Life Sciences and 
Health.

 لدى هولندا نظام أكادميي قوي، مع عدد من العلامء البارزين يف قطاع العلوم

الحيوية.

 تساهم هولندا يف االنتقال إىل عرص جديد حيث تنضم الرشكات الصغرية واملتوسطة

إىل الرشكات الكبرية يف لعب دور مبتكر متزايد األهمية.

 التواصالت البينية عالية املستوى، وتتعاون الرشكات بنجاح داخل وبني النقاط

 الحيوية، وغالباً مع قطاعات أخرى، والتي هي قوية يف نفس املجال، موفرة أقىص

ابتكار يف التخصصات املتداخلة.
 إن مناذج الرشاكة الهولندية الناجحة بني القطاعني العام والخاص قد حددت معياراً

دولياً يحتذى به.

 يتم تطبيق العديد من نتائج البحوث يف املامرسة الرسيرية اليومية مبارشة، مام

يؤدي إىل مستوى أعىل من الرعاية.

 كان اقتصاد هولندا منفتح دامئاً وذو منحى دويل، كام يتضح من سجلها الطويل يف

التجارة واالستثامر الدوليني.

 تتبوأ هولندا أيضاً مركزاً مميزاً يف تقديم حلول الرعاية الصحية املتكاملة يف البلدان

الناشئة والنامية.

 

 ضمت املنظامت املشاركة يف األنشطة املذكورة أعاله قواها يف »فريق عمل الرعاية

 الصحية«، ومعاً شكلت سجالً قوياً يف تقديم حلول الرعاية الصحية املتكاملة يف

البلدان الناشئة والنامية يف جميع أنحاء العامل.

 مع ما يقارب من 400 رشكة للعلوم الحيوية الصحية املبتكرة وذلك يف دائرة نصف

 قطرها 120 ميل، فإن هولندا هي املنطقة األكرث تركيزاً يف العامل عندما يتعلق األمر

بتوليد القيمة االقتصادية واالجتامعية يف العلوم الحيوية والصحة.

حقائق وأرقام
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• Five of the top-10 biotech deals within the EU in the last 4 
years involved Dutch companies.

• Nearly 50 per cent of Dutch Life Sciences companies 
generate turnover from export, for example of enabling 
technologies, diagnostic and therapeutic products and 
ingredients for foodstuffs and cosmetics.

• More than 60 per cent of Dutch Life Sciences companies 
import what they need for their operations, including 
enabling technologies (in the form of patents and licenses, 
or otherwise), raw materials, reagents and other chemicals, 
and laboratory equipment.

• 67 per cent of Dutch Life Sciences companies work together 
with foreign companies and knowledge centres.

• In 2011, Brainport in Eindhoven was named most intelligent 
ICT and health cluster in the world and the Leiden Bio 
Science Park is among the top five most successful science 
parks in Europe.

• To facilitate valorisation, the Life Sciences and Health 
(LSH) innovation programme invests in some 100 projects 
in five years.

• The Netherlands has an excellent research and innovation 
portfolio in a number of niches, such as vaccination, 
antibiotic resistance and polio.

• The excellent medical research infrastructure is strongly 
focused on translational research in the different medical 
fields such as oncology, cardiovascular and immunology.

• The Netherlands ranks 8th worldwide in Life Sciences and 
Health patents, according to the World Intellectual Property 
Organization (WIPO, 2012).

• The Netherlands ranks in the top with countries such as US, 
Switzerland and Denmark when it comes to high publication 
output and citation impact. 

• The Global Talent Competitive Index 2013 ranks the 
Netherlands 6th globally in nurturing talent.

 شاركت الرشكات الهولندية يف خمسة من أكرب 10 صفقات يف مجال التكنولوجيا

الحيوية داخل االتحاد األورويب خالل السنوات األربع املاضية.

 ما يقرب من 50 % من رشكات العلوم الحيوية الهولندية تولد عائدها من الصادرات،

 عىل سبيل املثال توفري التقنيات واملنتجات التشخيصية والعالجية واملكونات األساسية

لألغذية ومستحرضات التجميل.

 أكرث من 60 % من رشكات العلوم الحيوية الهولندية تقوم باسترياد ما تحتاجه

 ،لعملياتها، مبا يف ذلك التكنولوجيات التابعة )عىل شكل براءات االخرتاع والرتاخيص

أو غري ذلك(، املواد الخام، الكواشف واملواد الكيميائية األخرى، ومعدات املختربات.

 67 % من رشكات العلوم الحيوية الهولندية تعمل جنباً إىل جنب مع الرشكات

األجنبية ومراكز املعرفة.

 سمي مركز Brainport يف ايندهوفن عام 2011 املركز األكرث ذكاء يف تكنولوجيا

املعلومات واالتصاالت وتجمع الصحة يف العامل، وحديقة العلوم الحيوية اليدن

)Leiden( هي واحدة من الحدائق العلمية الخمس األكرث نجاحاً يف أوروبا.

لتيرس إضافة القيمة، استثمرت برامج ابتكار العلوم الحيوية والصحة )LSH( يف حوايل

100 مرشوع يف خمس سنوات.

 لدى هولندا بحوث مميزة ومبتكرة يف عدة مجاالت، منها التلقيح، ومقاومة للمضادات

الحيوية، وشلل األطفال.

 إن البنية التحتية املمتازة للبحوث الطبية تقوم بالرتكيز عىل البحوث املرتجمة يف

املجاالت الطبية املختلفة: مثل األورام والقلب واألوعية الدموية وعلم املناعة.

،تحتل هولندا املرتبة الثامنة عاملياً وذلك يف براءات اخرتاع العلوم الحيوية والصحة

وذلك حسب املنظمة العاملية للملكية الفكرية )WIPO( لعام 2012.

 تقع هولندا يف املراتب األوىل مع دول: مثل الواليات املتحدة وسويرسا والدمنارك عندما

يتعلق األمر باإلصدارات العديدة واالقتباسات املؤثرة.

 صنف مؤرش جلوبل التنافيس للمواهب لعام  2013 هولندا عاملياً يف املرتبة السادسة

يف رعاية املواهب.
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املصادر:

 EIM ،تقرير تكنوبوليس ، Innotact  لالستشارات، إرنست ويونغ، وزارة الشؤون

مواقع العلوم الحيوية والصحية

www.lifescienceshealth.com |  بوابة التجمع للعلوم والصحة الحيوية
www.tfhc.nl |  فرقة العمل للرعاية الصحة

 www.hollandbio.nl |  جمعية هولندا يف مجال التكنولوجيا الحيوية الصناعة
www.nefarma.nl |  جمعية هولندا لألدوية املبتكرة

www.tifn.nl |  معهد الصناعة للغذاء والتغذية
www.netherlandsproteomicscentre.nl |  مركز هولندا الربوتيوميات

www.ctmm.nl |  (CTMM) مركز الطب بالتعدد الجزيئي
  www.tipharma.com |  املعهد األعىل فارما

www.bmm-program.nl |  برنامج املواد الطبية الحيوية

Sources: EIM, Technopolis Report, Innotact Consulting, 
Ernst & Young, Dutch Ministry of Economic Affairs

LIFE SCIENCES AND HEALTH LINKS

Life Sciences and Health Cluster portal | 
www.lifescienceshealth.com
Task Force Health Care | www.tfhc.nl
The Netherlands’ Biotech Industry Association | 
www.hollandbio.nl
Netherlands Association for Innovative Medicines | 
www.nefarma.nl
Top Institute of the Food and Nutrition industry | 
www.tifn.nl
Netherlands Proteomics Centre | 
www.netherlandsproteomicscentre.nl
Centre for Translational Molecular Medicine (CTMM) | 
www.ctmm.nl
Top Institute Pharma | www.tipharma.com
Biomedical Materials Program | www.bmm-program.nl
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Abu Dhabi, United Arab Emirates

A: Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands in Abu Dhabi
Centro Capital Centre, Building 11,
14th floor
Al Khaleej Al Arabi Street (ADNEC area)
T: (+971) 2 695 8000
E: abu@minbuza.nl
W: uae.nlembassy.org 

A: Holland+You
Centro Capital Centre, Building 11, 
14th floor
Al Khaleej Al Arabi Street (ADNEC area) 
Abu Dhabi, United Arab Emirates 
E: hollandplusyou@minbuza.nl
W:www.hollandplusyou.com

Dubai, United Arab Emirates

A: Consulate General of the Kingdom
of the Netherlands in Dubai
Al Habtoor Business Tower, 31st floor
Dubai Marina
T: (+971) 4 4407600
E: dba@minbuza.nl
W: uae.nlembassy.org

A: NFIA Dubai
Consulate General of the Kingdom
of the Netherlands in Dubai
Al Habtoor Business Tower, 31st floor
Dubai Marina
T: (+971) 4 4407600
E: info@nfia-gulfregion.com
W: www.nfia-gulfregion.com

Saudi Arabia (KSA)

A: Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands in Riyadh
Abdullah Hizaf Asehmi Street
(Diplomatic Quarter)
11693 Riyadh
T: (+966) 11 4880011
E: riy@minbuza.nl
W: saudiarabia.nlembassy.org

Kuwait

A: Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands in Kuwait
Block 6, Street 11, House 7,
Jabriya
T: (+965) 2531 2650
E: kwe@minbuza.nl
W: kuwait.nlembassy.org

Oman

A: Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands in Muscat
Way 3017, Villa 1366. 
Shatti Al Qurum
T: (+968) 24603706 / 719
E: mus@minbuza.nl
W: oman.nlembassy.org

 
Qatar

A: Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands in Doha
Al Mirqab Tower, 6th floor 
Al Dafna 
T: (+974) 4495 4700
E: doh@minbuza.nl
W: qatar.nlembassy.org
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