من خالل جلسة جانبية استقطبت رواد األعمال

منتدى منطقة مكة املكرمة االقتصادي يستعرض فرص االستثمار في
قطاع البنية التحتية االجتماعية
واصل منتدى منطقة مكة املكرمة االقتصادي فعاليات يومه األول بعقد جلسة جانبية بعنوان "فرص االستثمار في قطاع البنية
التحتية االجتماعية" ،حيث سلطت الضوء على الفرص االستثمارية التي تمتلكها منطقة مكة املكرمة في مجال التعليم والصحة ،وقد
استقطبت الجلسة مجموعة من رواد األعمال وأصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
تحدث في الجلسة كل من الدكتور محمد العقيلي عن مشاريع وزارة الصحة ،و أحمد قابل عن مشاريع مدينة امللك عبدهللا االقتصادية
 الجانب الصحي ،و الدكتور ماجد علي عن مشاريع جامعة جدة باإلضافة إلى االستاذ ابراهيم الطريري مدير مشروع الفيصلية.وركزت الجلسة على املشاريع االقتصادية ذات البعد واألثر االجتماعي والتي تؤثر بشكل مباشر في تحسين أنماط حياة األفراد،
وافتتحت الجلسة بتسليط الضوء على الفرص االستثمارية التي توفرها منطقة مكة املكرمة في قطاعي الصحة والتعليم  ،حيث تم
التطرق إلى مشروع تطوير مستشفيات املشاعر ورفع الطاقة االستيعابية في مستشفى عرفات بتكلفة قاربت الـ  400مليون ريال
سعودي ،كما تم استعراض مشروع مراكز الرعاية الصحية األولية الذي يتكون من  20مركز طبي متخصص  16في جدة و  4في مكة
املكرمة.
وشهدت الجلسة نقاش حول مجموعة املشاريع الطبية مثل مشروع توحيد مراكز االختبارات اإلشعاعية تحت مقدم خدمة واحد
ومشاريع الرعاية الصحية املمتدة طويلة األجل (النقاهه) والذي يستهدف حاالت الرعاية الطبية املنزلية ،كما تم تسليط الضوء على
املزايا االستثمارية التي توفرها وزارة الصحة لدعم وتعزيز مشاركة القطاع الخاص ،حيث أوضحت أن الوزارة ستساعد بمنح األرض
وإعطاء حق التنفع واالمتياز لفترات زمنية طويلة تتراوح بين  20 – 15سنة .
واستعرض املتحدثون املشاريع االستثمارية املطروحة ،حيث أوضح أحمد قابل أن القطاع الصحي في مدينة امللك عبدهللا االقتصادية
يعمل على إنشاء مستشفى متكامل يقدم أربعة تخصصات هي التأهيل  ،جراحة العظام  ،القلب  ،جراحة األعصاب ،فيما نوه الدكتور
ماجد إلى أن مشاريع جامعة جدة تضم ،بجانب موقع الجامعة الرئيس ي بمنطقة عسفان ،مجموعة من الكليات واملباني بقرب املدن
الصناعية ،وأوضح أن مشاريع الجامعة املطروحة لالستثمار تحتوى على إقامة مستشفى جامعي متكامل بتكلفة تصل إلى  835مليون
ريال ،باإلضافة إلى األراض ي املطروحة لالستثمار لبناء قاعات للمعارض واملؤتمرات  .ومن جانبه استعرض األستاذ إبراهيم الطريري،
ً
تفاصيل مشروع مدينة الفيصلية الواقع على مساحة تصل إلى  2400كم وتقع مابين مدينتي جدة ومكة املكرمة ،موضحا أن املشروع
سيضم مجمع للدارات الحكومية بشمال الفيصلية.
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