
 

اململكة العر�ية السعودية مستشفيات  

 نظرة عامة ع�� املشاريع

:تقر�ر  

  
 من أجل عالم ب�حة أفضل

ً
 معا



 

وفًقا إلحصاءات أون هيو�ت الشركة االستشار�ة املوجودة �� الواليات املتحدة فإن 

% 12.3توقع أن ينمو بمعدل امل منقطاع الرعاية ال�حية �� اململكة العر�ية السعودية 

 50. و�توقع أن تنفق وزارة ال�حة ما يقرب من 2020كنمو سنوي مركب بحلول عام 

وذلك بفضل  2020سنوات ا�خمسة القادمة وال�ي تنت�ي بحلول عام لمليار دوالر �� ا

و�رنامج التحول  2030أهداف قطاع الرعاية ال�حية ال�ي حدد��ا ا�ح�ومة �� رؤ�ة 

 الوط�ي. 

 

ويش�� بحث صادر من نايت فرانك إ�� أنھ من أجل مواكبة النمو الس�ا�ي، يلزم اململكة 

سر�ر إضا�� بحلول عام  20000وتحتاج إ��  2020سر�ر إضا�� �� عام  5000السعودية 

ة املتوفرة حالًيا.  2035  وذلك بحسب عدد األِسرَّ

 

ة،ووفًقا للمتوسط العاملي لكثافة توافر  فقد واجهت السعودية فجوة �� عدد  األِسرَّ

، و�توقع أن تتسع هذه الفجوة ح�ى تبلغ 2016سر�ر �� عام  14000األسرة بلغت 

 .2035سر�ر �� عام  40000

و�� الوقت ال�ي �س�� فيھ ا�ح�ومة لز�ادة مساهمة قطاع الرعاية ال�حية  

% بحلول عام 35اإلنفاق ع�� قطاع الرعاية ال�حية إ��  �ا�خاص �� إجما�

ب�ن القطاع ا�خاص والعام �� قطاع الرعاية  شاركةامل خطط، تأ�ي 2020

 �ساعد �� رفع الكفاءة وا�حد من لتمثلال�حية 
ً

 فعاال
ً

عبء النفقات  حال

املتعلقة بانتشار األمراض غ�� املعدية وخصوًصا إذا �انت معدالت األعمار 

مرتفعة �� ا�جتمع مثلما هو ا�حال �� ا�جتمع السعودي، لذلك فهم 

يحتاجون املز�د من الرعاية ال�حية. و�� الوقت ا�حا��، �ستحوذ القطاع 

% 79ية مقدًما حوا�� العام ع�� تور�د خدمات الرعاية ال�حية �� السعود

ة، إال أن دور القطاع العام بدأ �� التحول تدر�جًيا ليصبح ذا  من عدد األِسرَّ

 
ً

ملرافق الرعاية ال�حية. ومؤخًرا تخطط  ا من �ونھ مقدًم دور تنظي�ي بدال

مركز رعاية �حية أو�� بحلول  2300مستشفى و 290ا�ح�ومة لتخصيص 

2030 . 

 

 

 2035-2020ما ب�ن معدل الطلب املتوقع تقييم 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ريس��شاملصدر: نايت فرانك 

ة املطلو�ة وفًقا للكثافة املتوفرة حالًيا (سنة األساس  ة املطلو�ة وفًقا للمتوسط العاملي (سنة األساس   ) 2017عدد األِسرَّ  ) 2017عدد األِسرَّ



 

 
 املستشفى السعودي األملا�ي، مدينة الدمام

  أمر��يمليار دوالر  90 ت�لفة املشروع:

 م�� مر�ع  39000: املساحة

ة  300: عدد األِسرَّ

 : شركة الشرق األوسط للرعاية ال�حيةاملالك

 ) IHCCشركة إ�شاء املستشفيات الدولية (ااي ا�ش ��ي ��ي، املشاركون �� املشروع: 

 2019الر�ع الثا�ي من عام  ان��اء املشروع:

م��  39000عند االن��اء من هذا املشروع ست�ون هذه املستشفى املتم��ة ع�� مساحة 

حصلت شركة  قدو عيادة.  100سر�ر و 300 ليات و�سعغرف عم 8تحتوي ع��  مر�ع

صفقات لبناء مرافق ) ع�� IHCCإ�شاء املستشفيات الدولية (ااي ا�ش ��ي ��ي، 

�شييد مرافق الرعاية ال�حية  و�دأاملستشفى السعودية األملانية �� الدمام و�� مكة. 

 . 2019يونيو  6 �� ع�� أن ي�ون موعد ان��ا��ا 2016د�سم��  7�� 

 
 توسيع مدينة امللك فهد الطبية بالر�اض

 مليار دوالر أمر��ي 14: ت�لفة املشروع

 مليون قدم مر�ع 1.2 املساحة:

ة  600: عدد األِسرَّ

 : وزارة ال�حةاملالك

شركة رايدر و  شركة �ي �ي إي لالستشارات الهندسية: أ�حاب املص�حة �� املشروع

 ليفيت بكنال 

 تحديده الحًقا: يتم املشروع موعد االن��اء من

بحسب املعلومات املوجودة ع�� موقع بروتيندرز فإن مدينة امللك فهد الطبية تقع �� 

ويشمل املشروع وسط الر�اض و�عد أك�� وأحدث مجمع ط�ي �� الشرق األوسط. 

سر�ر، كما �شمل مركز  231سر�ًرا بإضافة  1395توسعة مجمع ط�ي يحتوي ع�� 

قدم  473000شعاع ال��وتون ع�� مساحة تبلغ لعالج السرطان وللعالج بإمتم�� 

قدم مر�ع،  368000معهد لألعصاب ع�� مساحة وكذلك يضم املشروع مر�ع، 

سر�ًرا ع�� مساحة تبلغ  48ومركز متخصص ألمراض القلب واألوعية الدمو�ة �سع 

قدم  243400ع�� مساحة  ومب�ى ستة طوابق بھ معمل ومكتبقدم مر�ع،  120000

 قدم مر�ع.  60000افة إ�� محطة مركز�ة للطاقة ع�� مساحة مر�ع، باإلض

 

 عبدالعز�ز الطبيةمجمعات امللك عبدهللا بن 

 �� مدين�ي الر�اض وجدة

 مليار دوالر أمر��ي  6.8: ت�لفة املشروع

 مليون م�� مر�ع 1.1: مساحتھ

ة:  �� �ل مجمع 1500ما يز�د عن  عدد األِسرَّ

 : وزارة الداخليةاملالك

 : ايھ �ي �� روك جروب و (الر�اض) املقاولون الرئيسيون 

 مجموعة بن الدن السعودية

 يتم تحديده الحًقا ن املشروع:االن��اء م

كيلو م��  1.300إن مشروع امللك عبد هللا بن عبد العز�ز العمالق الذي تبلغ مساحتھ 

مر�ع لتطو�ر ا�جمعات الطبية ا�خاصة بأفراد الشرطة هو أك�� مشروع سعودي �� 

مجال الرعاية ال�حية واألك�� فيما ب�ن دول مجلس التعاون ا�خلي��. يتم تطو�ر 

 ت�ن طبيت�ن ألفراد الشرطة �� الر�اض وجدة باسم وزارة الداخلية السعودية. مدين

 2019ف��اير  13، فمنذ (Construction Week)ووفًقا للمعلومات املنشورة ع�� موقع 

يھ �ي �� إبدأت أعمال البناء �� املدينة الطبية ألفراد الشرطة �� جدة بمعرفة شركة 

روك جروب بصف��ا املقاول الرئي��ي، كما أن الشركة نفسها تؤدي الدور ذاتھ �� 

 املدينة الطبية ألفراد الشرطة �� الر�اض. 

مستشفيات ومركز ط�ي وعل�ي  3وتضم املدينة الطبية ألفراد الشرطة �� الر�اض 

وم�ان إلجراء البحوث ومستشفى متخصص لل�حة العقلية ومستشفى أمراض 

 1700لنساء والتوليد. و�حدد املوقع �سبة التقدم الذي من شأن املشروع الذي �سع ا

 %. 87 نسبةسر�ر ب

سر�ر  1864و�� الوقت ذاتھ، تمثل املدينة الطبية ألفراد الشرطة �� جدة إضافة 

باإلضافة إ�� املرافق ال�حية األخرى املماثلة ملا �� نظ��ه �� الر�اض. و�عد شركة 

وشركة هيونداي إليفاي�� من ضمن  (TAHPI)هيلث بارتن�ز الدولية توتال أالينس 

% 74الشر�ات املشاركة �� املشروع الذي أشار موقع بروتيندر إ�� اكتمالھ بنسبة 

 .2019ف��اير  13وذلك �� 



 

 
 مدينة امللك خالد الطبية، الدمام

 : الدمام املدينة

 مليار دوالر أمر��ي  1.27: ت�لفة املشروع

 م�� مر�ع  700،000: املساحة

 سر�ر 1,500: رةاألِس  عدد

 )م إ مإلدارة املشاريع ( ال�خم: وزارة ال�حة، مكتب امللك خالد املالك

 : فان�� إلدارة أعمال التشييدالرئي��ي املتعهد

 : اي�وما�جهة االستشار�ة

 م 2020 عام بحلول : شروعاملنجاز إل  املتوقع الوقت

 تحت ُيدارسر�ر، والذي  1500سيتضمن مشروع املستشفى الذي يتسع لـ   

مكتب امللك خالد ال�خم إلدارة املشاريع (م إ م) نيابة عن وزارة ال�حة  إشراف

مؤتمرات وم�جد للو�وجد بھ مركًزا للبحوث ومب�ى إعاشة للطاقم الط�ي ومركز 

 .إجتما��مركز و ملواقف السيارات  مساحات إ�� باإلضافةومب�ى إداري 

عية الدمو�ة، �� أمراض القلب واألو  التطور  فائقةضم املستشفى مراكز تو   

وعلوم األعصاب و�عادة التأهيل، وعلوم األعصاب املتعددة و�عادة التأهيل، 

وزراعة األعضاء املتعددة، وزرع األعضاء الوراثية، والوراثة واأليض، وطب 

 العيون، وعلم األورام.

 

 عس��المدينة امللك فيصل الطبية، 

 عس��ال: املدينة

 أمر��يمليار دوالر  1.06: ت�لفة املشروع

 مليون م�� مر�ع 2.2: املساحة

 مرحلت�ن ع��سر�ر  1350: رةاألِس  عدد

 : وزارة ال�حةاملالك

 )1: الفوزان للتجارة العامة واملقاوالت (املرحلة الرئي��ي املتعهد

 ار دي ا�ش: زه�� فايز للشراكة (املرحلة األو��) االستشار�ة ا�جهة

 م 2021 عام بحلول : شروعاملنجاز إل  املتوقع الوقت

 

 
َ
سر�ًرا  1350��ا وال�ي يبلغ حجمها سيتم �شغيل مدينة امللك فيصل الطبية �� أ

شر �� جر�دة ا�جر�دة السعودية.2021بال�امل بحلول عام 
ُ
 ، وفًقا لبيان رس�ي �

 مراحل.  عدةسيتم تنفيذ املشروع ع��   

تتضمن أعمال اإل�شاء �� املرحلة األو�� من املشروع بناء مب�ى املستشفى 

الرئي��ي، والذي يجري تنفيذه حالًيا. يضم املستشفى الرئي��ي �� مدينة امللك 

سر�ًرا موزعة ع�� خمسة  850 إ�� باإلضافةسر�ر  500فيصل الطبية �� عس�� 

لعيون وطب مستشفيات متخصصة ��: أمراض القلب واألورام وأمراض ا

 األعصاب و�عادة التأهيل.

 خاص اسر�رً  100فإن نطاق العمل �� املرحلة الثانية �شمل  لتصر�حات؛وفًقا لـ  

  150مركز أمراض القلب، وب خاص اسر�رً  200مركز طب العيون، وب
ً
سر�را

 اسر�رً  200مركز األورام، وب خاص اسر�رً  200مركز أمراض األعصاب، وب خاص

املب�ى  بجانب، ا�خارجية للعيادة اسر�رً  200ومركز إعادة التأهيل، ب خاص

يشمل نطاق العمل أيًضا مواقف و املرافق.  ومركز اإلعاشة ومب�ىاإلداري 

السيارات تحت األرض ومركز املؤتمرات والفنادق واملرافق والطرق والبنية 

 التحتية ذات الصلة.

 
 والعالج، الر�اضلتأهيل ا عادةاملدينة الطبية إل 

 : الر�اضاملدينة

 مليون دوالر أمر��ي  346.6: ت�لفة املشروع

 مليون م�� مر�ع  1.2: املساحة

  1100: ةرّ األِس 
ً
 سر�را

 ) �� األردن PHA: وزارة ال�حة، جمعية املستشفيات ا�خاصة (املالك

 التأكيد إنتظار ��: الرئي��ي املتعهد

 التأكيد إنتظار ��: شروعاملنجاز إل  املتوقع الوقت

وفًقا ألراب نيوز، ستشارك اململكة العر�ية السعودية واألردن �� املدينة الطبية 

داخل  موزعة اسر�رً  600ا�جمع  �شملإلعادة التأهيل والعالج �� الر�اض. 

سر�را بمستشفى  250ومستشفى متخصص �� عالج اإلعاقات ا�جسدية، 

 نقاهة املر��ى. أماكنو  سر�را للرعاية ال�حية 250وال�حة العامة، 

 يوجد بھ  ا�جمعوسيضم   
ً
فيال  223وجناًحا  12وسر�ًرا  120أيًضا فندقا

مب�ى ومركز  56مفروشة موزعة ع��  شقة 448وفندقية  فيال 152وسياحية 

تجاري ومركز ترفي�ي وصالة ألعاب ر�اضية وحدائق ومساجد. وسيتم إ�شاء 

�لية طبية متخصصة �� عالج إعادة التأهيل �� ا�جمع، باإلضافة إ�� محطات 

 معا�جة املياه وتوليد الكهر�اء.

 170،000من  وظيفة و�خدم أك�� 3000املشروع أك�� من  يوفرمن املتوقع أن و   

 مر�ض سنوً�ا.
 

 



 

 ملتقى ال�حة العاملي

 برعاية أنفورما ماركتس

سوق العاملي لاللتقاء والقيام بأعمال تجار�ة مع قطاع الرعاية لمنصة األعمال السعودية الرائدة �� مجال الرعاية ال�حية ل ملتقى ال�حة العاملي�عد 

للشر�ات لل��و�ج ألحدث ابت�ارا��ا �� منتجات وخدمات الرعاية ال�حية لبعض أك�� املعاهد �� ال�حية السعودي. حيث يوفر امللتقى منصة مثالية 

 .املنطقة وصناع القرار الرئيسي�ن

 180�� مركز الر�اض الدو�� للمؤتمرات واملعارض، وسوف �ستقبل امللتقى أك�� من  2019سبتم��  12إ��  10�� الف��ة من  2019وسيعقد إصدار 

مشارك من مقدمي خدمات الرعاية ال�حية وتجار املنتجات واملوزع�ن وصناع القرار الرئيسي�ن واملسؤول�ن ا�ح�ومي�ن. كما  10000وشركة عارضة 

 .مناطق جديدة مخصصة لـلمخت��ات واالبت�ار و�ناء الرعاية ال�حية 3سيشتمل املعرض ع�� 

 �جموعة متنوعة من ا�حتوى العل�ي والتعلي�ي، سيس
ً

ملتقى ال�حة العاملي مجموعة متنوعة من املؤتمرات بما �� ذلك مؤتمرات  تضيفواستكماال

�حضور املتخصص�ن �� الرعاية ال�حية �� أيام املعرض الثالثة. وتنقسم املؤتمرات ب�ن خمسة مؤتمرات إ�لينيكية  (CME) التعليم الط�ي املستمر

ارة ا�خت��ات، تجر�ة املر��ى، إدارة ا�جودة، األشعة الشاملة، بناء املستشفيات، الهندسة وأر�عة مؤتمرات غ�� إ�لينيكية بما �� ذلك: طب الطوارئ، إد

 .الطبية ا�حيو�ة، ال�حة الرقمية والقادة �� الرعاية ال�حية

  globalhealthsaudi.comملز�د من املعلومات، ير�� ز�ارة موقع 
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