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مشروع نيوم

ّ
الوجهة الحيوية الجديدة األولى
ل
لتمث
نيوم هي أول منطقة دولية مستقلة تمتد بين ثالث دول،
ّ
ً
ً
من نوعها في العالم .تسعى نيوم لتكون مركزا رائدا للعالم بأسره يمثل أعلى مستويات
الحضارة اإلنسانية من حيث توفير نمط معيشة مثالي وفرص اقتصادية متميزة لسكانه .كما
تهدف نيوم إلى استقطاب نخبة العقول وأمهر الكفاءات من كافة أنحاء العالم لتخطي حدود
االبتكار وتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال.

منطقة تطوير حافلة بالفرص
تقع نيوم شمال غرب المملكة العربية السعودية ،وتشتمل على أراض داخل الحدود
ّ
المصرية واألردنية ،بمساحة إجمالية تصل إلى  26,500كم .2وسيوفر المشروع العديد
من الفرص االقتصادية االستثنائية ،إذ يمتاز موقعه االستراتيجي على ساحل البحر األحمر
بعدد من المزايا الفريدة ،وأهمها:

القرب من األسواق ومسارات التجارة العالمية:

ّ
تمــر عبــر البحــر األحمــر حوالي %10مــن حركة التجارة العالمية .ومن خالل ربط آســيا ،وأوروبا،
وأفريقيــا ،وأمريــكا ببعضهــا البعــض ،ســتتيح هذه الوجهة لـ %70من ســكان العالم
الوصــول إلــى الموقع في أقل من  8ســاعات.

ّ
اعتدال المناخ وتنوع التضاريس:

ّ
بفضــل الموقــع الجغرافــي الفريــد لنيوم ،تتمتــع المنطقة بمنــاخ معتدل حيث معدل درجات
الحــرارة أقــل بنحــو  °10درجــات مئويــة عن بقية دول مجلــس التعــاون الخليجــي .وتعــود هــذه 		
الظاهــرة إلــى الطبيعــة الجبليــة للمنطقــة المحيطــة بنيــوم وتيــارات الريــاح البــاردة القادمــة 		
مــن البحر األحمر.
كما تتميز نيوم بتضاريسها المذهلة التي تشمل:
 .1شواطئ خالبة على سواحل تمتد ألكثر من  450كم والعديد من الجزر ذات الطبيعة 		
األخاذة.
ّ
ً
 .2جباال مهيبة بارتفاع يصل إلى 2,500م تطل على خليج العقبة والبحر األحمر وتكتسي 		
ً
بعض قممها بالثلوج شتاء.
 .3صحراء ممتدة تدهش الزائرين بجمالها وسكينتها.

تطوير نيوم من الصفر:

ً
ّ
ســيتم بنــاء نيــوم مــن الصفــر ،ما يمنح المنطقة فرصا اســتثنائية ،إذ إنها ســتتميز عن
مشــاريع التخطيــط العمرانــي التقليديــة باعتمادهــا التقنيات الجديدة كركيزة أساســية
للبنية التحتية للمشــروع.

وفرة الموارد الطبيعية:
		

ّ
تقــع نيــوم فــي منطقــة غنيــة بطاقــة الريــاح والطاقــة الشمســية ،فتوفــر بيئــة مثاليــة
لتطويــر مشــاريع الطاقة المتجددة.
ً
ثروة شمســية مســتمرة ( 20ميجا جول/متر 2يوميا).

		

ســرعة رياح مثالية (بمتوســط  10.3متر/ثانية).
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مزايا المشروع

ً
ّ
ّ
تقدم نيوم فرصا ومزايا قيمة للمستثمرين األفراد وأصحاب الشركات الرائدين في مجاالتهم حول
العالم ،بما في ذلك:
الوصول المباشــر إلى الســوق الســعودي واألســواق العالمية ،بفضل الموقع 			
االســتراتيجي المتميــز الــذي يربط بين ثالث قارات.

منظومــة توريد وابتكار شــاملة.
التمويــل والحوافز المالية.
ّ
بيئــة تنظيميــة مواتيــة لقطاعــات محددة مع قوانين تجارية دولية مشــجعة.
ّ
بنيــة تحتيــة تضــع اإلنســان علــى رأس أولوياتها وتكرس التقنيــات الحديثة لتقديــم تجــارب 		
سابقة للعصر.
ّ
إعــادة توجيــه اإلنفــاق الســعودي مــن الخارج ليصب في نيوم ،إذ ينفق الســعوديون نحو 15
ً
مليــار دوالر ســنويا علــى الســياحة ،و 12.5مليــار دوالر علــى الرعايــة الصحيــة ،و 5مليــارات 		
دوالر علــى التعليــم ،و 5مليــارات دوالر أخــرى على االســتثمارات العامة خارج البالد.

ّ
ّ
كمــا تقــدم نيوم المزايا التالية لســكانها:
بيئــة معيشــية مثالية ونمط حياة رفيع المســتوى.
خدمــات قائمــة علــى التقنيــة في قطاعــات الصحة ،والتعليم ،والنقــل ،والترفيه ،وغيرها.
ً
ً
ً
ً
تخطيطــا عمرانيــا وحضريا متطورا.
ً
فرصــا عديدة للنمو الشــخصي والتوظيف.
معاييــر اجتماعيــة عالميــة من حيث الثقافــة ،والفنون ،والتعليم.

مكاسب ضخمة للمملكة
يهــدف مشــروع نيــوم إلــى تحويــل المملكة إلى مركــز عالمي رائد لالبتــكار والتجارة عبر توليد
سالســل قيمــة للقطاعــات والتقنيــات التقليدية والمســتقبلية لتنشــيط الصناعــات المحلية ،وخلق
ّ
فــرص عمــل فــي القطاع الخاص ،وزيــادة الناتج المحلي اإلجمالــي للمملكة.

المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030

ّ
ينبثــق مشــروع نيــوم مــن طمــوح رؤيــة المملكة  2030لتحويل البالد إلى نمــوذج للتميز رائد
ومزدهــر .ويهــدف مشــروع نيــوم إلى تحقيــق المحاور الثالثة التاليــة لرؤية المملكة :2030

مجتمع حيوي

		
		

وجهــة تتصــدر مؤشــر أفضل مدن العالــم مالءمة للعيش.
ً ُ
الرؤيــة الواعــدة بــأن تصبــح المملكــة مجتمعــا يحتــذى بــه مــن حيــث تجســيدها مســتقبل
ّ
ً
الحضــارة اإلنســانية ،وكونهــا الوجهــة األكثــر اســتقطابا للمواهــب المحليــة واإلقليميــة
والدوليــة للحيــاة والعمل فيها.

		
		

اقتصاد مزدهر
بيئــة وأنظمــة مواتية لألعمال.
حوافز لجذب الشــركات واالســتثمارات األجنبية.
ً
ً
ســتة عشــر قطاعــا تهــدف إلى تنويع االقتصــاد بعيدا عن النفط.
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وطن طموح

ّ
وجهــة حيويــة تكرس أحدث التقنيات خدمة لإلنســان.
االســتخدام التــام للتقنيــات الرقمية لتعزيــز كفاءة الحكومة.
االعتمــاد علــى أحــدث مــا توصلت إليه المعرفة والعلوم في مجاالت االســتدامة،
والربط ،والتنقل.

		

القطاعات االقتصادية

ً
ً
ً
يهدف مشــروع نيوم إلى تطوير ســتة عشــر قطاعا اقتصاديا رئيســيا للمســتقبل ،باإلضافة إلى
ّ
تأســيس قطاعات تحد من التســرب االقتصادي في المنطقة بشــكل عام والمملكة بشــكل
ّ
ّ
خــاص .وســيتم ذلــك عبــر صناديق تنموية تدعــم تلك القطاعات التي تعــزز الحضور االقتصادي
للمشروع ،وهي:
مســتقبل الطاقــة :يشــمل االعتمــاد التــام علــى الطاقــة المتجــددة ،والحلــول المتطــورة
لتخزيــن ونقــل الطاقة ،واألبحــاث والتطوير ،والتصنيع.
مســتقبل المــاء :يشــمل توظيــف التقنيات الصديقــة للبيئة لتعزيز المــوارد المائية وكفاءة
استخدامها.
مســتقبل التنقــل :يشــمل الموانــئ البحريــة ،والمطــارات ،وحلــول النقــل الذاتيــة التشــغيل		 ،
مثــل المركبات/الطائــرات بدون طيــار الذاتية القيادة.
مســتقبل التقنيــات الحيويــة :يشــمل التقنية الحيويــة ،والتقنية الحيوية البشــرية ،وصناعة
األدوية والمســتحضرات الصيدالنية.
مســتقبل الغــذاء :يشــمل تأســيس مركز عالمــي للتقنيات الغذائية ،بمــا فيها الري بمياه
البحــر ،والزراعــة الصحراوية ،والزراعــة الهوائية والمائية.
		
مســتقبل التصنيع :يشــمل اســتخدام المواد الجديدة ،والطباعة الثالثية األبعاد،
والروبوتــات ،وصناعــة المركبات ،وغيرها.
مســتقبل اإلعــام :يشــمل تطويــر صناعة اإلنتــاج التلفزيوني والســينمائي ،وصناعــة ألعــاب 		
الفيديــو ،والمحتوى الرقمي.
مســتقبل الترفيــه والثقافــة والموضة :يشــمل خلــق مكان ملــيء باإلثــارة والتشــويق عبــر 		
بنــاء المســارح ،وقاعــات الفنــون البصرية ،والمطاعــم العالمية الشــهيرة ،وتجــارب التســوق 		
الراقيــة التــي تضاهــي كبرى عواصم العالم.
مســتقبل العلــوم التقنيــة والرقمية :يشــمل الذكاء االصطناعــي ،وتقنيات الواقع
ّ
االفتراضــي والواقــع المعــزز ،ومراكــز البيانات ،وإنترنت األشــياء ،والتجارة اإللكترونية.
مســتقبل الســياحة :يشــمل الوجهات الطبيعية من الطقس المعتدل والجبال الشــاهقة،
والصحــراء الممتــدة ،باإلضافة إلى المنشــآت والفعاليات واألنشــطة ،وغيرها.
		
مســتقبل الرياضة :يشــمل المنشــآت الرياضية الذكية ،والمنافســات الدولية ،والتجارب
الرياضيــة ،وبرامــج نمــط الحياة للمســاهمة في إحداث ثــورة رياضية حول العالم.
ّ
مســتقبل التصميــم والبنــاء :يشــمل توظيــف أحدث تقنيــات المســتقبل التــي طورهــا جيــل 		
ّ
جديــد مــن المصمميــن المبدعين وشــركات البناء االبتكارية.
ّ
		
مســتقبل الخدمــات :يشــمل توفيــر أفضــل الخدمــات الممكنــة لســكان نيــوم وزائريهــا،
ســواء فــي مجــال األعمــال ،أو الخدمــات المصرفيــة ،أو الخدمــات العامــة ،أو المؤسســات 		
الحكومية.
مســتقبل الصحــة والرفاهيــة :يشــمل ريــادة العالم في اعتماد أحدث التطــورات التقنية في
ّ
ً
مجــال الرعايــة الصحيــة ،فضــا عن تبنــي التقنيات الحيوية والرعايــة الصحية الوقائية.
		
مســتقبل التعليــم :يشــمل توظيــف أســاليب مبتكــرة وتقنيــات فائقــة التطــور للعنايــة
ً
بأصحــاب القــدرات المتميــزة بــدءا مــن مراحل النمو المبكــرة وحتــى مراحــل التعليــم العالــي		 ،
ّ
باإلضافــة إلــى توفيــر أســاليب تعليميــة متنوعة مصممة لتناســب مهارات كل فرد.
مســتقبل المعيشــة :يشــمل بناء مجتمع يســعى باســتمرار إلى تقديم أســاليب جديدة 		
ّ
للحيــاة لمواطنيــه بمــا يعــزز جوانــب الذكاء ،والفاعلية ،واالطالع على أحدث المســتجدات.
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جودة حياة عالمية المستوى
تم تصميم المشروع ليصبح الوجهة المثلى للعيش من حيث دعمها مستقبل الحضارة اإلنسانية
ّ
ّ
َ
لسكانها يضاهي ّ
أي مركز عالمي آخر .ويتحقق ذلك بتطوير تجربة مجتمعية
عبر توفير نمط حياة
فريدة من نوعها تشمل:
ً
ً
ّ
بيئــة عيــش مثاليــة :بيئــة مريحــة وممتعة طبقا ألعلــى معاييــر جــودة الحيــاة ،تضــم مزيجــا
مــن الشــواطئ الخالبــة والجبــال المهيبة واألراضي البكر ،باإلضافة إلــى تطبيق أعلى
المعاييــر العالميــة مــن حيث المنشــآت التعليميــة ،والفنية ،والثقافية.
ّ
ّ
بيئــة مواتيــة لألعمــال التجارية :توفر أنظمة مشــجعة على االســتثمار.
ً
ً
تركيبــة ســكانية متنوعــة :تمتــاز نيوم ببيئة متعــددة الثقافات تدعــم مجتمعا تفاعليا
ً
متنوعا .
ً
ّ
تعليمــا عالمــي المســتوى :توفيــر تعليــم عالــي الجــودة يلبــي متطلبــات الجميــع علــى
اختالف مســتوياتهم.

		

النقــل :توفيــر شــبكة نقل ســريعة وفعالة تمتد عبــر كافة أنحاء نيوم.
الســكن المريح :توفير مســاكن ومرافق كافية ومناســبة للجميع.
آمن ومســتقر.
االســتقرار :توفير مجتمع ِ
ّ
الرعايــة الصحيــة :توفيــر مرافــق صحيــة عالميــة المســتوى توظــف اإلمكانــات المتطــورة
لتقديــم خدمات صحية شــاملة.

		

المكاسب االقتصادية

ّ
من أهم المكاسـب الرئيسـية للمشـروع إعادة توجيه التسـرب في االقتصاد السـعودي إلى داخل
البالد:
صافي الواردات إلى المملكة :ســتعيد القطاعات الســتة عشــر التي ســيتم تطويرها
ً
نحــو  70مليــار دوالر مــن اإليــرادات إلــى المملكــة ،مــن خــال الســلع المســتوردة حاليــا مــن 		
ّ
الخــارج ،مــع إمكانيــة التصنيع المحلــي للمركبات ،واآلالت ،ومعدات االتصال.
ً
ّ
االســتثمارات الخارجية :ســيوفر المشــروع فرصا إضافية للمســتثمرين الســعوديين في 		
		
القطاعــات التــي لــم تكــن متاحــة مــن قبــل ،ضمــن بيئــة اســتثمارية ذات قوانيــن مواتيــة
ّ
لألعمــال التجارية ومنظومــة محفزة للنمو.
ّ
ّ
إنفــاق المســتهلكين الســعوديين فــي الخــارج :تمثل نيوم وجهــة ســياحية محليــة جديــدة 		
ّ
		
للمواطنيــن الســعوديين ،كمــا أنهــا تضمــن بقــاء رؤوس األمــوال داخــل المملكــة لتغــذي
ّ
االقتصاد المحلي.
ّ
بدوره ،ســيدعم صندوق االســتثمارات العامة الســعودي والمســتثمرون المحليون والدوليون
مشــروع نيــوم بأكثــر مــن  500مليــار دوالر في األعــوام المقبلة .ومن المتوقع أن تصل مســاهمة
ّ
نيــوم فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي إلى  100مليار دوالر على األقــل بحلول عام 2030م ،كما
ّ
ّ
ُ
يتوقــع أن يكــون الناتــج المحلــي للفــرد في هــذا المنطقة من بين النواتــج األعلى في العالم.

لمزيــد مــن المعلومــات حــول نيوم ولمتابعة آخر تطورات المشــروع ،يرجى زيارة NEOM.com
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