
 مقدمة بحث عن مشروع نيوم

للمملكة العربية السعوديّة، فهو يعَدّ ذات قيمة بالنسبة إلى  2030مشروع نيوم هو مشروًعا سعوديًا صدر من خالل رؤية 

األفراد، والشركات على حٍد سواء، حيث يقوم بتوفير العديد من المميزات لتحسين سبل العيش ومنها توفير بيئة عمل تجاريّة  

طريقةً مبتكرةً للتفكير، كما يسهم في إيجاد الحلول المناسبة وتجاُوز حدود االبتكار إلى  مالئمة وبيئة مريحة للعيش، فهو يعد

أعلى مستويات الحضارة اإلنسانية، كما أن المشروع يعتمد عدد من المعايير العالية في مجاالت الثقافة والتعليم والفنون، 

 .باإلضافة إلى تنّوع البيئة السكانيّة وتناغمها بشكل فعّال

 حث عن مشروع نيومب

ق على المدن العالمية الكبرى في نمط المعيشة والقدرة التنافسية،  يعتبر مشروع مدينة نيوم بأنه أحد المشاريع التي تسعى للتفوُّ

حيث يهدف لتطوير عدّة قطاعات بما يضمن تحقيق الرؤية المستقبليّة للمملكة، كما يعمل على تحقيق عدة محاور ومن ضمنها  

ع حيوّي يضّم األفراد من ذوي اإلنجازات والطموحات والكفاءات من كّل مكان، مما يساهم في تحقيق أهداف قيام مجتم

مشتركة، فهو يسعى للوصول إلى اقتصاٍد مزدهٍر بحيث يجعل المدينة مستقّراً لماليين األشخاص من شتّى بقاع العالم، وفيما يلي  

 .سيتم بيان بحثًا شاماًل عن مشروع مدينة نيوم

 مشروع مدينة نيوم 

هو أحد المشاريع االستثمارية العمالقة في المملكة العربية السعودية، فهو يعد من المشاريع المميزة لصندوق االستثمارات  

  ،2017الذي تم إطالقه من قبل األمير محمد بن سلمان ال سعود وذلك في الرابع والعشرين من تشرين األول من عام  العامة

والتي تعني جديد، أّما الكلمة الثانية فهي   (new) وم هي اختصار لكلمتين الكلمة األولى هي كلمة إنجليزية وهيحيث أّن كلمة ني

مليار دوالر من قبل المملكة  500كلمة مستقبل، بحيث تعبر الكلمتين عن المستقبل الجديد، كما تّم تمويل هذا المشروع حوالي 

  .لمحليينالعربية السعودية، وبعض من المستثمرين ا

 موقع مدينة نيوم 

يُعتبر مشروع مدينة نيوم بأنه من المشاريع الضخمة التي تقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية، بحيث تبلغ مساحته  

كل من قارة آسيا وأوروبا وأفريقيا، باإلضافة إلى    ا بحيث يربطكيلومتر مربع، حيث يُعد موقع المدينة بأنّه موقعًا مميزً  26500

أنه يضم أراضي محددة داخل الحدود المصرية واألردنية، فموقع مدينة نيوم يتميز بأنه ذو طبيعة صحراوية، أّما مناخ هذه 

درجات   10لحرارة بما يقارب المدينة فهو لطيفًا بسبب احتوائه على النسمات القادمة من البحر األحمر، حيث تقل درجات ا

  .مئوية عن المناطق التي تحيط في دول الخليج العربي

 أهداف مدينة نيوم 

يرتكز مشروع نيوم على بعض من األهداف التي تساهم في تنمية عدة مجاالت داخل المملكة العربية السعودية، فهو يعتبر أحد  

  :كما يلي الطرق المبتكرة التي ساهمت في تنمية واسعة وشاملة لالقتصاد السعودي، حيث تكمن أهم وأبرز أهدافه

 .حماية النظام البيئي واالستخدام الفعال لجميع التقنيات العلمية الحديثة •
 .إنشاء مرافق عامة ترفيهية تساهم في ضمان مستوى عالي من الرفاهية للناس •
 .بناء مفهوم جديد لالستدامة والعمل على وضع معايير متعددة لصحة المجتمعات اإلنسانية •
 .ؤسسات والمراكز البحثية التي تسهم في خلق أنظمة متميزة لتلبية احتياجات اإلنسانايجاد أكبر عدد من الم •
 .تنمية وتنويع مصادر االقتصاد السعودي من خالل وضع المملكة على طريق الريادة العالمية في مجال التنمية واالستثمارات •
يع استيعاب أكثر من مليون شخص للعيش والعمل  السعي لجعلها المقصد األول واألساسي للعديد من الناس، بحيث أنها تستط •

 .فيها



 ميّزات مدينة نيوم وخدماتها 

قطاًعا استثماريًا، حيث أنها تحتوي على العديد  16تعتبر مدينة نيوم بأنها مدينة تعمل بتكنولوجيا الذكاء الصناعي، فهي تضم 

  :زايامن المميزات فهي تُعَدّ ذات قيمة بالنسبة إلى األفراد والشركات، وفي ما يأتي سيتم بيان أهّم هذه الم

إلى أّن طقسها معتدل فهو يجذب السياح بحيث يوفر   باإلضافة حيث تتميز بطبيعة صحراوية ساحلية وجبال شاهقة،  :السياحة •

 .لهم نمط حياة صحية تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية حول العالم
ه المدينة بموقعها االستراتيجي الذي يربط بين القارات اسيا واوروبا وافريقيا، فهي تحتوي على حدود وأنظمة  يتميز هذ :التنقل •

 .متنقلة وآمنة ومستدامة، حيث أنها تربط بين خطوط البرية والجوية والبحرية
الطازجة، كما تهتم بالعديد من  تأخد هذه المدينة مساحة ممكنة تعمل من خاللها بتزويد السكان بالمنتجات الزراعية  :الغذاء •

 .المشاريع التي تعمل بالطاقة الشمسية كمشاريع الري والزراعة الجافة والبيوت الزجاجية
حيث أنها تهتم بالتعليم االبتدائي وحتى التعليم العالي، حيث أنها تعتمد على المهارات و مراعاة الفروق الفردية من   :التعليم •

 .ت تناسب جميع قدرات الطالبخالل استخدام أساليب وتقنيا

وذلك بسبب    مدينة موارد مائية ال محدودة بحيث يتم استخدامها وتوظيفها في الطاقة المتجددة،تمتلك هذه ال :المياه •

كيلو متر على شاطئ البحر األحمر، فهي تطمح لتكون مصدًرا عالميًا لتقنيات تحلية   450امتداد مدينة نيوم بمسافة 

 .المياه وتخزينها

المدينة بالطاقة من خالل موارد الطاقة المتجددة، حيث أنه يتواجد  عتبر هذا المشروع بأنه يسعى لتزويد هذه ية:  الطاق  •

  .في منطقة تحتوي على الرياح والطاقة الشمسية، باالضافة الى استغالل المياه والغاز والنفط المتواجد فيها
فهي تسهم في االرتقاء بمستوى الحياة الصحية لألشخاص، بحيث يتم تعزيز األساليب التي يتم استخدامها   :الصحة والرفاهية •

 .للوقاية من االمراض، كما أنها تبحث عن أفضل طرق العالج وتقديمها 

 خاتمة بحث عن مشروع نيوم

يعتبر بحث عن مشروع نيوم بأنه أحد البحوث المهمة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هناك أهمية كبيرة له فهو يشّكل  

نقلة نوعية في االقتصاد السعودي، وتوفر فرص عمل جديدة وتساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكة، حيث تحتّل مدينة 

يداناً حيّاً، ومنّصة عالميّة تُرسم بها مالمح المستقبل القادم، ولذلك فقد تناولنا وإيّاكم باقة ُمتكاملة نيوم منطقة استراتيجية تشّكل م

من الحديث حول مشروع نيوم وموقعه، وأيًضا معرفة كيفية تنظيمه بمختلف المجاالت، ونختم أخيًرا في أبرز ميزات مدينة 

 .نيوم وخدماتها المتعددة

 


