
 مقدمة مقال عن مشروع نيوم

 حفظه هللا-مدينة نيوم هي مدينة من عصر الخيال ُنسجت في أذهان ولي العهد للمملكة العربية السعودية محمد بن سلمان 

تحقيق األحالم وتحويلها إلى واقع على أرض المملكة العربية السعودية، حيث أن نيوم مدينة المستقبل  ، ليعمل على-ورعاه

م، 0202الجديد والتي بدأت تتضح معالمها وتتطور بسرعة مميزة، إذ تتماشى هذه المدينة مع أهداف وتطلعات رؤية 

 .تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للمملكةوتشّكل نقلة نوعية في االقتصاد السعودي، وتوفر فرص عمل جديدة و

 مقال عن مشروع نيوم

 :إّن نيوِم هي خطة التغيير الواضِح والجذرّي نحو المستقبل، وفيما يأتي ندرج مقال مفصالً تعريفًيا بمشروِع نيوم

 انطالق مشروع نيوم

هجري أي  9301لرابع من شهر صفر لعام تم وضع حجر األساس لمشروع نيوم المتطور في السعودية في يوم الثالثاء ا

ميالدي،على يد ولي عهد مملكة آل سعود األمير محمد بن سلمان، وذلك من  0292تشرين األول من عام  03ما يوافُق 

ضمن فعاليات مبادرة مستقبل االستثمار في مدينة الرياض، وكلمة نيوم هي كلمة التينية تعني جديد ومتطور، وفي معناها 

مليار دوالر من قِبل المملكة العربية السعودية،  022ف من المشروع، كما أن المشروع سيتم تمويله بما مقداره تحدد الهد

وصندوق االستثمارات العامة، باإلضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين، ومن المقرر أن تجذب المدينة استثمارات 

 .[1]متنوعة في مختلف القطاعات

 موقع مشروع نيوم

مدينة نيوم مدينة مستقبلية عمالقة فهي مدينة عابرة للحدود، حيث تقع في شمال غرب السعودية ومتصلة مع الحدود 

، كما ويتيح الموقع االستراتيجّي للمدينِة إلمكانية وصول 0كم 00،022المصرية واألردنية، وتم تقدير مساحتها بحوالي 

العالم في حد أقصى ثمانية ساعات، كما وتتميز بطبيعة جميلة مختلفة عن الطبيعة الصحراوية التي عدد كبير من سكان 

، وتطّل على ساحل 0كم 302تعيشها المملكة السعودية، فالمدينة، فشواطئ مدينة المستقبل الجديد تمتد إلى مساحة تتجاوز 

مئوية عن ° 92لمية، إذ تقل درجات الحرارة فيها بمعدل من حركة التجارة العا %92البحر األحمر الذي تمر عبره قرابة 

 .[2]المناطق المحيطة في دول الخليج العربي

 نظام مدينة نيوم

مدينة نيوم من المدن النادرة والغير موجودة بعد في العالم، لذا فالمدينة تحتاج إلطار تنظيمي مميز ومختلف عن القوانين 

في باقي دول العالم، حيث أن المدينة ستضم العديد من الثقافات والحضارات واألطر االجتماعية المختلفة، إذ  واللوائح

سيكون لها قوانين خاصة تتعلق بالقيود القانونية، والجمارك، والضرائب، وقوانين العمل، مما يتيح للمنطقة القدرة على 

ر منافسة عالمًيا، باإلضافة إلى تشكيل هيئة قضائية خاصة لحّل توفير العديد من الخدمات وتصنيع المنتجات بأسعا

 .النزاعات وفق قوانين المنطقة التي تتبع تشريعات مستقلة

 ميزات مشروع نيوم وخدماتها

تعتمد المدينة على العديد من القطاعات المستثمرة والتي تشكل األساسيات في تطوير القطاع االقتصادي، لتأمين مستقبل 

 :اري للمدينة وفيما يلي أهم تلك القطاعاتمشرق وحض

 الطاقة

يهدف مشروع نيوم إلى تزويد المدينة بموارد طاقة نظيفة وقليلة التكلفة كأنظمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث أن 

موقع المدينة يساعدها بشكل كبير على تشكيل أنظمة متطورة ومتقدمة لتوليد الطاقة، كما أن العلماء في المشروع يعملون 

، والنفط، والطحالب كمصادر جديدة للطاقة، باإلضافة إلى العمل على شبكات على تطوير مصادر أخرى كالمياه، والغاز

 .لتخزين الطاقة

 المياه

لقد ساهم موقع مدينة نيوم الذي يطل على شواطئ البحر األحمر لمسافة تقدر بأربعمائة وخمسون كيلو متر على الشريط 

لموارد المائية في توليد الطاقة وكمياه لشرب من خالل الساحلي بتوفير كميات كبيرة من المياه، ويمكن استخدامها تلك ا

توظيف خبرة المملكة العربية السعودية في تحلية المياه محلًيا، وهذه فرصة لتصبح مصدًرا إقليمًيا للمياه، كما تطمح 

 .لتتصدر عالمًيا في تقنيات تحلية المياه وتخزينها

 الغذاء



التقنيات المتطورة، مثل مشاريع الزراعة والبيوت الزجاجية التي تعمل  تعتمد المنظومة الغذائية في مشروع نيوم على

بالطاقة الشمسية، وذلَك من خالل إقامة العديد من المزارع بالشكل العمودي لتقليل المساحاِت، وبالتالي المحافظة على 

 .تدفق الخضروات والفواكه الطازجة في المدينة

 السياحة

ضي الموجود عند الكثير من سكان العالم، وذلك من خالل تطوير منشآت ذكية ومتطورة اهتمت مدينة نيوم بالشغف الريا

رياضية بهدف توفير الراحِة وتطوير أداء مميزة، باإلضافة إلى إمكانية إقامة االحتفاالت بالرياضات الدولية، وإقامة 

 .منافسات في مجاالت جديدة

 الخدمات المتنوعة

ل نيوم على تلِك الخدمات فقط، بل إنها تحرص على توفير أفضل الميزات والتطلعات ال تقتصُر ميزات مدينة المستقب

لسكانها من ناحية األعمال، والخدمات المصرفية، وحتى الخدمات العامة، وذلك سيكون في وسط تكنولوجي فعال ومعتمد 

 .في شتى المنظومات

 أهداف مشروع نيوم المستقبلية

 0202ربية السعودية لتحقيق العديد من األهداف المميزة والمتطورة ضمن الرؤية لعام يهدف مشروع نيوم في المملكة الع

 :ومنها ما يلي

  يهدف المشروع لتطوير مدينة األحالم في عصر التطور التكنولوجي والتقدم العلمي في مجال البناء والحماية

 .من الطقس والبيئة العالمية

 مدينة، بعيًدا عن األساليب التقليدية والخطيرةتطوير أحدث منظومات النقل والتواصل في ال. 

 تطوير المواد البشرية واستخدامها بأفضل الطرق الممكنة. 

 خلق بيئة طبيعة مميزة من خالل الدمج المعماري مع الجمال الطبيعي. 

 ل في ب نيوم هي واحدة من أفضل وأكثر المواقع السياحية التي سيتم إنشاؤها ليس في المملكة العربية السعودية

 .العام أجمع  

 خاتمة مقال عن مشروع نيوم

إّن مشروع نيوم في المملكة العربية السعودّية هي مشروع خيالّي عظيم يهدُف بالدرجِة األولى  إلى تطوير البنية التحتية 

احة رللمملكة، وخلق العديد من فرص العمل في مختلف المجاالت للشباب السعودي، باإلضافة إلى خلق مدينة تمنح ال

والرفاهية لمواطنين المملكة العربية السعودية وكذلك العالم من خالل التقنيات المميزة والمتطورة في تقديم الخدمات العامة 

والخاصة للمواطنين، وخلق جمال مميزة من خالل الدمج بين الجمال الطبيعي و التألق المعماري في المنشآت السكنية 

 .يق التطور والتقدم ألهداف المملكة العربية السعودية ضمن الرؤية المستقبليةوالعامة، ويأتي ذلك في إطار تحق

  

 


