
 مشروع المستقبل الواعد اضخم مشروع مستقبلی فی
الشرق االوسط

اعداد: نھاد خالد 

ما ھو مشروع "نیوم" في السعودیة؟

 مشروع "نیوم": المستقبل الجدید، والتاریخ الجدید، والوجھة األكثر مالءمة للعیش في العالم والتي تلیق بمواھب
.المستقبل

 وھو منطقة خاصة، عبارة عن وجھة حیویة جدیدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانا یجمع أفضل العقول
 والشركات معا لتخطي حدود االبتكار إلى أعلى المستویات. وقد تم تصمیم المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمیة

 الكبرى من حیث القدرة التنافسیة ونمط المعیشة، إلى جانب الفرص االقتصادیة المتمیزة، إذ من المتوقع أن تصبح
.مركزا رائدا للعالم بأسره



ما ھي المنطقة الجغرافیة التي ستحتضن المشروع؟
 یقع المشروع شمال غرب المملكة، ویشتمل على أراض داخل الحدود المصریة واألردنیة، حیث سیوفر العدید من فرص التطویر بمساحة إجمالیة تص

.26,500 كلم2

:ویتمتع المشروع بعدد من المزایا الفریدة، منھا القرب من األسواق ومسارات التجارة العالمیة حیث

.یمر بالبحر األحمر حوالي 10 % من حركة التجارة العالمیة •

.یمكن لـ70% من سكان العالم الوصول للموقع خالل 8 ساعات كحد أقصى •

.یقع في مناطق داخل أراض من مصر واألردن •

:كما یتمتع المشروع بالتضاریس المذھلة التي تشمل

.الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كلم2 من ساحل البحر األحمر والعدید من الجزر ذات الطبیعة األخاذة •

.الجبال ذات المناظر الخالبة التي تطل على خلیج العقبة والبحر األحمر وتغطي قممھا الثلوج خالل فصل الشتاء •

.الصحراء المثالیة الممتدة بھدوئھا وجمالھا •



ما ھي الجھة المسؤولة عن تطویر المشروع؟

 أنشأت المملكة ھیئة خاصة لإلشراف على مشروع "نیوم" برئاسة ولي العھد األمیر محمد بن سلمان، إذ سیتم
 ،دعم المشروع باستثمارات تبلغ قیمتھا 500 ملیار دوالر من قبل السعودیة، صندوق االستثمارات العامة

.باإلضافة إلى المستثمرین المحلیین والعالمیین



ھل یعد ذلك استخداما جیدا للموارد المالیة السعودیة؟ أال ینبغي تخصیصھا لتطویر البنیة التحتیة في المدن القائمة؟

 ،تسعى السعودیة إلى اقتناص الفرص االقتصادیة العظیمة، واالستثمار فیھا بثقة وقوة من أجل تنویع االقتصاد السعودي في المستقبل. وفي الوقت نفسھ 4
.سیستمر الدعم الحكومي بشكل متواز لتعزیز وتطویر البنى التحتیة لكل مدن المملكة وضواحیھا

 وفوق ذلك كلھ، فإن تطویر وبناء مشروع "نیوم" یوفر فرصة استثنائیة للحد من تسرب الناتج المحلي اإلجمالي، عبر إتاحة فرصة االستثمار داخل المملكة
.لكل من یستثمر أموالھ في الخارج، وبالتالي تقلیل التسرب المالي نتیجة قلة الفرص االستثماریة الضخمة

 ،وسیوفر مشروع "نیوم" فرصا جدیدة لالستثمار في قطاعات سیتم إنشاؤھا من الصفر، باإلضافة إلى استفادة المستثمرین في المشروع من الموارد الطبیعیة
.كطاقة الریاح والطاقة الشمسیة

.إضافة إلى ذلك سیسھم المشروع بشكل كبیر في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة، كما سیعید توجیھ بعض تسرب اإلنفاق للخارج إلى اقتصاد المملكة



"ما ھو اإلطار القضائي والتنظیمي الذي سیحكم جمیع الشؤون المدنیة والتجاریة في مشروع "نیوم

 سیكون لھذه الوجھة ھیئتھا التنظیمیة الخاصة، مع إطار تنظیمي مصمم خصیصا لتوفیر القوانین االستثماریة المثلى ضمن فئتھا، باإلضافة إلى دعم سبل
.العیش لقاطنیھا، وتطویر القطاعات االقتصادیة المستھدفة

 وستكون ھناك أیضا ھیئة قضائیة خاصة لحل النزاعات ضمن اإلطار التنظیمي للمنطقة الخاصة. كما ستخضع المنطقة الخاصة إلى أنظمة وتشریعات مستقلة
 وفق أفضل الممارسات العالمیة التي تصاغ من قبل المستثمرین ومن أجل المستثمرین، حیث سیكون المشروع مستقال عن أنظمة المملكة فیما عدا السیادیة

.منھا. وعلى الجانب االجتماعي ستحكم مشروع "نیوم" أفضل المعاییر العالمیة لنمط العیش في الجوانب الثقافیة، والفنون، والتعلیم



ما ھو الجدول الزمني المقترح الكتمال مشروع "نیوم"؟

 بدأ العمل بالفعل في مشروع "نیوم"، وذلك من خالل بحث سبل التعاون واالستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرین الدولیین، كما تم البدء بتأسیس بعض
.ركائز البنى التحتیة الرئیسة

 ومع إعالن انطالقة مشروع "نیوم" الیوم، فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرین المحتملین والشركاء المستقبلیین على الفور، وسیتم
.االنتھاء من المرحلة األولى لـ"نیوم" بحلول عام 2025



كم من السكان سیستوعب مشروع "نیوم"؟ 7
 سینمو تعداد السكان متأثرا بالتطورات المستقبلیة، كاألتمتة والروبوتات التي ستحد من األیدي العاملة البشریة ذات األعمال الشاقة، وذلك سیزید من وجود

قوى عاملة عالیة المھارة (كاألطباء وغیرھم) لشغل الوظائف ذات الطابع االستراتیجین

سیعیش في ھذه المنطقة الخاصة؟ السعودیون أم الوافدون؟ 

 یھدف مشروع "نیوم" إلى توفیر أفضل سبل العیش والفرص االقتصادیة لقاطنیھ، وسیسعى إلى استقطاب أفضل المواھب من المملكة وخارجھا، وبذلك
.سیعیش فیھ السعودیون والوافدون على حد سواء، كما ھو حال جمیع المناطق الخاصة العالمیة األخرى



كیف ستكون الحیاة في مشروع "نیوم"؟

 ستكون ھذه المنطقة الخاصة مثاال یحتذى بھ عالمیا في المستقبل، لالرتقاء بجودة الحیاة بكل جوانبھا، من التعلیم والصحة والغذاء والنقل والترفیھ والصناعة
 التقنیة الحدیثة، باإلضافة إلى توظیف أحدث تقنیات المستقبل األمنیة وتضمینھا في البنیة التحتیة للمشروع من أجل التأكید على أمن وسالمة ساكنیھ

.ومكتسباتھ، وتوفیر فرص اقتصادیة كبرى

 وسیتیح مشروع "نیوم" لمنسوبیھ الوصول للمواقع والمرافق داخل المشروع مشیا على األقدام أو باستخدام الدراجات الھوائیة، باإلضافة إلى توفیر أفضل
.البنى التحتیة للنقل، والتي تتبنى تقنیات المستقبل

 وعالوة على ذلك، ستكون خدمات حكومة "نیوم" مؤتمتة بشكل كامل وسھلة االستخدام، مع توفیر خدمات رقمیة سریعة ومجانیة للناس، تشمل االنترنت في
كل األماكن، تعزیزا للتعلیم وتسھیال للتواصل. واإلبداعي



ما ھي القطاعات التي ستحفز اقتصاد مشروع "نیوم"؟

.یھدف المشروع بشكل أساسي إلى معالجة مسألة التسرب االقتصادي في المملكة ، إلى جانب تطویر قطاعات اقتصادیة رئیسة للمستقبل

:وقد تم تحدید تسعة قطاعات اقتصادیة رئیسة لتأسیس الحضور االقتصادي للمشروع، تتمثل في

مستقبل الطاقة والمیاه مستقبل التنقل

مستقبل التقنیات الحیویة •

مستقبل الغذاء •

مستقبل العلوم التقنیة والرقمیة •

مستقبل التصنیع المتطور •

مستقبل اإلعالم واإلنتاج اإلعالمي •

مستقبل الترفیھ •

مستقبل المعیشة كركیزة أساسیة لباقي القطاعات •



ما ھي الفرص المتاحة أمام المستثمرین الدولیین في مشروع "نیوم"؟ 
 استوفر المنطقة الخاصة فرصا جاذبة للمستثمرین، من أھمھا الوصول إلى السوق السعودي بشكل مباشر أوال، واألسواق العالمیة ثانیا، كون المنطقة

.مركز ربط للقارات الثالث، باإلضافة إلى البیئة التنظیمیة التي تتیح لھم المشاركة في صیاغة األنظمة والتشریعات

 كما سیحظى أصحاب األعمال واالستثمار بدعم تمویلي إلقامة المشاریع التي تخدم أھداف مشروع "نیوم". باإلضافة لذلك، فإن حكومة المملكة تولي ھذا
.المشروع اھتماما بالغا ودعما كبیرا على جمیع المستویات

 وسیتم دعم "نیوم" بأكثر من 500 ملیار دوالر خالل األعوام المقبلة من قبل السعودیة، صندوق االستثمارات العامة، باإلضافة إلى المستثمرین
.المحلیین والعالمیین

 وعالوة على ذلك، فإن المعیشة في مشروع "نیوم" ستكون عنصرا قویا لجذب أكفأ المھارات العالمیة ونخبة العقول وأصحاب الفكر والعلماء، لتنسجم
.القطاعات المحلیة وتتشارك معھم



مصطلح "أنظمة مستقلة" فیھ بعض الغموض.. ھل سیكون المشروع منطقة حرة أم منطقة عبور؟ أم ماذا؟

 سیكون المشروع منطقة خاصة مستثناة من أنظمة وقوانین الدولة االعتیادیة، كالضرائب والجمارك وقوانین العمل والقیود القانونیة األخرى على األعمال
 التجاریة، فیما عدا األنظمة السیادیة، مما سیتیح للمنطقة القدرة على تصنیع منتجات وتوفیر خدمات بأسعار منافسة عالمیا. وباإلضافة إلى ذلك، سیتم تطبیق

.أعلى معاییر السالمة واألمان في مشروع "نیوم"، وأرقى األنظمة االجتماعیة كركیزة أساسیة للمعیشة المثالیة

ما ھي األنظمة السیادیة؟

.المقصود باألنظمة السیادیة ھنا كل ما یتعلق بالقطاعات العسكریة والسیاسة الخارجیة والقرارات السیادیة بحسب ما تراه حكومة المملكة مناسبا


