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همة السعوديين مثل جبل طويق،
ولن تنكسر إال إذا انهد هذا الجبل
وتساوى باألرض.

ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت:
شعب طموح ،معظمه من الشباب ،هو فخر
بالدنا وضمان مستقبلها بعون هللا.

دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ،وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة،
ً
ً
مباركا هو أثمن من البترول ،ففيه
ً
وطنا
ونحن نثق ونعرف أن هللا سبحانه حبانا
الحرمين الشريفين ،أطهر بقاع األرض ،وقبلة أكثر من مليار مسلم ،وهذا هو عمقنا
العربي واإلسالمي وهو عامل نجاحنا األول.

 23.09.2022العدد 12777

الشباب هم الطاقة الحقيقية والقوة الحقيقية
لتحقيق هذه الرؤية ،وأهم ميزة لدينا هي أن شبابنا
واع وقوي ومثقف ومبدع لديه قيم عالية.
ٍ

وطننا موقع جغرافي استراتيجي ،فالمملكة
العربية السعودية هي أهم بوابة للعالم بصفتها
مركز ربط للقارات الثالث ،وتحيط بها أكثر المعابر
المائية أهمية ،وهذا هو عامل نجاحنا الثالث.
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جوهرة نيوم
الرياض ـ عبد السالم الشهري

يعد مرشوع تروجينا وجه ً
ة ال مثيل لها عىل مستوى العامل ،حيث تتكامل املناظر الطبيعية الساحرة فيها مع األنشطة الفريدة للسكان
ممة بعناية ،يأتلف فيها الواقع مع
مص
تجارب
ستوفر
استثنايئ،
بأسلوب
رة
و
مط
أحياء
ستة
م
وستض
ُضاهى،
ت
وار لتمنحهم تجارب ال
ُّ
والز َّ
َّ
َّ
االبتكارات الهندسية والفن املعامري االفرتايض ،كل ذلك لبناء وجهة فريدة ،هي األوىل من نوعها عىل وجه األرض ،تروجينا مرشوع طموح
يف نيوم يسعى لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية . 2030

700

ألف سائح سنويًّا
بحلول 2030

42

ألف متر مربع
للمتاجر والمطاعم

3600+ 7000
غرف فندقية

عدد السكان

30+ 1400 2200

3000

مقعد في قاعة
مؤتمرات قرب الجبال

كيلومتر مربع
منطقة جبلية

منزل

كيلومترًا
منحدرات تزلج

يُم ّثِل مشروع تروجينا جزءً ا من مخطط المناطق في نيوم ،وتقع هذه الوجهة على بُعد  50كيلومترًا من ساحل خليج العقبة في قلب
مناطقنا الطبيعية ،وتتض ّمَن وجهة تروجينا ارتفاعات تتراوح بين 1.500م و2.600م فوق سطح البحر ،وتغطي مساحة تصل إلى  60كم.²
تتميز تروجينا بدرجات الحرارة المختلفة على مدار العام ،ففي موسم الشتاء تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر مئويًا ،بينما تكون
ً
َّ
الخلبة ،لن تكتفي تروجينا
معتدلة وأبرد بمقدار عشر درجات عن بقية المنطقة .ونظرًا لهوائها المنعش النقي ومناظرها
درجات الحرارة
ً
ً
ً
ً
ً
بكونها وجهة سياحية مدهشة ،بل ستغدو وجهة مثالية للعيش والعمل.

مارس

فبراير

يناير

مواسم أنشطة الشتاء

ديسمبر

مارس

إبريل

مايو

مواسم أنشطة المغامرات واإلثارة

سيُق ِّدم مشروع تروجينا عددًا من الفعاليات على مدار العام ،مثل
ً
وأنشطة لمحبي المغامرات ،وسينتهي العمل
رياضات التزلج،
عليها بحلول عام 2026م ،وسيُمثل هذا المشروع غير المسبوق
أحد أهم معالم المملكة العربية السعودية التي ستنافس ما
سواها حول العالم ،إضافة إلى إنشاء بحيرة ضخمة بمياه عذبة من
صُنع اإلنسان ،وإنشاء قرية “ذا فولت” التي ستُبنى بشكل عمودي
داخل الجبال ،والمصممة وفق أحدث التقنيات ووسائل الترفيه
والضيافة ،بل وتُع ُّد بوابة الدخول الرئيسة إلى تروجينا.
على مسافة سفر
ال تتجاوز  6ساعات لـ

عدد المطارات
التي تخدمها

من سكان العالم

مطار نيوم  -مطار تبوك  -مطار العقبة

3 40%

سيوفر قطار ذا الين فائق السرعة وسيلة نقل إضافية

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

مواسم أنشطة تجديد الصحة

وحين تكتمل تروجينا وتفتح أبوابها للزوار ،ستتاح لهم خيارات
عدة للسكن ،منها الشقق والشاليهات والقصور ،والفنادق
الفاخرة ،والمنتجعات الصحية والعائلية ،كما ستُوفر تروجينا
ً
شريحة واسعة من خيارات التس ُّوق والبيع بالتجزئة والترفيه
والمطاعم ،بل وستكون هناك أنشطة مختلفة متاحة على
مدار العام ،تشمل التزلج ،والرياضات المائية ،ومساحات مالئمة
للمشي لمسافات طويلة ،وأماكن لركوب الدرَّاجات في الجبال،
ً
ً
طبيعية ،يتفاعل فيها اإلنسان مع الكائنات.
ومحمية

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

مواسم أنشطة البحيرة

ستغدو تروجينا جوهرة نيوم التي ستُبهر
العالم بجمالها ،جوهرة مفعمة بروح نيوم
وطموحاتها الجريئة القائمة على التقنية
واالبتكار والتصميم الفريد ،كما ستعتمد
الحياة في تروجينا على االستدامة والتقنية
الحديثة ،لتُلبي احتياجات السكان والز َّوار
الباحثين عن الفخامة والمغامرة والترفيه
والعيش وتغيير روتين الحياة اليومية.
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ثورة االبتكار والتقنية والصناعة
الرياض ـ عبد السالم الشهري

جا مثال ًيا تجتمع فيها املعيشة واألعامل والتقنيات جن ًبا إىل جنب يف تناغم وانسجام مع الطبيعة .ستجمع
أوكساجون هي إحدى مدن نيوم التي ستشكّل منوذ ً
رسع أوكساجون للمبتكرين
وست
املستقبل.
منتجات
لنا
ستقدم
التي
املستقبل
مصانع
إلنشاء
الدائري،
واالقتصاد
أوكساجون بني أحدث منهجيات الثورة الصناعية الرابعة
ّ
ورواد األعامل انتقال أفكارهم من مرحلة التجربة إىل دخول األسواق ،إذ ستكون مدينة يجتمع فيها الناس للعيش والعمل والرتفيه ،تحتضنها مجتمعات مزدهرة.
رشا باألسواق العاملية ،تعززه سلسلة إمداد متكاملة عىل املستوى املادي
كام سيوفر امليناء املؤمتت بالكامل والذي سيعمل بتقنيات الجيل القادم ربطًا مبا ً
مهم يف رؤية السعودية . 2030
ا
ز
مرتك
يعد
والرقمي ،ويخدم بشكل رئييس قطاع اللوجستيات الذي
ً
ً

ما هي أوكساچون؟

48

المحرك االقتصادي والصناعي لنيوم ،إذ ستقود االبتكار في الصناعة والتقنية ،إضافة إلى المعيشة
االستثنائية التي سينعم بها سكانها ،وقد صممت أوكساجون لجذب نخبة العقول والمواهب
العالمية ليبعثوا في قطاع التصنيع روحًا جديدة ،فاألفكار في هذا المكان ستغير العالم.

أضخم
مشروع عائم
في العالم

كيلو مترًا مربعًا منطقة التطوير
األساسية في أوكساجون

13%

دقائق هي مدة الوصول إلى
الشاطئ ومناطق الطبيعة مشيًا

طاقة نظيفة

طاقة نظيفة 100%

معيشة استثنائية

ميدان نابض بالتجارب
يحتضن البحث واالبتكار

مركز التصنيع
المتقدم المستدام

القطاعات التي تحتضنها أوكساجون

من سكان العالم على بُعد
 6ساعات جوًا

ميناء يستوعب
 3.5مليون وحدة
مكافئة لـ 20
قدمًا

100

من حركة التجارة العالمية تمر عبر
قناة السويس في البحر األحمر

ما الذي تنفرد به أوكساجون؟

40% 5

%

أكبر محطة
للرحالت البحرية
في البحر األحمر

ميناء بحري تربطه بالعالم سلسلة إمداد
فائقة التطور تعمل بمنهجية مؤتمتة
ومتكاملة وتتبنى تقنيات الجيل القادم

الطاقة المتجددة

النقل الدائري والمستدام

البناء الحديث

اإلنتاج المستدام للغذاء

االبتكار في قطاع الماء

الصحة والرفاهية

13%
من حركة التجارة
العالمية تم ّرُ عبر
أوكساجون من قناة
السويس

أكبر منظومة
مبنية عائمة
في العالم
شبكة قطارات فائقة
السرعة متصلة
بمشروع “ذا الين”
ومطار نيوم

العلوم
التقنية
والرقمية
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منط صحي مختلف
الرياض ـ عبد السالم الشهري

يُعد املسار الريايض أحد املشاريع األربعة الكربى ملدينة الرياض ،التي أطلقها خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ،يف  19مارس ،2019
للمساهمة يف تحقيق أحد أهداف رؤية السعودية  2030من خالل تعزيز مامرسة األنشطة الرياضية يف املجتمع.
رتا ،لريبط بني وادي حنيفة ،غرب مدينة الرياض ،ووادي السيل ،رشقها ،عرب طريق األمري محمد بن سلامن بن
وميتد مرشوع املسار الريايض بطول 135كيلو م ً
رتا من مسارات الدراجات
م
كيلو
و135
للهواة،
الدراجات
مسارات
من
ا
رت
م
كيلو
90
بينها
من
وبيئية،
وترفيهية
عبد العزيز .ويضم املسار أنشطة رياضية وثقافية
ً
ً
رتا من مسارات الخيول ،ومم ًرا آم ًنا ومشج ًرا للمشاة عىل طول املسار ،إىل جانب مجموعة من البوابات واملحطات واالسرتاحات للدراجني
للمحرتفني ،و134كيلو م ً
واملتنزهني عىل امتداد املسار ،مبا يسهم يف تحسني جودة الحياة ،وفق مستهدفات رؤية السعودية .2030

منطقة وادي حنيفة

تمتد بطول  29.5كم من طريق المدينة المنورة
ً
شمال مرورًا بمنطقة بوابة
جنوبًا حتى سد العلب
الدرعية .وتضم عددًا من المسارات المتعددة
وعددًا من محطات الخدمة ومناطق لتقديم
الخدمات للزوار ومساحات استثمارية.

منطقة الفنون

مناطق متنوعة تشكل وجهة عرصية مم ّيزة

منطقة وادي اليسن

تمتد بطول  4.5كم من طريق سويد بن حارثة
ً
شرقا .وتضم قناة
غربًا وحتى طريق الربع الخالي
ومسطحات مائية ،ويحيط بالمنطقة عدد من
األراضي االستثمارية ،كما تتضمن عددًا من
المسارات المتنوعة والمرافق المائية.

تمتد بطول  5.5كم من منطقة الدرعية غربًا
ً
شرقا .وتضم عددًا من
إلى طريق سويد بن حارثة
المسارات المتعددة وجلسات للمتنزهين ،كما
تحتوي على مبانٍ فنية ومساحات لورش العمل
والعروض الثقافية والفنية.

منطقة وادي السيل

املنطقة الرياضية

تمتد بطول  53كم من ملعب الملك فهد
ً
شمال.
جنوبًا حتى متنزه الملك سلمان في بنبان
وتضم مسارات رياضية متعددة وعددًا من
محطات الخدمة ومناطق لتقديم الخدمات للزوار
ومساحات استثمارية.

تمتد بطول  4كم من طريق أبي بكر الصديق غربًا
ً
شرقا .وتضم برجًا رياضيًا وعددًا
إلى طريق المطار
من المالعب الرياضية المفتوحة ،باإلضافة إلى
محطات الخدمة ومناطق لتقديم الخدمات للزوار
ومساحات استثمارية.

135KM
134KM
مسارات
الخيول

تمتد بطول  3كم من طريق الربع الخالي غربًا
ً
شرقا .وتضم عددًا من
إلى طريق أبي بكر الصديق
المسارات المتعددة ومحطة للدراجات الهوائية
ومناطق ترفيهية متنوعة ومبنى الفنون
السينمائية.

متنزه الرمال الريايض

املنطقة البيئية

تمتد بطول  20كم مربع في المنطقة الرملية
جنوب شرقي مطار الملك خالد الدولي .ويضم
مسارات جبلية ورملية ومنتجعًا بيئيًا ،باإلضافة
إلى مركز فروسية بمساحة مليون متر مربع،
ومسارات للخيول وللمشاة.

تمتد بطول  15كم من طريق المطار غربًا
ً
شرقا .وتتضمن مناطق
إلى طريق الجنادرية
للزراعة وبيوتًا محمية ،باإلضافة إلى مساحات
مفتوحة للتنزه ومسارات متعددة ومحطات
متنوعة.

طول المسار

2.2

املنطقة الرتفيهية

220KM
مجموع أطوال مسارات الدراجات الهوائية

مليون

من السكان يمكنهم الوصول للمشروع
مشيًا خالل  30دقيقة و 15دقيقة بالدراجة

2.3

مليون متر مربع مناطق استثمارية

4.2

مليون متر مربع مسطحات خضراء
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عاصمة اآلثار والحضارات
الرياض ـ عبد السالم الشهري

تتمتع العال بجامل طبيعي وتراث إنساين فريد ،وهي متحف ينبض بالحياة مبا تحويه من مدافن منحوتة وتشكيالت من الصخور الرملية واآلثار ومعامل التطور التاريخي .توفر
هذه الوجهة الفريدة تجربة سياحية عاملية مميزة بتوجيه الهيئة امللكية ملحافظة العال .تضم منطقة العال معامل تاريخية إنسانية غري مستكشفة يتجاوز عمرها 200
ِ
سجلت بوصفها أول موقع تراث عاملي لليونسكو يف اململكة العربية السعودية ،ومملكتي لحيان ودادان
ألف عام ،وفيها كذلك مدينة
“الحجر” النبطية القدمية ،التي ُ
األثريتني ،اللتني أسهمت نصوصهام املكتشفة يف تطوير اللغة العربية ،إضافة إىل “العال القدمية” التي كانت تعد نقطة اسرتاحة للحجاج منذ عام 1100م.

أهداف المشروع

تطوير العال كمتحف حي ووجهة عالمية
سياحية تاريخية وتراثية وثقافية وطبيعية مع
التركيز على االستدامة والشمولية المجتمعية

إعداد مجتمع العال كأساس للتحول الذي تشهده العال يشمل
االقتصاد المحلي المتنوع ،الذي يعتمد على السياحة والزراعة
والخدمات اللوجستية والضيافة والفنون والثقافة

ضمان استدامة هذه الوجهة السياحية لألجيال
المقبلة من خالل التطوير المستمر واستحداث
مشاريع تستهدف الحفاظ على البيئة

المشاريع الفرعية

برنامج االبتعاث الدولي

برنامج حماية

منتج شرعان ومحميته الطبيعية

الصندوق العالمي لحماية النمر العربي

طموحات المشروع

تأكيد األهمية التاريخية للمحافظة

مليار حجم االستثمار
في عام 2020

تطوير العال لتحقيق المصلحة االقتصادية والثقافية

مليارًا اإلسهام في
الناتج المحلي التراكمي

مليون
زائر سنويًا

تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030

ألف وظيفة
يوفرها المشروع

النهوض بالصناعة السياحية

غرفة
فندقية

العال إحدى المعالم األثرية
السعودية وتتبع إداريًا المدينة
المنورة.
تُعد من أغنى وأقدم المواقع
التاريخية واألثرية على مستوى
العالم.
الهيئة الملكية للعال تستهدف
 153واجهة صخرية في مدائن
صالح.
تضم العال عددًا من اآلثار
اإلسالمية تتمثل في القالع
والحصون.
موقع مدائن صالح يُعد أكبر
موقع آثار في العالم.
تُعد الواجهات الصخرية
المنحوتة في الجبال أهم ما
يميز العال.
أول موقع سعودي يتم
تسجيله في “يونيسكو”
ضمن قائمة التراث العالمي.

مسرح المرايا
افتتح رسميًا عام 2018
صمم على شكل مكعب ضخم
مغطى بالمرايا من جهاته األربع
مجهز بأحدث تقنيات الصوت واإلضاءة
يوفر أحدث تقنيات العرض الرقمي
يستوعب نحو  500ضيف
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11.6

مساحة تتجاوز

رئة الرياض الخرضاء

مساحة خضراء
ممتدة تتجاوز

كيلومتر مربع

كيلومترًا مربعًا

1

الرياض ـ عبد السالم الشهري

يُعد مرشوع حديقة امللك سلامن أحد مشاريع الرياض األربعة الكربى التي أطلقها خادم الحرمني الرشيفني امللك سلامن بن عبد العزيز ،أيَّده الله ،يوم الثالثاء  12رجب
وارها.
1440هـ املوافق  19مارس 2019م ،بهدف املساهمة يف تقديم خيارات متنوعة رياض ًيا وثقاف ًيا وفن ًيا وترفيه ًيا لسكان مدينة الرياض وز َّ
ويجري إنشاء الحديقة لتكون رئة الرياض الخرضاء ،املفعمة بالطبيعة والرفاهية والثقافة واملتعة ،ووجهة جذابة بألوانها وتنوعها ،ومكانًا لالبتكار والتعاون ،وعامل ًا
جديدًا من التجارب املرثية والفرص.
عا ستكون وجهة تضفي املتعة عىل الحياة ،بالفنون والثقافة والرياضة والرتفيه واالبتكار ،ضمن محيط مفعم
رتا مرب ً
الحديقة التي تزيد مساحتها عىل  16كيلوم ً
مبظاهر الطبيعة .ستكون حديقة امللك سلامن وجهة لتعزيز اإلنتاجية واإلبداع واالبتكار لألجيال القادمة ،وتسهم يف تحسني جودة الحياة يف املدينة مبا يتوافق مع
حي ،ورفع تصنيف الرياض عامل ًيا.
أهداف رؤية السعودية  2030ملجتمع حيوي وص ّ

مرات أكبر من هايد بارك
في لندن

مرات أكبر من سنترال بارك
في نيويورك

أكثر من

أكرب حدائق املدن يف العامل

وحدة سكنية

وحدة فندقية

متاحف

ملعبًا رياضيًا

العنارص البيئية

9.3

مليون متر مربع

مناطق خضراء وساحات
مفتوحة تزيد مساحتها على
 9.3مليون متر مربع تشمل
حديقة بالطراز اإلسالمي،
وحدائق عمودية ،وحديقة
المتاهة الزراعية ،ومحمية
الطيور والفراشات.

دقيقة تبعدها بالسيارة عن
 75%من سكان الرياض

ألف متر مربع
للبيع بالتجزئة

املجمع املليك للفنون
حدائق متنوعة

منطقة الوادي

مليون متر مربع

800
ألف متر مربع

ويضم ما يلي:

400

400

ألف متر مربع

مرافق ثقافية
مجمع للسينما

أكاديمية للفنون

قاعات

أكاديميات

03

04

مسار للمشاة بطول

عناصر مائية متنوعة

المسرح الوطني

مسارح مغلقة

مسرح خارجي

مركز تعليمي

كيلومتر

ألف متر مربع

مقعد

متنوعة األحجام

مشاهد

لمواهب األطفال

7.2

300

05 2500

01 8000

06

مرافق رياضية وترفيهية
ملعب الرويال جولف

متاحف متنوعة

متحف الطيران ،ومتحف الفلك
والفضاء ،ومتحف النباتات،
ومتحف العلوم ،ومتحف
العمارة ،ومتحف الواقع
االفتراضي

850

ألف متر مربع

50

ألف متر مربع

ميز ومحوري
موقع ُم ّ

تتميز حديقة الملك سلمان بموقعها
المحوري في مدينة الرياض الذي يرتبط بعدد
من طرقها وشرايينها الرئيسة ،وبمشروع
الملك عبد العزيز للنقل العام عبر خمس
محطات على المسار األخضر من قطار الرياض،
و 10من محطات شبكة حافالت الرياض ،مما
يسهل الوصول إليها.

مركز الزوار
ألعاب ترفيهية

حديقة مائية

ألف متر مربع

ألف متر مربع

140 100

مجمع رياضي

مالعب الواقع
االفتراضي

ألف متر مربع

مليون شجرة

تمتد حديقة الملك سلمان على مساحة تتجاوز  16كيلومترًا مربعًا لتصبح أكبر حدائق المدن في العالم
وتقدم مجموعة واسعة من الخيارات واألنشطة النوعية لسكان المدينة وزائريها ،حيث تضم مناطق
خضراء ممتدة وأكثر من مليون شجرة ،وساحات مفتوحة تزيد مساحتها على  11.6كيلومتر مربع ،إضافة
إلى المجمع الملكي للفنون والمسرح الوطني ومسار دائري للمشاة بطول  7.2كيلومتر ،ومنطقة
“الوادي” التي تتوسط الحديقة ومجموعة من العناصر المائية والمعالم واأليقونات الفنية ،وستُسهم
بدور كبير في زيادة الغطاء النباتي في المنطقة ورفع مُعدّل نصيب الفرد من المساحات الخضراء،
الحديقة
ٍ
ممّا ينعكس بشكل مُباشر وإيجابي على جودة البيئة والمناخ.

ألف متر مربع
للمكاتب التجارية

منطقة الوادي على مساحة

مركز القفز
المظلي والمناطيد

مركز للفروسية ومسار
للجري والدراجات الهوائية

80

مرافق وخدمات عامة
مواقف السيارات

ألف متر مربع

هو مركز تعريفي بيئي ثقافي ويضم
معروضات تفاعلية عن الحديقة،
وصاالت متعددة األغراض وقاعة
لالجتماعات ،ومنطقة مخصصة
لمشاتل األشجار والنباتات ومناطق
وساحات مفتوحة ،ومنافذ لبيع
األطعمة والمشروبات.

280

ألف متر مربع

مساجد ،ومراكز أمنية
وصحية وتعليمية
واجتماعية ،ومكتبات
عامة ،ومباني وطرق
رئيسة ومحلية
وممرات للمشاة.
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سياحة سعودية جبلية
الرياض ـ عبد السالم الشهري

فوق أعىل قمة يف السعودية ،وبارتفاع يصل ألكرث من  3آالف مرت عن سطح البحر ،يأيت مرشوع السودة للتطوير ليكون محركًا لقطاعي السياحة والرتفيه ،ومحف ًزا
للنمو االقتصادي يف منطقة عسري .تتمتع منطقة املرشوع ،التي تشمل مركز السودة ،وأجزاء من محافظة رجال أملع ،بطبيعة ساحرة ،وأجواء خالبة عىل مدار
العام ،وتتميز بطبيعتها الخالبة ،ومرتفعاتها الشاهقة ،وتضاريسها املتنوعة ،ومتيزها بإرث من الرتاث الثقايف الغني .وتسعى رشكة السودة للتطوير بالرشاكة مع
املستثمرين والقطاعني العام والخاص ،لتطوير وجهة جبلية فاخرة تقدم خيارات سكنية وترفيهية متنوعة .كام تعنى مبسؤولية خلق إطار عمل تنظيمي يهدف
فرصا عديدة للمستثمرين املحليني والدوليني.
للحفاظ عىل البيئة واملوروث الثقايف واإلنساين والتطوير العمراين يف املنطقة .هذا وستوفر املنطقة
ً
كام تسهم الرشكة يف دعم مستهدفات صندوق االستثامرات العامة لتحقيق رؤية السعودية  2030من خالل تطوير قطاعي السياحة والرتفيه يف السعودية.

مليارًا إجمالي زيادة الناتج
المحلي بحلول 2030

غرفة فندقية
تحت التطوير

أهداف املرشوع

وحدة سكنية تحت
التطوير

المحافظة علي سالمة البيئة الفريدة
والموارد الطبيعية في السودة وأجزاء
من رجال ألمع.

فرصة وظيفية يتم خلقها بشكل
مباشر أو غير مباشر بحلول 2030

جذب أكثر من مليوني
زائر على مدار العام بحلول
عام .2030

مشروعًا نوعيًا تحت التطوير في
القطاعين التجاري والترفيهي

مليارات إجمالي االستثمارات
في البنية التحتية للمشروع

تمكين ودعم المشاريع الصغيرة
والمتوسطة التي يطلقها أبناء
المجتمع المحلي.

املشاريع الفرعية

تطوير المراكز السياحية والترفيهية

تأثري مرشوع السودة

تولي “السودة للتطوير” أولوية قصوى لحماية المقومات الطبيعية وتحقيق االستدامة ،وتعنى بمسؤولية خلق
إطار عمل تنظيمي يهدف للحفاظ على البيئة ،وتطوير أنظمة التخطيط الحضري في منطقة المشروع لمتابعة
كافة أنشطة التطوير .ويأتي التزام السودة للتطوير واهتمامها بالحفاظ على التراث والثقافة المحلية جزءً ا من
صميم خططها لتأسيس وجهة عالمية متميزة بتراثها الثقافي.

ملاذا السودة ورجال أملع؟

تطوير الفنادق والوحدات السكنية

تُعد السودة موطن أعلى قمة في المملكة
العربية السعودية ،بارتفاع يزيد على  3000متر
فوق سطح البحر ،وتتميز بمناخها المنعش المائل
للبرودة طوال العام ،وتتنوع تضاريسها ما بين
الجبال الشاهقة والسهول المنبسطة والوديان
العميقة ،ما يتيح للزوار فرصة استكشاف الحياة
البرية واالستمتاع بسحر الطبيعة واإلطالالت
الرائعة فوق القمم التي تعانق السحب الممطرة.

تطوير البنية التحتية

كما تمتاز المنطقة بموروثها التراثي والثقافي الفريد
والغني ،والذي ال تزال معالمه جلية في المباني والقالع
والحصون التاريخية المنتشرة في مختلف أنحاء المنطقة أبرزها
قرية “رُجال ألمع” بمبانيها الفريدة والعريقة المنشأة منذ
مئات السنين وتُعد محطة رئيسة على طرق التجارة القديمة.
وال تزال العادات والتقاليد المحلية المتوارثة عبر األجيال ،مثل
المالبس والمأكوالت والرقصات واألهازيج الشعبية والحرف
التقليدية ،ظاهرة للعيان ومحل احترام وتقدير.

11
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وجهة الصناعة العاملية
الرياض ـ أحمد الخلف

يف ديسمرب  ،2018دشن األمري محمد بن سلامن ،ويل العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،املرحلة األوىل من مرشوع مدينة امللك سلامن للطاقة
“سبارك” ،الواقعة بني الدمام واألحساء يف املنطقة الرشقية ،وتتوىل رشكة أرامكو السعودية تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها،
ءا من أحد أكرب االقتصادات يف العامل ،ما سيمكنهم من الوصول
بالرشاكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” .سيكون املستثمرون جز ً
إىل كبار قطاع الطاقة عىل مستوى السعودية ومنطقة الخليج وجميع أنحاء العامل .وتتميز سبارك بسهولة الوصول إليها عرب مطار امللك فهد الدويل وميناء
مستقبل بالدول املجاورة عرب السكة الحديدية لدول الخليج.
ً
امللك عبد العزيز والطريق الرسيع لدول مجلس التعاون الخليجي .كام سيتم ربط سبارك

أين تقع “سبارك”؟

50KM

يشمل  5مناطق

مساحة المشروع

2

سبتمبر 2017
بدأت أعمال اإلنشاءات إلعداد موقع المشروع

بالقرب من مدينة بقيق
في المنطقة الشرقية.

الميناء الجاف

03

مناطق أساسية

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية

منطقة األعمال

منطقة التدريب

المنطقة السكنية والتجارية

المنطقة غير الصناعية

منطقة الخدمات اللوجستية
تمتد سبارك على مساحة  15كم ،2وتوفر فرصًا استثمارية
واعدة للقطاعات غير الصناعية عبر ثالثة مجاالت أساسية هي:

القطاعات الرقمية والقطاعات التي
ال تعتمد على المعادن

02 01

عمليات الحفر والتنقيب

الطاقة المتجددة ،التقاط الكربون
وتخزينه ،إدارة استهالك المياه

التكرير والبتروكيماويات

معدات آبار البترول ،وخدمات حقول
النفط ،ومعدات إنتاج النفط والغاز

04 03

الطاقة

معدات السلع اإلنتاجية ،المواد
الكيميائية والسوائل ،واآلالت والمعدات

البيئة

األنابيب ،البناء والتشييد،
وسائل النقل

06 05

المعدات الالمعدنية

العوازل الكهربائية ،األجهزة
الكهربائية ،ولوحات تحكم

اإلقامة ،الفائدة التجارية ،والتنمية المجتمعية .سيكون
للمنطقة غير الصناعية في مدينة الملك سلمان للطاقة
دور مهم في دعم مهمة سبارك المتمثلة في إنشاء
مجتمع حيوي يتيح للمستثمرين تبادل المعرفة والخبرات
وتوسيع أعمالهم وازدهارها.

تعمل سبارك على تطوير منطقة لوجستية حديثة ستضم ميناءً داخليًا
ً
جافا ،ومنطقة جمركية ،ومستودعات ،وخدمات دعم ،مثل التخليص
الجمركي .وبمجرد انتهاء أعمال اإلنشاء ،ستكون هذه المنطقة المؤتمتة
بالكامل قادرة على استيعاب  10ماليين طن متري من البضائع.

القطاعات الرقمية

لتلبية متطلبات
مكاتب الشركات

تضيف  22.5مليار ريال للناتج المحلي
سنويًا بحلول  2035أو 562.2مليار
تراكمي بحلول عام 2050

توفر  100ألف وظيفة
مباشرة وغير مباشرة
بحلول عام 2035

عمليات تكرير النفط الخام ،معالجة
الغاز والمعادن ،وتوزيع المنتجات

04 03

المرافق اإلدارية والترفيهية ،المدارس،
المساجد ،العيادات الطبية ،إلخ.

عن “سبارك”
تهدف إلى تطوير
الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية

مباني المكاتب

البنية التحتية للمدينة

أتمتة العمليات ،الطائرات
بدون طيار ،ومراكز البيانات

تهدف إلى توطين أكثر
من  350منشأة صناعية
وخدمية

02 01

البنية التحتية التجارية

انتهت األعمال اإلنشائية
للمرحلة األولى في عام
2021

المسكن

الفلل والشقق وسكن
لـلمقيمين في المدينة

ينتهي تطوير
المدينة بالكامل
بحلول عام 2035
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خط دفاع ضد أمراض الوراثة
الرياض ـ أحمد الخلف

يُعد برنامج “الجينوم السعودي” أحد مشاريع رؤية السعودية الرائدة لدعم التحول الوطني القتصاد قائم عىل االبتكار ضمن رؤية  ،2030دشنه األمري محمد بن سلامن ،ويل
العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،ويهدف إىل الحد من األمراض الوراثية باستخدام تقنيات الجينوم املتقدمة ،ما يسهم يف تحسني جودة الحياة والرعاية
الصحية للمجتمع السعودي ،ومن أهم مخرجات الربنامج توطني التقنيات إلجراء الفحوصات الوراثية كربنامج الفحص الطبي ما قبل الزواج وفحص املواليد والفحوصات
املسحية للكشف عن الرسطانات واألمراض األخرى ،بهدف التدخل الطبي األفضل وتوفري خدمات الرعاية الصحية واالستشارات الوراثية ،كام يخلق رشاكات اسرتاتيجية لصناعة
األدوية وتطبيقات الذكاء االصطناعي وتحليالت البيانات الضخمة ،ما ميكّن السعودية من اكتساب مكانة عاملية يف مجال صناعة الجينوم عالية النمو.
البرنامج باألرقام

7.500

61.177

متغير وراثي وثقت

عينة تم فحصها

25

08

134
بح ًثا علميًا

حزمة جينية جرى إنشاؤها

مراكز وطنية

أهداف البرنامج

100 +
باحث وباحثة

خريطة وراثية

تُق َّدر التكلفة السنوية لعالج األمراض الوراثية في السعودية حسب الموقع اإللكتروني للبرنامج السعودي للجينوم البشري بنحو
 30مليار دوالر .لذلك ،كان لزامًا البحث عن حل جذري للكشف المبكر عنها ،والحد من زيادتها ،والسعي نحو مجتمع صحي وسليم.

بناء قاعدة بيانات
وراثية وجينية

الحد والتقليل من
األمراض الوراثية

تمكين العلماء
والباحثين من قاعدة
بيانات وراثية

دراسة المتغيرات
الوراثية لالستفادة
منها في تعزيز الصحة

تأسيس بنية تحتية
متقدمة في مجال
الجينوم

جهات مشاركة في المشروع

إدارة المشروع
مدينة الملك عبد العزيز
للعلوم والتقنية

أنشأ برنامج الجينوم السعودي قاعدة بيانات
لتوثيق أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي،
وتطوير مجال الطب الشخصي ،وتقليل تكلفة
الرعاية الصحية ،وذلك عبر تسخير أحدث التقنيات
لتوفير التشخيص والعالج والوقاية بشكل أفضل.

مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز
األبحاث في الرياض

مستشفى الملك فيصل
التخصصي ومركز األبحاث
في جدة

مستشفى الملك
فهد التخصصي
في الدمام

مدينة األمير سلطان
بن عبد العزيز
للخدمات اإلنسانية

مدينة الملك
فهد الطبية

مركز الملك عبد اهلل العالمي
لألبحاث الطبية بالشؤون الصحية
للحرس الوطني

مركز األبحاث
في جامعة
حائل

من ذاكرة المشروع

2018

2005

2004

د ّ
شَن مختبر المشروع
المركزي األمير محمد بن
سلمان ولي العهد

إنشاء البرنامج الوطني للكشف
والتدخل المبكر ألمراض التمثيل
الغذائي والغدد عند المواليد

إنشاء برنامج فحص ما
قبل الزواج

من أهم مخرجات البرنامج
توطين التقنيات إلجراء
الفحوصات الوراثية

توفير خدمات الرعاية
الصحية واالستشارات الوراثية

يخلق شراكات استراتيجية لصناعة األدوية
وتطبيقات الذكاء االصطناعي
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عناية تعانق  14قرنا
الرياض ـ أحمد الخلف

يتضمن مرشوع األمري محمد بن سلامن لتطوير املساجد التاريخية ،الذي أُعلن عنه عام  ،2018مساجد عمرها نحو  14قرنًا من أجل املحافظة عىل معامل
الرتاث اإلسالمي والعمراين.ويُسهم املرشوع يف إبراز ال ُبعد الحضاري للسعودية ،الذي تركز عليه رؤية السعودية  ،2030عرب املحافظة عىل الخصائص
العمرانية األصيلة واالستفادة منها يف تطوير تصميم املساجد الحديثة .يشمل املرشوع تأهيل وترميم  130مسجدًا تاريخيًا يف مناطق متعددة من
السعودية ،وقد انتهت املرحلة األوىل منه ،التي شملت تأهيل  30مسجدًا بتكلفة إجاملية تقدر بأكرث من  50مليون ريال ،وذلك من ِ
قبل رشكات سعودية
متخصصة يف املباين الرتاثية ،وبإرشاف مهندسني سعوديني للتحقق من املحافظة عىل الهوية العمرانية األصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.

املرحلة األوىل

تشمل تأهيل وترميم

مسجدًا
سعة استيعابية للمصلين تصل إلى

130
 12نوفمبر 2018
أطلق مشروع تطوير المساجد التاريخية
والذي يشمل تأهيل وترميم

دشنت  12يوليو  2022وتضمنت

مسجدًا تاريخيًا

مصل
عمر أكبر مسجد تاريخي نحو

املرحلة الثانية

مسجدًا

موزعة على مناطق السعودية الـ 13

الرياض

مكة المكرمة

5 6
3 4
2
1

عامًا
بتكلفة تبلغ أكثر من

المدينة المنورة

مليون ريال

الشرقية

جازان

عسير

الجوف

الحدود الشمالية
حائل القصيم

تبوك نجران الباحة
مساجد يف مرشوع التأهيل
Saudi Media Company
نرحب بكم باتصالكم داخل اململكة

مسجد البيعة
في مشعر منى بناه الخليفة
العباسي أبو جعفر المنصور

مسجد العنبة
في محافظة جدة
عمره أكثر من  900عام

مسجد الخضر
في محافظة جدة
عمره أكثر من  700عام

مسجد الفتح
في محافظة
الجموم

مسجد الجبيل
في مركز ثقيف جنوب محافظة الطائف
يعود تاريخ بنائه ألكثر من  300عام

هاتف

دبي

+966 920033777
+971 45684155

موقع إلكترونيhttps://saudimedia.sa :
بريد إلكترونيsales@saudimedia.sa :

Saudi Media Company
نرحب بكم باتصالكم داخل اململكة

هاتف

+966 920033777

دبي

+971 45684155

موقع إلكترونيhttps://saudimedia.sa :
بريد إلكترونيsales@saudimedia.sa :

