
 

 
 
 

  الصناعية؟ OXAGONلماذا يبني مشروع "نيوم" مدينة  .1
 

 تحتاج الشركات إلى فرص جديدة لتحقق النجاح في الوقت الذي يتطور فيه المشهد الصناعي. وعلى الرغم من ذلك، ثمة مراكز عالمية قليلة هي
 التي توفر الظروف المخصصة لتعزيز اإلبداع والنمو السريع. 

 
الصناعية؛ فهي مدينة أُنشئت خصيصاً لتوفر البيئة المناسبة من الناحية الصناعية والبيئية    OXAGONنتحدث عن مدينة األمر مختلف حين  

ي تعمل آلياً  والتنظيمية والبنى التحتية لتحقيق النجاح التجاري. وهي مدينة توفر للشركات الجيل التالي من سلسلة اإلمداد والموانيء المتكاملة الت
 وقعها بالقرب من قناة السويس، تلك البوابة العمالقة التي تمر من خاللها التجارة العالمية.وذلك بحكم م

 
حتى تبرز    -بداية من الطاقة المستدامة ووصوالً إلى اإلنتاج الغذائي والتصنيع الرقمي  - التمكين للصناعات المتقدمة   OXAGONستمنح مدينة 

مالء جدد وتنشيء أسواقاً جديدة. تعد هذه المدينة بالنسبة لرواد األعمال التجارية الذين يؤمنون  تلك الصناعات ما لديها من إبداع وتستقطب ع
 بأفكار التحول مكاناً تتهاوى فيه القيود. 

 
 
 

 على إحداث التحول في استشراف المستقبل من خالل التكنولوجيا؟ OXAGONكيف تعمل مدينة   .2
 

 وبين "االقتصاد الدائري" لتمنح الشركات التجارية ميزة تنافسية حقيقية.  4.0الصناعة الذكية  بين إمكانيات  OXAGONتجمع مدينة 
 

تساعد حلول التصنيع الرقمية والقائمة على العنصر البشري وتلك التي تجمع بين العنصر البشري واآللة على تقليل الهدر وتقليص النفقات 
ن إنترنت األشياء والذكاء االصطناعي والطباعة ثالثية األبعاد والروبوتات اآللية المتطورة وتحسين الكفاءة وتحفيز اإلبداع. وهي تتراوح م

 والواقع المختلط واللوجستيات الذكية والطائرات المسيرة بدون طيار.
 

 بل وبطريقة مستدامة.  -ستقبل إنها حلول صناعية تنتمي إلى الجيل التالي ومصانعنا المستقبلية مجهزة بالفعل بما يلزم إلنتاج منتجات تناسب الم 
 
 
 

 %؟100باستخدام الطاقة النظيفة بنسبة  OXAGONكيف يتم تشغيل مدينة  .3
 

على تصميمها المستدام منذ أول يوم وذلك على النقيض من معظم المدن الصناعية األخرى. ويعني ذلك أنه يمكن   OXAGONانطوت مدينة 
ادر المتجددة وحلول التخزين بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المستمدة من استيفاء طلبات الطاقة باستخدام العديد من المص

 مصادر هيدروجينية )من واحدة من أكبر المحطات الهيدروجينية في العالم( والطاقة الكهرومائية. 
 

سيساعد نظام الطاقة الخالي من االنبعاثات الكربونية   ال تمثل الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة سوى فصل واحد في قصة االستدامة الكبرى لدينا.
 الصناعية. باإلضافة إلى ذلك،  OXAGONأيضاً في تسارع وتيرة "االقتصاد الدائري" القائم على انعدام الهدر والنفايات في مدينة 

ن ذلك بشبكة قطارات فائقة الكفاءة ونظم الصناعية أضخم مدينة خالية من السيارات في العالم حيث يتم االستعاضة ع OXAGONستكون مدينة  
 النقل ذاتية التشغيل. 

 
الصناعية لتقديم التوجيهات المرتكزة على تحليالت البيانات وذلك لمساعدة الشركات   OXAGONستتوافر خدمة استشارية مخصصة في مدينة 

 ري. على تحقيق أقصى استفادة من فوائد األعمال التجارية داخل منظومة االقتصاد الدائ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الصناعية على تطوير "االقتصاد األزرق"؟  OXAGONكيف تعمل مدينة   .4
 

منطقة تشمل استخدامات مختلطة ستصبح هي مركز تطوير  -على تعزيز أكبر منظومة من المركبات العائمة في العالم  OXAGONتعمل مدينة 
استخداماً مستداماً لدعم النمو مع حماية النظم البيئية البحرية الثمينة في الوقت االقتصاد األزرق في نيوم. تتمثل رؤيتنا في استخدام موارد المحيط 

 نفسه.
 

الصناعية من استخدام األراضي في الصناعة وبدالً من ذلك فإنها ستحقق الريادة في مراكز التصنيع المستدام في   OXAGONستقلل مدينة 
 سيخضع ذلك للدراسة ضمن مشروع متعلق بالبحث والتطوير. المناطق الساحلية التي يطولها تغير المناخ. 

 
 
 

 الصناعية؟ OXAGONمتى سيتمكن السكان األوائل من العيش في مدينة  .5
 

نتوقع أن نفتتح أول مجتمع سكني وأن نرحب بالسكان الدائمين في منازل جديدة فائقة . OXAGONيعيش المئات من موظفي نيوم بالفعل في 
 .2024الجودة في عام 

 
يستمتع المقيمون بتقارب المسافات ومستوى معيش منقطع النظير يشمل ذلك نظم نقل ذاتية التشغيل ومدارس ممتازة ورعاية صحية ممتازة. ال 

 تبعد المدينة عن الجبال الخالبة سوى دقائق يتم قطعها سيراً على األقدام. 
 

ية في الُمدن. يمكنك مثالً االستمتاع بممارسة أنشطتك المفضلة في الصناعية مستويات جديدة من الراحة والرفاه  OXAGONستقدم مدينة  
درجات عن المناطق المحيطة وفي الوقت نفسه ستقوم الروبوتات بتوصيل   10األماكن الخارجية المفتوحة في أجواء تقل درجة حرارتها بمقدار 

 الطلبات إلى بابك. 
 
 
 

 مدينة فريدة من نوعها؟  OXAGONما الذي يجعل  .6
 

تبدأ ولديها العديد من األصول القوية المتأصلة فيها حيث الصناعات  OXAGON معظم المدن لديها رؤية لتطورها المستقبلي. ولكن مدينة
خدمات الموجودة في مكان واحد ومصادر الطاقة المتجددة والنظيفة والنظم المستدامة واألنظمة التكنولوجية المتقدمة والتجهيزات الترفيهية وال

 اخرة المخصصة للمواطنين.الف
 

 وجبال خالبة شديدة القرب.  فريدة في تصميمها باإلضافة إلى كونها جوهرة طبيعية حيث تحظى ببيئة بحرية OXAGONإن مدينة 
 

 سيعيش كل سكانها ويعملون في مدينة مذهلة تستشرف المستقبل وتوفر لهم مزايا اإلثارة الثمانية:
 

 خالله التجارة العالمية. . منفذ عالمي تمر من 1
 . الجيل التالي من سلسلة اإلمداد والموانيء المتكاملة وذاتية التشغيل. 2
 . بيئة أعمال تنظيمية ال مثيل لها.3
 %. 100. طاقة نظيفة بنسبة 4
 . مركز محوري مخصص للبحث واإلبداع. 5
 . بيئة تحفز الصناعات التحويلية المتطورة.6
 ثمرين لتسريع وتيرة األعمال.. مركز حديث لرعاية المست7
 . خدمات ومستويات معيشية استثنائية.8

 
وستكون قريباً موطناً لمجموعة من أهم الشركات والرواد ذوي األفكار التطلعية   -مواطناً للفرص والراحة المستحدثة   OXAGONتعد 

 المستقبلية في العالم.
 


