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بحضور أمير منطقة الرياض األمير فيصل بن بندر آل سعود

تسليم  ٩٤وحدة سكنية

في محافظة األفالج

«اقتربنــا مــن أن نكســر أرقــام الرؤيــة قبــل الوصــول إلــى  »2030هكــذا حتدث
صاحــب الســمو امللكــي األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود
 يحفظــه اهلل -ولــي العهــد نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع ،يفإحــدى لقاءاتــه التلفزيونيــة عندمــا تطــرق لقطــاع اإلســكان.

اختكم رئيسة مجلس اإلدارة

أ .هدى عبدالله ناصر ابو دجين
الجمعية النسائيه الخيرية بشرى
بمحافظة االفالج

+٩٦٦ ٥٠ ٣٢٧ ٦٣٤٠

فقــد جنــح قطــاع االســكان خــال الســنوات القليلــة املاضيــة يف جتــاوز مســتهدفات
برامــج رؤيــة اململكــة  2030الســيما برنامــج اإلســكان ،حيــث عمــل اإلســكان التنمــوي
يف توفيــر املســاكن املناســبة لألســر األشــد حاجــة بالشــراكة الناجحــة مــع اجلمعيــات
اخليريــة والقطاعــات األخــرى.
ومــن هــذا املنطلــق ســعت اجلمعيــة النســائية اخليريــة (بشــرى) مبحافظــة
األفــاج إلــى تطويــر الشــراكة مــع اإلســكان التنمــوي بشــكل دائــم ومســتمر
ليتــوج ذلــك بتوقيــع اتفاقيــة تكللــت بتســليم  94وحــدة ســكنية يف
محافظــة االفــاج بحضــور أميــر منطقــة الريــاض صاحــب الســمو امللكــي
األميــر فيصــل بــن بنــدر آل ســعود ،واملهنــدس مــازن الــداوود املشــرف العــام
علــى اإلســكان التنمــوي واملهنــدس إبراهيــم بــن ســعود التميمــي مســؤول
اإلســكان التنمــوي وحضــور ســعادة محافــظ محافظــة األفــاج االســتاذ
تركــي بــن ســعود الهزانــي ومديــر مركــز التنميــة معجــب الكبــرى وعــدد
كبيــر مــن املشــائخ ورجــال األعمــال.
وتأتــي هــذه االتفاقيــة خطــوة تليهــا خطــوات للتعــاون املســتقبلي عنوانهــا الشــراكة
بــن وزارة اإلســكان ممثلــة يف اإلســكان التنمــوي وبــن اجلمعيــة النســائية اخليريــة
(بشــرى) يف ســبيل الوصــول لتطلعــات وطمــوح القيــادة احلكيمــة -أيدهــا اهلل -يف
حتقيــق العيــش الكــرمي للمواطنــن وتوفيــر املســاكن املناســبة لألســر األشــد حاجــة
وإدخــال الفرحــة إلــى قلوبهــم وحتقيــق االســتقرار املعيشــي لهــم.
ومــن هنــا أعــرب باســمي وباســم إدارة اجلمعيــة وأعضــاء اجمللــس واألســر
املســتفيدة ،عــن بالــغ شــكري وتقديــري ملقــام خــادم احلرمــن الشــريفني،
ولســمو ولــي العهــد -حفظهمــا اهلل -يف املقــام األول ،و أميــر منطقــة الريــاض
صاحــب الســمو امللكــي االميــر فيصــل بــن بنــدر آل ســعود علــى مشــاركته يف
تســليم الوحــدات للمســتفيدين ،وعلــى دور وزارة اإلســكان يف تقــدمي الدعــم
ِّ
املمكــن للجمعيــة النســائية اخليريــة (بشــرى) مــن خــال تأمــن الســكن
لألســر األشــد حاجــة.
معاهديــن اهلل عــز وجــل علــى املضــي قدم ـاً يف تطويــر الشــراكة مــع وزارة اإلســكان
ممثلــة يف اإلســكان التنمــوي ملــا فيــه مصلحــة األســر االشــد حاجــة واالرامــل واملطلقــات
ومســاهمة يف حتقيــق رؤيــة اململكــة الطموحــة .2030
ولتســليط الضــوء علــى بعــض اإلجنــازات اســمحوا لــي أن اضــع بــن أيديكــم
العــدد األول جمللتنــا للعــام ١٤٤٢هـ.
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وامتنــى أن ينــال هــذا العــدد رضــا قرائنــا الكــرام وحســن إعجابهــم ،وندعــو اهلل
ســبحانه تعالــى أن يوفقنــا مزيــداً خلدمــة الديــن والوطــن ،ونشــكر كل مــن أعاننــا يف
إصــدار هــذا العــدد ،اللهــم أجزاهــم جــزاء حســنا.
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دراسة حجم السكان:

أعداد السكان التاريخية بمنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية
يوضــح الجــدول التالــي حجــم الســكان بمنطقــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية خــال
الفتــرة ٢٠٢٠ - ٢٠١٤م .باالســتناد إلــى البيانــات اإلحصائيــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء
الخاصــة بالتقديــرات الســكانية .فقــد تبيــن أن محافظــة األفــاج تمثــل  ٪1من إجمالي الســكان
بمنطقــة الريــاض ككل بواقــع  ٨٧،٠٥١نســمة خــال عــام ٢٠١٩م.

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء  -التقديرات السكانية
تم تقدير عام ٢٠٢٠م لعدم وجود إحصائية رسمية له حتى وقت إعداد الدراسة.
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معالي وزير اإلساكن االستاذ ماجد بن عبدهللا الحقيل:

رؤية المملكة أحدثت نقلة في القطاع
وسهَّ لت حلول تملُّك المواطنين
أكــد معالــي االســتاذ ماجــد بــن عبــداهلل احلقيــل ،وزيــر
اإلســكان وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة املكلــف،
خــال لقــاء تلفزيونــي علــى قنــاة العربيــة أن
رؤيــة الســعودية  2030أســهمت يف حتقيــق نقلــة
نوعيــة يف القطــاع ،وتعزيــز تــوازن العــرض
والطلــب يف الســوق ضمن أسعار مناســبة
جلميــع الفئــات ،الف ًتــا إلــى اهتمــام القيــادة
بتســهيل متلــك املواطنــن بزيــادة عــدد
احللــول التمويليــة واخليــارات الســكنية
يف الســوق اإلســكاني ،مبــا يتوافــق مــع
قدراتهــم وتطلعاتهــم.
وأوضــح وزيــر اإلســكان خــال اللقــاء أن
ضريبــة التصرفــات العقاريــة جاءت
لتل ُّمــس القيــادة ضــرورة تســهيل
متلُّــك املواطنــن ،وإزالــة
العقبــات التــي تواجههــم،
وخفــض الضريبــة مــن
 % 15إلــى  ،% 5وحت ُّمــل
ضريبة املســكن األول
حتــى مليــون ريــال
مــن قيمتــه .الفتًــا
إلــى أن الــوزارة
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حققــت الكثيــر مــن مســتهدفات «برنامــج اإلســكان»
الــذي يأتــي بــن برامــج رؤيــة الســعودية ،2030
وهــي مســتمرة يف دعــم متلُّــك املواطنــن ضمــن
مســتهدفات رؤيــة الســعودية  .2030مفيــ ًدا
بــأن برنامــج اإلســكان ســاعد يف التــوازن بــن
الطلــب والعــرض ،وتوفيــر أســعار عادلــة،
تتناســب مــع قــدرة املواطنــن الشــرائية نتيجــة
إيجــاد سياســات حتفيزيــة لزيــادة املشــاريع،
وتأهيــل نحــو  70مطــو ًرا عقار ًّيــا لضــخ 85
مشــروعا حتــت اإلنشــاء ،توفــر أكثــر مــن
ً
 134ألــف وحــدة بنمــاذج عصريــة ذات جــودة
عاليــة ،تتنــوع بــن شــقق وفيــات وتــاون
هــاوس ،مبتوســط أســعار بــن 250
  750ألــف ريــال ،تقــع يفمواقــع اســتراتيجية داخــل
املــدن الكبــرى ،وتوفيــر
بيئــة ســكنية متكاملــة
املرافــق واحلدائــق
لتعزيــز ثقافة املشــي
والرياضــة وفــق
معاييــر برنامــج
«جــودة احليــاة».
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وأشــار إلــى أن برنامــج اإلســكان ضمــن رؤيــة الســعودية ،2030
الــذي ينطلــق مــن احملــاور الرئيســية الثالثــة للرؤيــة لتحقيــق
(اقتصاد مزدهــر ومجتمــع حيــوي ووطــن طمــوح) ،يســتهدف
توفيــر فــرص التملُّــك املالئمــة لألســر الســعودية ،التــي تلبــي
تطلعاتهــم وقدراتهــم يف بيئــة صحيــة وعامــرة ،ضمــن سياســات
التمويــل والدعــم الســكني للحصــول علــى قــرض عقــاري مدعــوم
التكلفــة يف وقــت أســرع ،وسياســات دعــم العــرض لزيــادة
الوحــدات واألراضــي ،وإيجــاد مطوريــن مؤهلــن لتحقيــق التــوازن
يف الســوق ،وسياســات تطويــر األنظمــة بإيجــاد البرامــج التــي
تعــزز مــن مصداقيــة الســوق ،وحتفــظ حقــوق األطــراف ،وسياســة
تطويــر اخلدمــات لتســهيل رحلــة التملــك عبــر تطبيــق ســكني.
وأشــار إلــى مســتهدفات رؤيــة  2030مــن خــال برنامــج اإلســكان
يف زيــادة نِســب متلُّــك األســر الســعودية إلــى  % 70بحلــول 2030
وفــق مســتهدفات برنامــج اإلســكان (أحــد برامــج الرؤيــة)؛ إذ
متــت خدمــة أكثــر مــن  740ألــف أســرة ،منهــا أكثــر مــن 250
أل ًفــا ســكنت منازلهــا خــال األعــوام الثالثــة املاضيــة .الف ًتــا يف
حديثــه إلــى أن برنامــج اإلســكان بالتعــاون مــع مؤسســة النقــد
العربــي الســعودي «ســاما» أســهم يف إيجــاد عــدد مــن برامــج دعــم
التمويــل املتخصصــة ،مثــل «برنامــج دعــم التمويــل» الــذي ســاعد
يف احلصــول علــى القــروض بشــكل أســرع ،و»برنامــج القــرض
اإلضــايف» ،وتخفيــض الدفعــة املقدمــة مــن  % 10إلــى  % 5بعــد
أن كانــت % 30؛ وهــو مــا ســاعد يف متكــن األســر مــن متلــك
األصــول .مشــد ًدا علــى أن نِســب تعثــر املقترضــن يف الســعودية
تصــل ألقــل مــن .% 0.5
كمــا تطــ ّرق إلــى برنامــج «األراضــي البيضــاء» الــذي بــدأ يف 4
وتوســع ليشــمل  17مدينــة؛ مــا أســهم
مــدن رئيســة حــول اململكــة،
ّ
يف تطويــر عــدد كبيــر مــن األراضــي اخلاضعــة ،وضــخّ أكثــر
مــن  1.4مليــار ريــال مــن إيــرادات الرســوم علــى توفيــر البنيــة
ّ
خملططــات ومشــاريع حــول اململكــة ،إضافــة إلــى برنامــج
التحتيــة
«حتفيــز تقنيــات البنــاء» الــذي أســهم يف تقليــص مــدة التطويــر
العقــاري للمنــازل واحلفــاظ علــى اجلــودة العاليــة ،وضــخّ املزيــد
مــن الوحــدات الســكنية ،عــاوة علــى برنامــج اإلســكان التنمــوي
بالشــراكة مــع  350جمعيــة أهليــة لتوفيــر الوحــدات الســكنية
لألســر األش ـ ّد حاجــة ،الف ًتــا إلــى أن هــذه البرامــج ســاعدت يف
زيــادة معــدالت التملــك بــن الســعوديني إلــى  ،%62.08وانخفــاض
نســبة األســر املســتأجرة إلــى  ،%35بحســب اإلحصائيــة الصــادرة
مــن الهيئــة العامــة لإلحصــاء العــام املاضــي.
وبـ ّـن أن برامــج وزارة اإلســكان حتــت مظلــة رؤيــة اململكــة 2030
أســهمت يف إيجــاد بيئــة اســتثمارية محفــزة للقطــاع اخلــاص
تض ّمــن حقــوق جميــع األطــراف ذات العالقــة مــن خــال برنامــج
«إيجــار» و»مــاك» و»وايف» و»البنــاء املســتدام» و»فــرز الوحــدات
العقاريــة»؛ ممــا يضمــن حصــول املواطنــن علــى وحــدات بأســعار
مناســبة؛ ممــا يع ـزّز مــن توفيــر بيئــة ســكنية متوازنــة ومســتدامة

وضمــان جــودة التشــييد والبنــاء مــن خــال هــذه البرامــج وااللتزام
بكــود البنــاء لضمــان اجلــودة والصيانــة بعــد شــراء املنــازل.
وأكــد وزيــر اإلســكان اهتمــام الرؤيــة بتســهيل كافــة إجــراءات
رحلــة التملــك أمــام املواطنــن مــن خــال خدمــات إلكترونيــة
ورقميــة ،وذلــك مــن خــال تطبيــق «ســكني» الــذي متلــك
املواطنــن حتــى خــال جائحــة كورونــا بالربــط التقنــي بــن
مؤسســة النقــد والتواصــل مــع البنــوك للحصــول علــى عــروض
األســعار اخملتلفــة ،باإلضافــة إلــى اســتعراض عــدد مــن
الوحــدات اجلاهــزة وحتــت اإلنشــاء والبنــاء الذاتــي مــن خــال
خدمــة التصاميــم الهندســية النموذجيــة التــي تقــدم خيــارات
متنوعــة ملســتفيدي «البنــاء الذاتــي» وغيرهــا مــن اخلدمــات
األخــرى املتاحــة.
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

26
مـــرة

اإلسكـان
يتصدر لقاء ولي العهد

استهل سمو ولي العهد حديثه عن إنجازات رؤية اململكة  ٢٠٣٠خالل
األعوام الخمسة املاضية ،باستعراض ما تحقق من نجاحات يف قطاع
اإلسكان ،حيث تم ذكر كلمة «اإلسكان»  ٢٦مرة.
اإلسكان

 ١٨مرة

سكني  /سكنية
مساكن

 ٧مرات
مرة واحدة

8

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

نقاطها مستمدة من الكلمات المحفزة من ولي العهد ومحققة
لرؤية  ٢٠٣٠في تنمية القدرات البشرية

تعرف على رسالة «ماجد الحقيل»
لموظفي وموظفات اإلسكان
وصلنا القمة..
لكن طموحنا أىلع من القمة

نؤمن منذ البداية بأن نجاح
أعمالنا بكم

القيادة بقطاع اإلسكان وقصة النجاح غير
املسبوقة التي تحققت بفضل اهلل ثم
جهودكم املميزة وتفانيكم يف العمل

وطننا منحنا الثقة ومسؤولية كبيرة
باعتماده علينا يف برنامج اإلسكان..
سنكون بإذن اهلل ىلع قدر الثقة

بجهودكم وتفانيكم سنتجاوز الطموح
إن شاء اهلل

نحن نهتم يف جانب تطوير مهاراتكم
وتعزيز قدراتكم
9

اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

توقيع اتفاقية مع وزارة اإلسكان ممثلة بـ"اإلسكان التنموي"
والجمعية النسائية الخيرية بمحافظة األفالج (بشرى) لتسليم
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اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

11

اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

زيارة أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
لمحافظة األفالج ومقر الجمعية النسائية الخيرية "بشرى" في المحافظة

12

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

13

اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

تسليم

٩٤

وحدة سكنية

14

من يد صاحب السمو الملكي األمير
فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الرياض

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

15

اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

«سكني» ..في أرقام
خالل النصف األول ٢٠٢١
سكنت منازلها

خدمة

111,568

منها:

أسرة سعودية

87,896

أسرة سعودية

خالل شهر يونيو ٢٠٢١

١١,١١٩

٩,٥٤٧

أسرة سعودية
مستفيدة

أسرة سعودية
سكنت منازلها

16

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

ورحــل الشــيخ محمــد بــن راشــد آل زنــان
رجــل البــذل والعطــاء
رحــل رجــل األعمــال املعــروف الشــيخ محمــد بــن
راشــد آل زنــان رجــل البــر واإلحســان بعــد ســنوات
حافلــة مــن البــذل والعطــاء لكنــه ســيبقى حاضــرًا
بمــا قدمــه مــن خدمــات ملموســة مــا زالــت تقــف
شــاهدة ىلع عطــاء الرجــل الــذي أفنــى عمــره
وشــبابه يف خدمــة أهلــه ووطنــه .مــن يعرفــون
آل زنــان عــن قــرب
يعلمــون كيــف كان
يحمــل الرجــل
ينفــق املــال
والجــاه
و د عــم
الجمعيــات

واملؤسســات الخيريــة يف محافظــة األفــاج خاصــة
ويف مملكتنــا الغاليــة.
حــق للشــيخ محمــد آل زنــان صاحــب الســيرة العطــرة
والخيــر الدافــق أن نوفيــه ولــو جــزءًا يســيرًا مــن حقــه
علينــا ،بعــد أن أعطــى املثــال والقــدوة ملــا ينبغــي أن
يكــون عليــه رجــل األعمــال يف البــذل والعطــاء ..لقــد
كان ناجحــً يف تجارتــه وأعمالــه نجاحــً ال يضاهيــه إال
عطــاؤه الســخي يف كل مــا ينفــع النــاس .فقــد كان
الشــيخ آل زنــان تغمــده اهلل بواســع رحمتــه وألهمنــا
وأهلــه جميــل الصبــر وحســن العــزاء ،مدرســة للنجــاح
ومدرســة يف املواءمــة بيــن النجــاح الشــخصي
واملصلحــة العامــة ،وســتظل إنجازاتــه ماثلــة لــكل
مــن يريــد أن يتعلــم أو ينهــل مــن ثقافتــه التجاريــة
واالجتماعيــة .
لقــد كان رحمــه اهلل وأســكنه فســيح جناتــه رجــاً
كريمــً ومضيافــً جمــع بيــن الكــرم والتواضــع ،وكان
الشــيخ آل زنــان ســباقًا يف مياديــن البــذل وقاســمًا
مشــتركًا يف الكثيــر مــن اللجــان والجمعيــات الخيريــة
واالجتماعيــة بمحافظــة االفــاج وكان للفقيــد دور
كبيــر يف دعــم الشــباب والجمعيــات واملســاجد
واملحتاجيــن والبرامــج االجتماعيــة .
رحــم اهلل الشــيخ محمــد بــن راشــد آل زنــان بقــدر مــا
أعطــى ألهلــه وملدينتــه وأبنائهــا بوجــه خــاص وبقــدر
مــا أعطــى لوطنــه ىلع وجــه العمــوم ..ورحمــه اهلل
بقــدر مــا أعلــن وبقــدر مــا أســر لنفســه مــن أعمــال
خالصــة لوجــه اهلل ســبحانه وتعالــى.
تويف رحمة اهلل يوم السبت
املوافق ٦/١١/١٤٤١هـ

مشروع سكني

اســتمرارًا يف دفــع عجلــة التنميــة يف مملكتنــا الغاليــة
وفــق رؤيــة مملكتنــا الطموحــة وبدعــم وتمويل الشــيخ:

أكملوا فرحتهم

محمدبن راشد آل زنان  -رحمه الله

املبلغ اإلجمالي

ملشــروع ســكني أكملــوا فرحتهــم ،لتأثيــث مســاكن
ملســتفيدي االســكان التنمــوي.
( )40أســرة 18

ريــــال

٣١٢،٨٠٠

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

الجمعية النسائية بشرى  -االفالج توزيع وتوصل األجهزة لمنازل
المستفيدين عبر وحدة العمل -التطوعي

عدد املستفيدين

عدد االجهزة

عدد افراد األسرة

أســرة

جهاز

فرد

٤٠

١٦٠

٢٠٠
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

• الشــيخ عبــد العزيــز بــن علــي الشــويعر ولــد يف مدينة جالجــل عــام  ١٣٥٨هـ،
ـاعدا ملدير املدرســة ثم
وقــد عمــل يف حقــل التعليــم بمدرســة جالجــل مسـ ً
مديـرًا ملدرســة روضــة ســدير ومعهــد املعلميــن ،ثــم عمــل يف أكثــر مــن
جهــة حكوميــة مــن بينهــا ديــوان املراقبــة العامــة ،عــاش منــذ الطفولــة
حيــاة ســعيدة مرهفــة ،ويف بيئــة فالحيــة محافظــة ،وضمــن أســرة كبيــرة
ميســورة الحــال بمقاييــس األوضــاع االجتماعيــة يف ذلــك الوقــت ،وذلــك
تحــت رعايــة والديــن حنونيــن وأعمــام كــرام ،كمــا أن أبــا زكــي  -هــو
اللقــب املحبــوب إليــه ،وقــد عــرف عنــه  -أيضــا  -االتصــاف بحســن
الخلــق ،والحــرص ىلع عيــادة املرضــى ،وزيــارة كبــار الســن ،وحضــور
املناســبات االجتماعيــة ،و تواضعــه الجــم ،وبــره بوالــده ،رحمــه اهلل،
وهــو رجــا كريمــا يــدرك جيــدا مــدى أهميــة املســاهمة يف
األعمــال الخيريــة ،وتوظيــف مــال اهلل يف خدمــة عبــاد اهلل،
وبذلــك يسـ ّ
ـطر الشــيخ عبدالعزيــز بــن علــي الشــويعر تاريخــا
لــه تظــل ســطوره مضــاءة يف قلــوب النــاس ،وشــموعا ال
تنطفــئ شــعلتها بمــرور األيــام والزمــن.

 منــح الشــيخ عبدالعزيــز وســام امللــك عبدالعزيــزمــن الدرجــة األولــى لألعمــال الخيريــة
عضو يف بعض مجالس وإدارات عديدة منها:
 شركة الرياض للتعمير. مؤسســة امللــك عبدالعزيــز ورجالــه لرعايــةاملوهوبيــن.
 مؤسســة امللــك عبــداهلل لوالديــه لإلســكانالتنمــوي.
 جمعيــة األميــر فهــد بــن ســلمان لرعايــةمرضــى الفشــل الكلــوي.
 مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم. رئاســة الجمعيــة الخيريــة بجالجــل منــذتأسيســها وحتــى عــام  ١٤٢٧هـــ .

اســتمرارًا يف دفــع عجلــة التنميــة يف مملكتنــا الغاليــة
وفــق رؤيــة مملكتنــا الطموحــة وبدعــم وتمويل الشــيخ:

الشيخ عبد العزيز بن علي الشويعر
ملشــروع ســكني أكملــوا فرحتهــم ،لتأثيــث مســاكن
( )18أســرة ملســتفيدي االســكان التنمــوي.
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مشروع سكني

أكملوا فرحتهم
املبلغ اإلجمالي

١٠٠،٠٠٠
ريــــال

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

الجمعية النسائية بشرى  -األ فالج توزيع وتوصل األجهزة لمنازل
المستفيدين عبر وحدة العمل -التطوعي

عدد املستفيدين

عدد االجهزة

عدد افراد األسرة

أســرة

جهاز

فرد

١٨

٧٢

٩٠
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

• عــن املؤسســة تأسســت مؤسســة ســليمان صالــح العليــان عــام
 ، 1982وتولــت مســؤولية اإلدارة واإلشــراف ىلع جميــع التبرعــات
الخيريــة واألنشــطة االجتماعيــة نيابــة عــن شــركة العليــان املاليــة
والشــركات التابعــة لهــا.
نهجــا عمليًــا ملراجعــة
منــذ ذلــك الحيــن ،وضعــت املؤسســة ً
وتخصيــص التبرعــات للمشــاريع االجتماعيــة األكثــر فعاليــة.
تتبــع املؤسســة نهــج ورؤيــة مؤسســها ،املرحــوم الشــيخ
ســليمان العليــان ،الــذي فضــل تمكيــن األفــراد
وتمكينهــم لتجنــب االعتماديــة واالتكاليــة.

اســتمرارًا يف دفــع عجلــة التنميــة يف مملكتنــا الغاليــة
وفــق رؤيــة مملكتنــا الطموحــة وبدعــم وتمويل الشــيخ:

مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية
ملشــروع ســكني أكملــوا فرحتهــم ،لتأثيــث مســاكن
( )34أســرة ملســتفيدي االســكان التنمــوي.
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مشروع سكني

أكملوا فرحتهم
املبلغ اإلجمالي

189,510
ريــــال

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

الجمعية النسائية بشرى  -االفالج توزيع وتوصل األجهزة لمنازل
المستفيدين عبر وحدة العمل -التطوعي

عدد املستفيدين

عدد االجهزة

أســرة

جهاز

34

100

عدد افراد األسرة

200

23

فرد

"جود"
اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

أول منصة إلكترونية للعطاء المجتمعي
في قطاع اإلسكان ..والقيادة تدعمها بـ:

 ١٠٠مليون
ريال من الملك سلمان

24

 ٥٠مليون
ريال من ولي العهد

اإلسكان التنموي
الحرص على تلمّ س
الحقيل :دعم القيادة يعكس
احتياجات المواطنين  ..ومساهمة القطاع غير الربحي
في مجال اإلسكان
في محافظة األفالج

ثمن معالي وزيــــر اإلسـكـــان األسـتـــاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل،
الدعــم الكبيــر مــن لــدن مــقــــام خــــــادم الـحـرمـيـــن الـشـريـفـيـــن
امللــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،ولصاحــب الســمو امللكــي
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود ولــي العهــد
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع – يحفظهــم اهلل –
لدعمهــم الســخي ملنصــة جــود اإلســكان مببلــغ  150مـلـيـــون
ريــــــال لـتـوفـيـــر الـحـلـــول الســكنية لالٔســر األشــد
حاجــة.
واعتبــر معاليــه هــذا الدعــم الكبيــر جتســي ًدا
لــروح التكافــل االجتماعــي للمشــاركة يف
اســتدامة الــعــطــــاء الــخــيــــري اإلســـكـــانـــــي
تــجــــاه أهـالـيـنـــا مــــن األســـــر األشـــــد حـاجـة
وتـعـزيـــز املشــاركة اجملتمعيــة أفــراد او
مؤسســات والتكامــل فيمــا بينهــم
لتحقيــق املواطنــة املســؤولة جتــاه
وطننــا الغالــي ،كمــا يســهم يف رفـــع
قـــدرات القطــاع الثالــث غيــر ربحــي
ورفــع مســاهمته يف النــاجت احمللــي
إلــى  ٪٥بنهايــة  ٢٠٣٠وفقــا لرؤيــة
اململكــة . ٢٠٣٠
وأكــد احلقيــل أن هــذا الدعــم
غيــر املســتغرب مــن لــدن القيــادة
احلكيمــة لتوفيــر ســبل الرفاهيــة

ماهي
جود اإلسكان
جود اإلسكان هي أحد برامج
مؤسسة اإلسكان
التنموي األهلي
حيث توفر
منصة تربط
المساهمون من
أفراد المجتمع
مع ا ألسر األكثر
حاجة في القطاع
السكني.

١

3

5

ألســر هــذا الوطــن خللــق آفــاق جديــدة الســتدامة العطــاء
اخليــري اإلســكاني حـــيـــــث تـــعـــــد الـــمـــنـــصـــــة نــــمــــوذجـــــ ًـا
لـتـحـقـيـــق املســاهمة الفعالــة مــن األفــراد واملؤسســات للتكامــل
فيمــا بينهــم واملشــاركة يف تنميــة الوطــن ،وتعزيــز ثقافــة العمــل
اخليــري املثمــر .وشــــــدد عــلــــى أهــمــيــــة إطــــــاق مـنـصـــة
“جـــــود اإلســكان” التــي تبــرز يف كونهــا حتوكــم وتســهل
عمليــات الـدعـــم بشــكل إلكترونــي ،حيــث يتــم التحقــق
مــن بيانــات املســتفيدين والتأكــد مــن صحتهــا حتــى
يصــل الدعــم للمســتحقني ،بحيــث تـسـعـــى هـــــذه
الـمـنـصـــة لـمـعـالـجـــة الـتـحـديـــات وحـوكـمـــة
الـمـسـاهـمـــات مــــن خـاللـهـــا ،وذلــــك لتحقيــق
أعلــى درجـــات التكامــل والتكافــل بــن أفـــراد
اجملتمــع ورفـــع كفــاءة اإلنفــاق اخليــري لـضـمـــان
ذهــــــاب الـمـسـاهـمـــات ملســتحقيها لتعظيــم
املنفعــة لهــم.
وأشـــار إلــى أن هــذه املنصــة فرصــة لنــا
جميعا أفـــــرا ًدا ومـؤسـسـات للمساهمة
فــــي توفيــر احللــول الســكنية ألهالينــا
مـــن األســـــر األشـــد حاجــة واســتدامة
العطــاء اخليــري اإلســكاني ،وهــذا مــا
عــرف عنــا كمجتمــع ســعودي معطــاء
دائم للخيــر مــن منبــع عمــق املبــادئ
اإلســامية والقيــم العربيــة األصيلــة.

رفع مساهمة القطاع
الغير ربحي في الناتج
المحلي إلى  ٪٥بحلول
عام .٢٠٣٠
تنمية الموارد المالية
في القطاع الخيري
واستدامته.

تفعيل الشراكة والتكامل
بين القطاع الحكومي
واألهلي والتجاري لتحقيق
األولويات الوطنية.

2

4

6

رفع مساهمة
األفراد في المشاركة
المجتمعية للدعم
الخيري السكني.
زيادة معدل االستقرار
األسري وتكاتف
المجتمع.

رفع موثوقية
المساهمات من خالل
توثيق حاالت وطرق
الدعم.
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

تجاوز إجمالي التبرعات:

506,466,765

ريال

بلغ إجمالي

بلغ إجمالي

تجاوز عدد

دعم توفير مسكن
 +16000أسرة

عدد المستفيدين
 +٢٧ألف مستفيد

العمليات في المنصة

متوسط عدد عمليات في
اليوم الواحد في رمضان

 17 +ألف

عملية

عدد ساعات العمل
في المنصة

960

أعلى عدد مرات
التصفح في يوم واحد
مليون نقرة

أطول مدة تبرع

25
ثـانـيـة

26

55,144

أسرع مدة تبرع

15
ثـانـيـة

عملية

عدد ساعات التوقف
في المنصة

2.18

ساعة

9.62

أعلى عدد عمليات
في يوم واحد

ساعة

 +2.5مليون مرة

إجمالي بطاقات اإلهداء

%22

من العمليات

عدد مرات التصفح
لمنصة جود اإلسكان
مليون نقرة

٢٢.٠٥

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج
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تمليك  ٣٠وحدة سكنية
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

كلمات ومشاعر

المستفيدين من اإلسكان التنموي
١

شكرا لخادم الحرمين الشريفين
وحكومــة المملكــة ووزارة االســكان
والجمعيــة النســائية بشــرى علــى الدعــم
والتســكين وكذلــك جمعيــة بشــرى علــى
التأثيــث والمســاعدة فــي الحصــول علــى
ســكن جزاكــم هللا خيــر .
إبراهيم محمد الصحبي

تعجــز الكلمــات عــن شــكر ســيدي خــادم الحرميــن
الشــريفين الملــك ســلمان -حفظــه هللا -وســمو ســيدي
ولــي عهــده األميــن األميــر محمــد بــن ســلمان ،ووزارة
االســكان والجمعيــة النســائية بشــرى لمســاندة وتقديــم
المســاعدة للمواطنيــن مــن ســكن أو تأثيــث بــارك هللا
ً
آمنــا .
لهــم جهودهــم وجعــل هللا هــذا البلــد
ام االيتام عهود مرضي

٣

أول شــيء نشــكر خــادم الحرميــن الشــريفين ،ونشــكره
علــى جهــوده لنــا
ونبارك له بالعيد ..وكل عام وهو بخير
وولــي عهــده أميــر الشــباب علــى كل مايبذلونــه مــن جهــد
لشــعبهم ونشــكره علــى تأميــن مســكن للمطلقــات
واألرامــل وتأميــن مســتقبلنا فــي بيــوت تأوينــا لراحتنــا
ونشــكره جزيــل الشــكر علــى تأثيــت المنــازل ونشــكر
وزارة اإلســكان وجمعيــة بشــرى النســائية علــى الدعــم
لنــا علــى حصولنــا علــى المســكن والتأثيــث.
ونشــكرهم علــى الجهــود والكــوادر علــى بذلهــم فــي
تجهيــز المعلومــات الخاصــة فينــا.
ولهم جزيل الشكر
هللا يكتــب أجــر مــن ســعى وعمــل علــى تمكيــن لنــا
المســاكن وخدمــة المســاكين
وتيسر أمورهم بكل حب وصدق.
ً
جميعا على مساعيكم.
وشكرا لكم
ونشــكر كل مــن بــذل الجهــد وخدمــة النــاس لتيســير
أمورنــا فــي وتمكيننــا بالســكن.
والحمدلله على نعمته.
ونشــكر كل يــد عملــت لنــا وندعــوا هللا أن يجعلــه فــي
ميــزان حســناتهم.
المستفيدة من السكن ام مطلق
منيرة بنت سعد شايع
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٤

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاتــه نشــكر
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان
بــن عبدالعزيــز وولــي العهــد محمــد بــن
ســلمان والحكومــة الرشــيدة ووزارة اإلســكان
والجمعيــة النســائية بشــرى علــى الدعــم
والســكن وعلــى رأســهم ابــو عبــدهللا الهــزاع
وكافــة أفــراد الجمعيــة علــى تســهيل األمــور مــن
ناحيــة الســكن واالهتمــام واالشــراف مــن جميــع
النواحــي ألصحــاب السكن..شــاكرين جهودكــم
المبذولــة وجزاكــم هللا خيــر الجــزاء
وجعله هللا في ميزان حسناتكم
اخوكم خالد بن سعود

٥

ســتظل الكلمــات والعبــارات عاجــزة عــن التعبير
والشــكر لســيدي خــادم الحرميــن الشــريفين
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز حفظــه هللا
وحكومــة المملكــة ووزارة االســكان و الجمعيــة
النســائية بشــرى علــى الدعــم والتســكين وكذلك
جمعيــة بشــرى علــى التأثيــث والمســاعدة فــي
الحصــول علــى ســكن.
ام فهد

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

صور من توقيع معالي وزير اإلسكان االستاذ ماجد بن

30

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

عبدالله الحقيل اتفاقيات االسكان التنموي

31

الجمعية النسائيه الخيرية
اإلسكان التنموي الجوائز التى حصلت
في محافظة األفالج
بمحافظة االفالج ( بشرى)
عليها الجمعية
فــي ســطــور

٠١

الحصول على المركز األول
في تحقيق مستهدف الفرص
التطوعية في منصة التطوع
بمحافظة االفالج ١٤٤٢/٢/١٤

02

 -١تأسست عام ١٤٣٥/٥/1هـ
بتصريح من الموارد والتنمية
االجتماعية برقم ٦٤٧

تأسيس وحدة تطوعية وفق المعيار
الوطني لوحدات إدارة التطوع في
المملكة  1441عدد المتطوعات 500
متطوعة.

فوز الجمعية بالمركز األول
كأفضل جهة راعية للعمل
التطوعي في مسابقة
العوهلي في عام ١٤٤١

تدشين برنامج ثمرة لتمويل التنموي
لدعم المشاريع الصغيرة عام 1437

04

حصول الجمعية على المركز
الثاني كأحد أفضل خمس
مبادرات من  ٥٠مبادرة نوعية
مشاركة في ناتقى المبادرات
النوعية على مستوى المملكة

معهد الجمعية للتدريب التقني تحت
اشراف المؤسسة العامة للتدريب
ً
سنويا  500متدرب
األهلي والمهني يخرج

06

اطالق مبادرة تعرفهم بسمياهم
للوصول لالسر المحتاجة  ١٤٤٠المبلغ
المصروف حتى االن  2,000,000ريال

08

تشغيل المقاصف بالشراكه مع
التعليم  ١٤٤٠وتقديم قروض ووسائل
االنتاجية لهن  .بتكلفة  120,000ريال
وعدد المستفيدين  ٦٠منتجة

10

تأثيث الوحدات السكنية في عام ١٤٤٠
بدعم من رجال االعمال والجهات
المانحة لعدد  80وحده بتكلفة
اجماليه 609,800ريال

12

03

بتكفة مبلغ  600,000ريال

05

٠٧

٠٩

١١

01

افتتاح مركز المرأة المنتجة في عام
 ١٤٣٨استفاد من دعم المشروع عدد
 210منتجة بتكلفة تقديرية 900,000
ً
تقريبا.
ريال

افتتاح منفذ مبيعات للمرأة المنتجة
في عام ١٤٣٩هـ استفادة منه أكثر من
 60منتجة من فتياة المحافظة

عقد شراكة مع وزارة االسكان التنموي
يتوزيع  ٩٤وحدة سكنية و ٤شقق
لمستفيدي االسكان في عام ١٤٤٠

زيارة صاحب السمو الملكي االمير
فيصل بن بندر وافتتاح مجمع
ً
منزل في
بشرى التنموي وتسليم ٩٤
١٤٤٠/٦/٢٦

مشروع الكسب المثمر للعمل الحر
بين الشباب تم توفير فودتراكات
للشباب بتكلفة  150,000ريال

بناء وقف مقر جمعية بشرى
النسائي مساحة  ٢٦٠٠م في
محافظة االفالج بتكلفة ٣٥٠٠٠٠٠

االستثمارات
بناء وقف بشرى الثاني
لالستثمار بمنطقة الرياض
على مساحة  ١١٢٠م بتكلفة
 3054400ريال
بناء استراحة بشرى
االستثمارية للمناسبات على
مساحة  ٢٥٠٠م بتكلفة ١،٥٠٠،٠٠٠
ريال
افتتاح مبنى قاعتي للحفالت
والمناسبات استثماري
اجتماعي على مساحة ١٢٥٠م
في عام  ٢٠٢٠/١٠/١٣بتكلفة
 ١،٥٠٠،٠٠٠ريال
اطالق مشروع الكسب المثمر
لدعم الشباب بعربات فرد
ترك في  ٢٠٢٠/١٠/٢٧تكلفة تقدر
 ١٨٠،٠٠٠ريال

02

ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻳﻀﻢ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻭﻋﺪﺩ 500
ﻣﺘﻄﻮﻉ

ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺛﻤﺮﺓ
ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﺮ

ﺷﻌﺎر
ﺷﻌﺎر
ﺷﻌﺎر اﳌﻌﻬﺪ
اﻟﻜﺴﺐ اﳌﺜﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﺮ
اﻟﻘﺮض اﻻﺟﺘامﻋﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ مثﺮه

فيديو قاعتي

04

06

05
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
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دعم الكسب المثمر عربات
الفوت ترك المتنقلة

ريف لألسر المنتجة بالشراكة مع
وزارة البيئة والمياه والزراعة

ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ

ﻓﺮوع وﻣﺮاﻛﺰ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

03

برنامج تعرفهم
بسيماهم

ﺍﻟﻘﺮﺽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

القرض االجتماعي
لألسر المتعففة

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

مقر مجمع بشرى التنموي

على مساحة  1250م

مبنى االستثماري في مدينة الرياض

قاعتي االستثمارية للمؤتمرات والمناسبات

على مساحة  1250م

على مساحة  1250م

استراحة بشرى االستثمارية للمناسبات

كافي بشرى بنات

على مساحة  2500م

على مساحة  ٤٠٠م

الجمعية النسائية الخيرية بمحافظة االفالج (بشرى)
الـحـســاب الـرئــيـســي (اآليبـــان) SA9780000 142608010990017
حــســــاب الـــزكــــاة (اآليبــــان) SA7580000 142608010990025
حســاب األســر المنتجــة (اآليبــان) SA5380000 142608010990033

 966 55 013 3950
+
+966 50 494 3335

 @jboshralhuda
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

محافظة األفالج
عدد السكان

89.140

تقع على بعد أكثر من

 300كم

عن العاصمة الرياض

األفــاج هــي إحــدى محافظــات منطقــة الريــاض العشــرون فــي المملكــة العربيــة
الســعودية .وقاعدتهــا مدينــة ليلــى ،وتقــع علــى بعــد أكثــر مــن  300كــم عــن العاصمــة
الســعودية الريــاض.

أصل التسمية

يعــود ســبب تســمية األفــاج إلــى كلمــة فلــج وهــي
واحــد األفــاج والفلــج هــو المــاء الجــاري مــن العيــن
تلقائيــا وقــد اشــتهرت األفــاج بوفــرة مياههــا حيــث
كانــت هــذه الميــاه تســيح فــوق ســطح األرض.

المعالم األثرية والسياحية

منطقــة األفــاج كثيــرة القــرى األثريــة والقصــور
واد أو ســهل مــن قصــر
القديمــة حتــى انــه ال يــكاد يخلــو ٍ
مشــيد أو حصــن منيــع تجــاور النخيــل واألشــجار أو
قريــة متكاملــة كبيــرة وال زالــت هــذه القصــور منتشــرة
فــي األوديــة ومــن المعالــم األثريــة:
• جبــل التوبــاد والواقــع فــي حــدود مركــز الغيــل ويبعــد
عــن ليلــى حوالــي  35كــم ،وهــو جبــل خلــد ذاكــرة قيــس
ً
ً
وكثيــرا مــا
رمــزا لقصتــه مــع ليلــى،
المجنــون وجعلــه

34

يــردده الشــعراء :جبــال التوبــاد.
• قريــة صــداء بالبديــع الجنوبــي وهــي تبعــد حوالــي 40
كــم عــن ليلــى.
• جبــل أكمــه ويقــع بالقــرب مــن قريــة واســط ويبعــد
عنهــا حوالــي  10كــم.
• حصن مرغم ويقع في قرية الفويضلية بالسيح.
• القصــر العــادي ويتصــل بحصــن مرغــم عــن طريــق
خنــدق فــي جــوف األرض.
• قصــر جعــدة وهــي قــاع حربيــة عاليــة تقــع فــي جنــوب
السيح.
• قصــر ســلمى يقــع فــي قرية البديــع الجنوبي (األفالج)
الشمالي.
ً
• قصر صبحا يقع في قرية الهدار.
• األحيــاء الشــعبية شــرق المحافظــة ومنهــا (المبــرز،
الجــو ،أم الذيابــه).
• قصر جحا.

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج
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اإلسكان التنموي
في محافظة األفالج

مبشرات قادمة

«اإلسكان التنموي» يوقع اتفاقية لتوفير
المسكن المالئم لـ 10آالف أسرة
و ّقــع برنامــج اإلســكان التنمــوي اتفاقيــة ثالثيــة األطــراف مــع
مؤسســة الوليــد لإلنســانية ومؤسســة اإلســكان التنمــوي األهليــة
«ســكن» ،وذلــك بهــدف توفيــر  10آالف وحــدة ســكنية بقيمــة
إجماليــة تتجــاوز مليــاري ريــال ،مخصصــة لألســر األشــد حاجــة
لتمكينهــم مــن متلــك املســكن ،وذلــك بحضــور رئيــس مجلــس أمنــاء

مؤسســة الوليــد لإلنســانية األميــر الوليــد بــن طــال بــن عبدالعزيــز
آل ســعود ،ووزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان ماجــد بــن
عبــداهلل احلقيــل.
وو َّقــع االتفاقيــة اليــوم (اخلميــس) يف مقــر الــوزارة بالريــاض نائــب
وزيــر الشــؤون البلديــة والقرويــة واإلســكان املهنــدس عبــداهلل بــن
محمــد البديــر ،وعضــو مجلــس إدارة مؤسســة اإلســكان األهليــة «ســكن»
إبراهيــم بــن محمــد الغيهــب ،واألمــن العــام ملؤسســة
الوليــد لإلنســانية األميــرة مليــاء بنــت ماجــد.
ويتجــاوز حجــم االتفاقيــة التــي تعــد األضخــم
يف قطــاع اإلســكان التنمــوي مليــاري ريــال ،فيمــا
تأتــي امتــدا ًدا لعــدة اتفاقيــات ســابقة مبرمــة مــع
اجلمعيــات األهليــة واملؤسســات املانحــة ،ليصــل
إجمالــي الوحــدات التــي ســتوفر لألســر  38ألــف وحــدة
ســكنية تخــدم أكثــر مــن  200ألــف فــرد مبســاهمة مــن
القطــاع الثالــث جتــاوزت  9مليــارات ريــال.
ومبوجــب االتفاقيــة املبرمــة التــي تتضمــن مســاري
الســكن والتنميــة سـتُقدِ م مؤسســة الوليــد لإلنســانية
مســاهمات ماليــة لتمكــن  10آالف أســرة مــن فئــة
احتياجــا مــن متلّــك مســكنها وف ًقــا
األشــد
ً
لضوابــط الدعــم املعتمــدة لــدى منصــة «جــود
اإلســكان» ،إضافــ ًة إلــى تقــدمي  10آالف
ســيارة ،وذلــك يف تعــاون ثالثــي بــن
أطــراف االتفاقيــة ميتــد إلــى  5ســنوات،
وبدعــم يشــمل جميــع مناطــق اململكــة.

وزير الشؤون البلدية والقروية واالسكان
االستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل
تعزي ـزًا لدورنــا فــي تنميــة القطــاع الثالــث
ضمن مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030
وتوفيــر المزيــد مــن الحلــول الســكنية
لألســر األشــد حاجــةُ ،ســعدنا اليــوم
بتوقيعنــا اتفاقيــة ســكنية وتنمويــة
مــع مؤسســة الوليــد اإلنســانية
لصاحــب الســمو الملكــي األميــر الوليــد
بــن طــال آل ســعود ،بقيمــة تجــاوزت
 2مليــار ريــال لتوفيــر  10آالف وحــدة
ســكنية و  10آالف ســيارة لألســر
36المناطــق.
المســتحقة بجميــع

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

في مملكتنا الغالية

اتفاقية ثالثية االطراف

10,000
أسرة سعودية

٢

10,000
سيـــــارة

ميزانية المشروع
أكثر من:

المدة الزمنية

 ٥سنوات

مليار ريال
المدة الزمنية

جـمـيـع

مناطق المملكة
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"ذا الين" المستقبل الجديد
يُعــد “ذا اليــن “ املــروع العمــاق الــذي أطلقــه صاحــب
الســمو امللــي األمــر محمــد بــن ســلامن  -حفظــه اللــه  -يف
منطقــة نيــوم ،مدينــة ذكيــة كــرى وسلســلة مــن املجتمعات
االدراكيــة املرتابطــة واملعــززة بالــذكاء االصطناعــي ،وخالية
مــن االنبعاثــات الكربونيــة ،وبــا ضوضــاء أو تلــوث ،أو
مركبــات وشــوارع ،متتــد بطــول  ١٧٠كيلومــراً مــن ســاحل
نيــوم عــى البحــر األحمــر شــال غــرب اململكــة ومتــر
بجبــال وصحــراء نيــوم رشق ـاً.
ويقــع مــروع “ذا اليــن” يف شــال غــرب اململكــة العربيــة
الســعودية ،عنــد طــرف خليــج العقبــة عــى البحــر األحمــر،
وتــرز أهميــة موقعــه عــى البحــر األحمــر يف كونــه عــى
مفــرق طــرق العــامل يف شــال غــرب اململكــة ،مــا يدعــم
موقــع نيــوم بــأن تكــون مركــزاً عامليــاً لالبتــكار ،حيــث

%100

يســتطيع  ٪٤٠مــن ســكان العــامل الوصــول إىل نيــوم يف
أقــل مــن  ٤ســاعات ،كــا أن قرابــة  ٪١٣مــن حركــة التجــارة
العامليــة مت ـ ُر عــر البحــر األحمــر.
وس ُتشــكل مجتمعــات “ذا اليــن” االدراكيــة التــي ســتضم
أكــر مــن مليــون شــخص مــن جميــع أنحــاء العــامل منصــة
لالبتــكار واألعــال التجاريــة املزدهــرة ملواجهــة بعــض
التحديــات األكــر إلحاحــاً يف العــامل.
وســيكون مــروع “ذا اليــن” أساســاً متينــاً لبنــاء اقتصــاد
املعرفــة الحتضــان الكفــاءات ،والعقــول العلميــة ،واملهــارات
مــن مختلــف املجــاالت لخدمــة البرشيــة ،وس ُيســهم “ذا
اليــن” يف نيــوم بإضافــة  ١٨٠مليــار ريــال إىل الناتــج املحــي
اإلجــايل بحلــول  ،٢٠٣٠كــا ســيوفر  ٣٨٠ألــف فرصــة عمــل
بحلــول عــام . ٢٠٣٠

من الطاقة المتجددة

 ١٧٠كم
هو طول المدينة
المليونية

اإلسكان التنموي

في محافظة األفالج

 20دقيقة

٪٩٥

مدة الوصول من أقصى
نقطة ألقصى نقطة

من الطبيعة في أراضي
نيوم سيحافظ عليها
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