ر
ح عرقة عىل مساحة  3.4كم ُمرب ع
عرضت مصورات جوية توضح حدود المشوع الواقع يف ي
*مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' ر
غي الربحية*
األمي محمد بن سلمان ر
تنش تفاصيل أوسع عن مخطط مدينة ر
ر
غي الربحية ،أول
األمي محمد بن سلمان ر
نشت مؤسسة محمد بن سلمان 'مسك' ،اليوم ،تفاصيل أوسع عن مخطط مدينة ر
غي ربحية يف العالم.
مدينة ر
وكشفت مصورات جوية عن حدود ر
غي الربحية األوىل من نوعها ،إذ يحدها من اتجاه
األمي محمد بن سلمان ر
مشوع مدينة ر
الغرب من جهة الغرب ،حيث يقع
ح عرقة ،كما يحدها الطريق الدائري
الشمال وادي حنيفة ،فيما يحدها من جهة الجنوب
ي
المشوع عىل أرض تقدر مساحتها بحواىل ( )3.4كيلو ي ر
مي مرب ع ،خصصها سموه الكريم -حفظه هللا -لتنفيذ ر
ر
المشوع ،ضمن
ي
دعم وتمويل سموه للمؤسسة من ماله الخاص منذ تأسيسها ر
حت اليوم.
بأكي من  306,000ر
وتقدر المساحات المكتبية ف المدينة ر
العاملي فيها  20ألف موظف،
مي مرب ع ،ويتوقع أن يصل عدد
ر
ي
مي مرب ع ف المخطط العام للمدينة لتكون وجهة للتسوق ر
 99,000ر
واليفيه والمطاعم ،لخدمة
حواىل
كما تم تخصيص
ي
ي
سكان وزوار المدينة.
ً
توفي ما يزيد عن  500فيال
وسيتضمن المخطط العام للمدينة ،عددا من المواقع توفر الخدمات السكنية وذلك من خالل ر
حواىل  18ألف
وحواىل  6000شقة سكنية بمساحات مختلفة ،ومن المتوقع أن يصل عدد السكان يف المدينة
وتاون هاوس،
ي
ي
نسمة.
ّ
الرئيس للمدينة حاضة رقمية متقدمة محورها اإلنسان ،كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة
ويجسد المخطط
ي
للمشاة ،إضافة إىل تخصيص ر
أكي من ( )%44من المساحة اإلجمالية كمساحات خضاء مفتوحة لتسهم يف تعزيز التنمية
سي مراحل ر
غي الربحية
األمي محمد بن سلمان ر
مشوع مدينة ر
المستدامة .وسيتم اإلعالن عن المزيد من التفاصيل حول ر
خالل األشهر القليلة القادمة.
انتىه-غي الربحية:
نبذة عن مدينة
األمي محمد بن سلمان ر
ر
األمي  /محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وىل العهد ،المؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان "مسك " – حفظه هللا  ،-مؤخ ًرا عن إطالق ر
مشوع
أعلن صاحب السمو
الملك ر
ي
ي
ً
ً
ً
ر
عالميا ،وحاض نة للعديد من الطاقات الش بابية والمجموعات التطوعية باإلض افة إىل مؤسس ات محلية
الربح
غي
والت س تكون نموذجا
ملهما لتطوير القطاع ر
األمي محمد بن س لمان ر
مدينة ر
ي
غي الربحية ي
غيىل
غي
وعالمية .وتس المدينة إىل تحقيق مس تهدفات مؤسس ة محمد بن س لمان "مسك " يف دعم ا بتكار وريادة األعمال وتأهيل قيادات المس تقبل وذلك عي تقديم العمل ر
ي
الربح يف مفهومه التش ي
ر
الت ستساهم يف خلق بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة.
الداخىل من خالل ر
توفي فرص وبرامج تدريب للشباب والشابات ،كما ستضم جملة من الخدمات ي
ي
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