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أهاًل بك "هنا" يف  مدينة امللك عبداهلل االقتصادية.

عزيزي القارئ، تستمر مدينة امللك عبداهلل االقتصادية "KAEC"يف
مسرية التنمية الشاملة املستدامة، حيث تتقدم يف كافة اجملاالت 

االقتصادية والريادية والثقافية والرتفيهية، لترتجم طموحات وتطلعات 
الرؤية 2030.

 
يف الربع األول من هذا العام، نظمت "KAEC" وعلى مدى ثالثة أيام احلدث 

االقتصادي األبرز "مهرجان نكست"، حيث ضم جمموعة من الفعاليات التي 
استقطبت املهتمني بالتسويق من املواهب الوطنية الشابة، باإلضافة 

حلضور نخبة من رواد األعمال والتعليم واإلعالم من اململكة والعامل، 
والكثري منهم كانوا يف زيارتهم األوىل للمدينة، وطرحوا العديد من املواضيع 

الهامة لتعزيز قيمة العالمة التجارية يف بناء اقتصاد اململكة العربية 
السعودية واملضي قدمًا نحو املستقبل.

   
أيضًا، استضافت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية حفل "جوائز أفضل 

املدراء التنفيذيني للعام 2017" والذي يقام للمرة األوىل خارج مدينة دبي، 
وشهد هذا احلدث البارز حضور نخبة من شخصّيات األعمال املؤّثرة حول 

العامل ملناقشة دور الروح القيادية يف تقّدم وحتّول املنطقة.

تعترب مدينة امللك عبداهلل االقتصادية اليوم، مركزًا حيويًا الحتضان ودعم 
بيئة ريادة األعمال يف اململكة، باستقطابها للشركات العريقة وتوفري 

البنى التحتية واخلدمات ومقومات االستمرار والتطور، ال سيما بعد افتتاح 
كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال "MBSC"، والتي 
تتحول تدريجيًا اىل مصدر قيم للمعلومات والفكر القيادي املؤثر، حيث 

قامت مؤخرًا بإطالق تقرير "املرصد العاملي لريادة األعمال عن اململكة 
العربية السعودية"، وهو أكرث تقرير شمويل عن مفهوم وواقع الريادة يتّم 
إعداده يف اململكة. كما واستضافت الكلّية متحّدثني بارزين للمشاركة 
يف سلسلة لقاءات MBSC Connect، فضاًل عن دعمها لفعالياٍت أخرى 

من تنظيم جهات خمتلفة ومنها "منتدى MIT لريادة األعمال" باإلضافة اىل 
"إنديفور السعودية".

وال يتوقف دعم املدينة االقتصادية لبيئة رواد االعمال عند هذا احلد، بل 
ويستمر عرب شراكتها مع الهيئة العام للمنشآت الصغرية واملتوسطة، 

 Corporate Relocation" باإلضافة اىل برنامج استقطاب ودعم الشركات
Program"، الذي يقدم للمؤسسات الناشئة والراغبة يف إطالق أعمالها 
باملدينة االقتصادية جمموعة من االمتيازات والتسهيالت واإلعفاءات من 

دفع اإليجار واخلدمات السكنية واملنح التعليمية.

من جهٍة أخرى، تسارعت وترية تنظيم الفعاليات الفنّية والثقافية 
يف املدينة االقتصادية لهذا العام بشراكة اسرتاتيجية مثمرة ودعم 

من الهيئة العامة للرتفيه واجمللس الفني السعودي، فقامت 
املدينة االقتصادية باستضافة حفالت موسيقية رائعة لعازيف البيانو 

الكالسيكيني عمر خريت وجريجلي بوجاين. كما وعرضنا أعمال فّنية لبعض 
أهّم صّناع األفالم يف العامل كجزٍء من معرض "سفر" خالل فعاليات

"فّن جدة 21.39" السنوية.

كما وعّززت زيارة أمري منطقة مكة املكرمة مستشار خادم احلرمني 
الشريفني صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بن عبد العزيز آل 

سعود، دور املدينة املتنامي كوجهٍة سياحية وترفيهية من الطراز 
األّول، حيث قام بافتتاح جمموعة من املشاريع السياحية والرتفيهية يف 

املدينة، كما قام بإطالق جمموعة أخرى من املشاريع سيتّم تنفيذها 
خالل األشهر القليلة املقبلة.

وكما تالحظ عزيزي القارئ، اإلقبال املتزايد يف اعداد الزوار ملدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية وال سيما خالل عطل نهاية األسبوع والذي وصل اىل 

أكرث من 300 الف زائر خالل النصف األول من 2017، وهو ضعف عدد الزّوار 
خالل عام 201٦.

  
جميع هذه النشاطات وغريها تدفع مبدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية إىل 

األمام ونحو مزيٍد من التطّور والتقّدم لتستمّر يف إستقطاب املستثمرين 
سواء يف القطاع العقاري أو الصناعي الذي يستمر يف جذب أهّم 

الشركات السعودية اإلقليمية والعاملية التي اختارت الوادي الصناعي يف 
"املدينة االقتصادية" ليكون مقّرًا النطالق وازدهار أعمالها.

عزيزي القارئ، نعتز مبسريتنا ومكانتنا كأحد روافد التنمية باململكة 
العربية السعودية واملتناغمة مع رؤية 2030، ونفخر مبا وصلنا اليه 

اليوم يف كافة اجملاالت، ونتطلع إلكمال املسرية لتحقيق طموحاتك 
الشخصية يف السكن والعمل والتعليم والرتفيه.

رسالة

فهد حميدالدين
رئيس التحرير.

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية.

املحرر







مهرجان ِنكست

 قصة العدد

تعتبر مدينة الملك عبداهلل االقتصادية أحد ركائز التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في المملكة العربية السعودية، 

وتجسد عبر خطواتها الواثقة، القدرات الوطنية نحو تحقيق 
آمال وتطلعات الرؤية 2030، وفي سعيها المتواصل نحو ترسيخ 
دورها الفعال كنموذج لنجاح الشراكة بين القطاعين الحكومي 

والخاص، نظمت المدينة االقتصادية "مهرجان نكست" أحد أهم 
 لدور القطاع الخاص في 

ً
يزا التظاهرات االقتصادية هذا العام تعز
دعم االقتصاد وبرامج التحول الوطني.

نخبة من الخبراء على مستوى العالم في منتدى ِنكست.
من اليمين الى اليسار:

روناس يوسف، برنارد خوري، باريس اوزيستك، كريشانتي فيجناراشا.

احتضنت املدينة االقتصادية "مهرجان نكست" ألقوى العالمات التجارية وعلى 
مدى ثالثة أيام يف الفرتة من 26 اىل 28 مارس 2017، وشارك يف املهرجان 
نخبة من العالمات التجارية ورجال األعمال واإلعالم والتعليم على املستوى 

احمللي واإلقليمي والدويل، وميثل هذا املهرجان أحد ثمار الشراكة الناجحة 
بني مؤسسة حممد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك اخلريية" ووزارة التجارة 

واالستثمار ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية، وذلك لتمكني القطاع اخلاص 
من التوسع واالنتشار داخليًا وخارجيًا عرب دعم الكوادر الوطنية الشابة ورفع 

كفاءة األداء العام للشركات، عن طريق ترسيخ قيمة العالمات التجارية وتعزيز 
دورها يف برامج التحول الوطني والنمو االقتصادي، وقد تضمن املهرجان 

ثالثة مكونات رئيسية: منتدى نكست، ماركاثون مسك، ومؤشر نكست ألقوى 
العالمات التجارية باململكة العربية السعودية.
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وشهدت منصة "منتدى نكست" العديد من 
النقاشات الرثية حول القضايا االقتصادية الهامة 

وواقع السوق والفرص والتحديات ومت طرح جملة 
من التجارب املتنوعة واألفكار اإلبداعية والتوصيات 

املهمة عرب العديد من الشخصيات املؤثرة يف 
مقدمتهم السري مارتن سوريل الرئيس التنفيذي 

WPP، حممد عبدالعزيز الشايع الرئيس  لشركة 
التنفيذي جملموعة الشايع، فهد السكيت مسؤول 
تطوير القطاع اخلاص مبجلس الشؤون االقتصادية 

والتنمية، د. خالد البياري الرئيس التنفيذي لشركة 
االتصاالت السعودية، واألستاذ فهد الرشيد العضو 

املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية. وشاركوا جتاربهم وآراءهم مع نخبة من 

املتحدثني يف عدة حلقات نقاش، كان من أهمها: 
مستقبل قطاع التجزئة، ماذا يخربنا العامل، املنظور 

احلديث للعالمات التجارية، التسويق يف القرن 21، 
العالمات التجارية للمدن، ديناميكية االقتصاد احلديث، 

بناء العالمات التجارية خارج احلدود.
وقد أبدى األستاذ فهد الرشيد، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية، 
عن سعادته باستضافة وجناح منتدى نكست 

كأحد أهم التظاهرات االقتصادية هذا العام، وصرح 
الرشيد: "نسعى يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية 

من خالل منتدى نكست، لتسليط الضوء على أهمية 
بناء العالمة التجارية ودورها يف مسرية التنمية 
والنمو االقتصادي، عن طريق تفعيل دور القطاع 

اخلاص لزيادة التنافسية والتوسع واالنتشار، وحتقيق 
تطلعات الرؤية 2030"، وأضاف الرشيد: "اإلضافة 

احلقيقية للمنتدى كانت بحضور نخبة من اخلرباء على 
مستوى العامل، واألطروحات املتميزة للتجارب الرثية 

واألفكار اإلبداعية يف قطاع األعمال، وسيكون لها 
األثر الكبري يف املستقبل القريب بإذن اهلل".

ويف حتدي شيق أقيم سباق ماركاثون مسك بني 
مبدعي التسويق من  الكوادر الوطنية الشابة بهدف 

متكينهم وإطالق قدراتهم وترسيخ قيمة العالمات 
التجارية لدى جيل الشباب وقادة اقتصاد املستقبل 

غري حتديات تسويقية من واقع السوق تطرح من 
كربى العالمات التجارية احمللية والعاملية يف إطار 

تعليمي إلثراء اجلانب العملي، تنظمها مؤسسة 
األمري حممد بن سلمان اخلريية "مسك" وعلى مدى 
يومني بالتعاون مع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، 

وتقام يف كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة 
األعمال.

يف ليلة استثنائية على "شاطئ نكست" جمعت 
املهتمني بالتسويق يف اململكة العربية السعودية؛ 

مع املشاركني من هواة ومبدعي التسويق يف حتدي 
املاركاثون والذي نظمته مؤسسة حممد بن سلمان 

بن عبدالعزيز "مسك اخلريية"، استمتعوا باألجواء 
االستثنائية ومنظر الغروب ووجبات ومشروبات 

مميزة على شواطئ مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية، ومت عرض Ad-eaters وهي عبارة عن 
جمموعة من اإلعالنات احلاصلة على جوائز عاملية 

من خمتلف أنحاء العامل، ويف ختام األمسية مت تكرمي 
الفائزين يف حتدي ماركثون ِمسك.

وقد أبدى األمني العام ملؤسسة حممد بن سلمان 
اخلريية "مسك"، االستاذ معايل بدر العساكر، عن 

تفاؤله بنتائج ماركاثون مسك كتنافس مثري بني 
جمموعة من املبدعني يتم تنظيمه وإخراجه بطريقة 

مبتكرة، تظهر براعة الشباب وتعزز قيمة العالمات 
التجارية الوطنية، وأضاف العساكر: "ماركاثون مسك 
هو خطوة ضمن اسرتاتيجية وطنية تدعم من خاللها 

"مسك اخلريية" اكتشاف املواهب وتسليط الضوء 
األمني العام ملهرجان نكست على مبدعي اليوم ورواد املستقبل".

االستاذ فهد حميدالدين

"Ad Eaters" صورة ١ ، ٢: جانب من شاطئ ِنكست أثناء عرض اعالنات أد إيترز

نثمن ال�شراكة الناجحة بني 

املدينة االقت�ساديةوم�ؤ�س�سة حممد 

بن �سلمان بن عبدالعزيز "م�سك 

اخلريية " ووزارة التجارة واال�ستثمار، 

ون�سعى لتفعيل وترجمة املزيد من 

الربامج واملبادرات القادمة
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ويف احلفل اخلتامي ملهرجان نكست، مت اإلعالن عن مؤشر العالمات التجارية 
األعلى قيمة، والعالمات التجارية األعلى تأثري، والتي نظمتها كلية األمري حممد 

بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال، بشراكة علمية مع أرقى اجلهات العلمية 
والبحثية على مستوى العامل، وتأتي هذه البادرة خللق التحفيز والدافعية لدى 

الشركات املتوسطة والصغرية نحو تعزيز قيمة عالماتها التجارية، وزيادة 
مستوى التنافسية لدى كربى الشركات الوطنية على املستوى االقليمي 

والعاملي.

األستاذ فهد الرشيد، العضو املنتدب والرئيس 
التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية

WPP مارتن سوريل, الرئيس التنفيذي لشركة األستاذ فهد الرشيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبداهلل االقتصادية

االإ�سافة احلقيقية للمنتدى كانت بح�س�ر 

نخبة من اخلرباء على م�ست�ى العامل، 

واالأطروحات  املتميزة للتجارب الرثية 

واالأفكار االإبداعية يف قطاع االأعمال، 

و�سيك�ن لها االأثر الكبري يف امل�ستقبل 

القريب باإذن اهلل

وصرح األمني العام ملهرجان نكست االستاذ فهد حميدالدين، قائال: "سعيد 
جدًا بالتفاعل الكبري واحلضور امللفت من نخبة رجال األعمال واإلعالم والتعليم 

ملهرجان نكست وما حملته من فعاليات ومكونات تصب جميعها نحو تعزيز 
قيمة العالمة التجارية ودورها يف برامج التحول واالقتصاد الوطني، ونثمن 

الشراكة الناجحة بني املدينة االقتصاديةومؤسسة حممد بن سلمان بن 
عبدالعزيز "مسك اخلريية" ووزارة التجارة واالستثمار، ونسعى لتفعيل 

وترجمة املزيد من الربامج واملبادرات القادمة"



الشركة الصناعية 
المتقدمة لصناعة األنابيب 

)AICCP(الفخارية
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املزايا العديدة ملدينة امللك عبداهلل 

االقت�سادية واأهمها امل�قع اال�سرتاتيجي 

والت�سهيالت واخلدمات املقدمة جعلتها 

خيارنا االأول لال�ستثمار واإطالق ن�ساطنا 

التجاري .

1- ما هو جمال عمل الشركة ؟ ومالمح تأسيس وانطالق
الشركة ؟

تعمل الشركة يف جمال تصنيع وإنتاج األنابيب الفخارية املزججة وملحقاتها، 
وهي منتجات متتاز بجودتها وقدرتها على التحمل وتستخدم يف متديد شبكات 

الصرف الصحي.
بدأ العمل على تأسيس الشركة وفق أعلى املعايري بالتعاون مع جمموعة 
من الشركات األوروبية وبدأت عمليات االنتاج التجريبي يف العام 201٦، ونحن 

االن بفضل من اهلل قد متكنا من حتقيق هدفنا وبدء االنتاج التجاري، وهذا يعود 
بعد اهلل اىل العمل الدؤوب واملثابرة واخلربة الصناعية الكبرية للشركاء والتي 

ساهمت يف دعم مسرية الشركة.

2- ماهي خطط الشركة الصناعية املتقدمة لصناعة األنابيب الفخارية يف 
سعيها لتصدير منتجاتها خارج احلدود؟

نهدف حاليا لتلبية الطلب املتزايد على منتجاتنا بالسوق احمللي ويدعم توجهاتنا 
احمللية شبكة الطرق الربية والبنية التحتية وموقع املدينة االسرتاتيجي، كما أن 
تواجد ميناء امللك عبداهلل بإمكانياته احلالية يواكب نظرتنا يف املستقبل القريب 

للوصول اىل األسواق اخلليجية ثم العاملية.

٣- ما الذي جعل الوادي الصناعي يف املدينة االقتصادية اخليار األول لديكم؟

املزايا العديدة ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية وأهمها املوقع االسرتاتيجي 
والتسهيالت واخلدمات املقدمة باإلضافة اىل البنية التحتية املتطورة، كما أن 

وجود ميناء امللك عبداهلل داخل املدينة االقتصادية مما يسهل عمليات تصدير 
منتجاتنا لألسواق اخلارجية، كما أن افتتاح حمطة قطار احلرمني السريع قريبا 

سيعزز من مكانة املدينة االقتصادية والشركات العاملة بها، هذه األمور وغريها 
جعلت من مدينة امللك عبداهلل االقتصادية خيارنا األول لالستثمار وإطالق 

التجاري. نشاطنا 

وأحد أعضاء جملس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية. وقد توىل األستاذ علي العبيدي سابقًا رئاسة عدد من الشركات واملناصب القيادية يف جماالت 
جتارية وصناعية وكان له العديد من االستثمارات منها شركة سيمال للتصدير واإلسترياد، باإلضافة اىل عضويته يف عدد من اللجان اإلستشاريه 

وعضويات يف مؤسسات خرييه منها مركز نداء األمل لذوي اإلحتياجات اخلاصة يف جدة. تقدر  خربة األستاذ علي العبيدي العملية مبا يزيد عن 25 عام 
يف عدة جماالت متنوعة برز فيها يف اجملال الصناعي.

يف هذا اللقاء شرح لنا األستاذ العبيدي جمال عمل الشركة، وخططها املستقبلية يف التوسع واالنتشار، وعلى خطط وتأهيل الكوادر السعودية 
وغريها.

مقابلة مع األستاذ علي العبيدي
المدير التنفيذي للشركة الصناعية المتقدمة لصناعة األنابيب الفخارية
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ن�سبة الت�طني �ست�سل اىل

٪٤٧
في عام2020م

الكوادر  وتأهيل  تدريب  مستوى  على  خططكم  هي  ما   -٤
السعودية؟

نؤمن بأهميه التطوير والتدريب املستمر للكوادر البشرية لضمان جودة 
عطائهم وبالتايل جودة اإلنتاج، كما نهدف لالستعانة بالكوادر السعودية بشكل 

أساسي حيث أننا نعمل بالتعاون مع معاهد التدريب املهني والصناعي لتحقيق 
ذلك.

نفخر يف الشركة الصناعية املتقدمة لصناعة األنابيب الفخارية بالكادر املميز 
من الشباب السعودي يف اجملاالت اإلدارية والهندسة الصناعية، ومن خالل 
خطة التوطني التي اعتمدتها الشركة وبالتعاون الوثيق مع املعاهد املهنية 

والصناعية نسعى لرفع نسبة التوطني اىل 47 % يف عام 2020، ويبلغ عدد القوى 
العاملة حاليا ما يقارب الثمانني موظف، وسريتفع بإذن اهلل اىل 150 عند الوصول 

اىل الطاقة االنتاجية القصوى مع خطط متوازية لرفع جودة املنتج وكفاءة 
العاملني.

االقتصادية  التحديات  ظل  يف  السوق  وضع  تصفون  كيف   -٥
للشركة؟ بالنسبة  احلالية 

السوق السعودي واعد رغم كل التحديات والسبب ان االقتصاد 
السعودي متني، ويرتبط جمال عمل الشركة بتطوير البنى التحتية 

وهو ما تدعمه الدولة ضمن خططها التنموية املستمرة مع كافة 
القطاعات، باإلضافة اىل كون الشركة الصناعية املتقدمة لصناعة 

األنابيب الفخارية هي الوحيدة باملنطقة مما يساهم يف تقليل 
تكاليف النقل وسرعة التوريد كميزة تنافسية للشركة، ونؤمن يف 
قدرة منتجاتنا على الوصول قريبا اىل األسواق اإلقليمية والعاملية 
بفضل جودتها وتوفر البنية التحتية من النقل والتوزيع واخلدمات 

اللوجيستية املتوفرة.

امللك  مدينة  يف  احلياة  جتد  كيف  العملي،  اجلانب  عن  بعيدًا   -6
االقتصادية؟ عبداهلل 

توفر مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية منط حياة عصرية يحقق 
التوازن بني مطالب احلياة املعقدة حيث تساهم يف التطوير 

الشامل لقطاعات النقل والصحة والتعليم واإلسكان مع الرتكيز على 
توفري الفرص الوظيفية، نالحظ اإلقبال املتزايد من املستثمرين 

والسكان والزوار ونرى العمل الكبري الحتواء طموحات وأحالم كل أفراد 
العائلة وتلبية ما يفوق التوقعات حيث األنشطة والفعاليات الرتفيهية 

املستمرة واملرافق الصحية واالجتماعية املتوفرة والتي نرتقب 
افتتاحها خالل العام احلايل.



"َوتر"
حفل الموسيقار عمر خيرت

عمر خيرت

"َوتر" حفل الموسيقار عمر خيرت

عبداهلل  امللك  مبدينة  جمان  حديقة  يف  املفتوح  املسرح  على 
واملارينا،  األحمر  البحر  شواطئ  على  ساحرة  إطاللة  ويف  االقتصادية 

أمسية  املوسيقية  وفرقته  خريت  عمر  املصري  املوسيقار  قدم 
عشاق  من  وكلهم  العوائل،  من  األلف  قرابة  حضرها  رائعة،  فنية 
مقطوعة   20 من  أكرث  خريت  عمر  الفنان  فيها  قدم  األصيل،  الفن 

مبقطوعة  بدأها  احلضور،  من  رائعًا  تفاعاًل  وجدت  موسيقية، 
"زي  أشهرها  الشهرية  املعزوفات  من  جمموعة  قدم  ثم  "العرافة"، 

حكمت". أبلة  "ضمري  أحمد"،  عم  "قضية  الهوا"، 

تعترب هذه احلفلة باكورة لسلسلة حفالت "َوتر" وثمرة للشراكة الناجحة بني 
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية وهيئة الرتفيه، ومتثل هذه األمسية الرائعة 

حلقة من سلسلة األنشطة والفعاليات الرتفيهية التي تنظمها باستمرار مدينة 
امللك عبداهلل االقتصادية، وتستقطب فيها االهتمام من كافة أفراد اجملتمع 

وخصوصًا أفراد العائلة، وسبقها العديد من الفعاليات املميزة مثل حكايا 
مسك، عرب قود تالنت، بيلسان ويكند، مهرجان العيد يف البيلسان، أكشنها، 

وسوق جمان، وغريها من الفعاليات الفنية واالجتماعية، وتسعى من خاللها 
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية لتصبح الوجهة السياحية الصاعدة باملنطقة، 
بتطوير البنى التحتية من اخلدمات واملرافق وتأمني كافة وسائل الراحة واألمان 

لضيوف املدينة، وتساهم الشواطئ اخلالبة والرمال الساحرة واملساحات 
اخلضراء على امتداد ساحل البحر األحمر املطل على املدينة االقتصادية، يف 

إجناح الفعاليات اخملتلفة، باإلضافة اىل تشكيلة منوعة وأنيقة من املطاعم 
الفاخرة والسريعة واملقاهي، واجللسات اخملصصة للعوائل، والعديد من 

املناطق اآلمنة اخملصصة أللعاب األطفال، يف أجواء مفعمة باحلياة تعكس 
املعنى احلقيقي للحياة العصرية.

أمسية رائعة وحلظات ال تنسى، عكست القيمة الفنية للفنان عمر خريت، 
وعرب عنها احلضور بالتفاعل اجلميل مع األنغام املوسيقية، وأشادوا 
بنجاح احلفل واالهتمام الكبري بأدق التفاصيل، وتخلل األمسية عشاء 

فاخر بحديقة جمان على املساحات اخلضراء ويف إطاللة ساحرة تعكس 
خصوصية املكان واملناسبة، وقد عرب املوسيقار عمر خريت عن سعادته 
الكبرية باحلضور والتفاعل، وأضاف: " كانت هذه األمسية واحدة من أفضل 

أمسياتي املوسيقية على اإلطالق، نظري التفاعل الكبري وردود األفعال 
واإلقبال الكبري واآلراء اإليجابية، وكذلك التنظيم واالستقبال.
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جانب من حفل "َوتر" في حديقة جمان بحي البيلسان

جانب من مشاركة فرقة الديوانية
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تسعى مدينة امللك عبداهلل االقتصادية دائمًا اىل 
تعزيز دورها الريادي يف دعم الطاقات واملواهب 

الشابة ضمن خططها االسرتاتيجية للتنمية 
االجتماعية املستدامة عن طريق العديد األنشطة 

والربامج املستمرة يف كافة اجملاالت، وترتجم هذا 
االهتمام باستضافتها جملموعة من أبرز الفعاليات 
الدورية، حيث احتضنت املدينة االقتصادية معرض 

"سفر" ضمن فعاليات النسخة الرابعة لفن جدة 
21،39، والتي ينظمها اجمللس الفني السعودي 
على مدى ثالثة أشهر وتضم أكرث من 50 نشاطًا 

ثقافيًا وفنيًا توزعت على عدة مواقع، حيث مت اختيار 
املدينة االقتصادية مقرًا للمعرض الثالث حتت عنوان 

"املستقبل يف اململكة" وذلك جتسيدًا ملكانة 
ورؤية املدينة، بينما ميثل املعرض األول والثاين 

املاضي واحلاضر.
تظاهرة فنية وثقافية شهدتها مدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية يف مقر كلية األمري حممد 

بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال، ومت تنظيمها 
بطريقة استثنائية لتقام على مدى ثالثة أشهر، حيث 

ُفتحت أبواب املعرض خالل أيام اخلميس واجلمعة 
والسبت من كل أسبوع وذلك ابتداء من 4 فرباير 

2017 وحتى شهر مايو، ومت فيه عرض جمموعة 
من األعمال املرئية واملسموعة التي تعرض ألول 

معرض "سفر" فن جدة 39 ،21

جانب من معرض سفر الفني

مرة يف منطقة الشرق األوسط لنخبة من الفنانني 
العامليني، من خالل دمج منط احلياة املبتكر يف 

املدينة االقتصادية يف اجملتمعات احلضارية، 
واستعرض كل عمل مفهوم "سفر" التنظيمي من 

وجهة نظر متميزة ترتاوح بني الرحالت الشخصية 
واحلدود الزمانية، كما نظمت مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية زيارات خاصة للمدارس، واجملموعات 

الفنية، والشركات املهتمة بهذا اجملال.
تستوحي هذه الفعالية الفنية اسمها من 

اإلحداثيات اجلغرافية ملدينة جدة )°21.5433 
شمااًل، 39.1728° شرقًا( ليصبح معرض "سفر 

املدينة" أيقونة مميزة الحتواء املواهب الفنية 
احمللية، باإلضافة إىل تعزيز تفاعل اجملتمع مع 
املشهد الفني والثقايف يف اململكة، ومنصة 

للفنانني السعوديني للتواصل مع اجلمهور احمللي 
وجمتمع الفن العاملي، وتأتي هذه الفعالية 

كثمرة للشراكة الناجحة بني مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية واجمللس الفني السعودي، والذي 

يهدف لدعم اإلبداع على الصعيد احمللي يف مدينة 
جدة، وعلى الصعيد الوطني يف كل أنحاء اململكة.

وشهدت التظاهرة الفنية والثقافية حضورًا 
وتفاعاًل ملفتًا من املهتمني بالفن من داخل 

وخارج اململكة، كما حضر حفل االفتتاح نخبة من 

الشخصيات القيادية لتعزيز أهمية امللتقى، وكان 
األستاذ فهد بن عبداحملسن الرشيد، الرئيس 

التنفيذي والعضو املنتدب ملدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية، يف استقبال الضيوف وعلى رأسهم 

الشيخة مي بنت حممد آل خليفة رئيسة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار ووفد ثقايف فرنسي رفيع 

املستوى من بينهم مدير قصر طوكيو للفن 
احلديث جان دي لوازي ومديرة املدينة الدولية 

للفنون يف باريس بنديكت آليو باإلضافة إىل نخبة 
من كبار الشخصيات واملهتمني يف األوساط 

الفنية حمليًا وعامليًا، وذلك بحضور املنسقني 
العامليني ملعرض هذه السنة سام بردويل وتل 

فلراث وأعضاء اجمللس الفني السعودي برئاسة 
صاحبة السمو امللكي االمرية جواهر بنت ماجد بن 

عبدالعزيز.
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جانب من معرض سفر الفني

وعلى هامش معرض "سفر املدينة" أعرب األستاذ فهد الرشيد، العضو 
املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية، عن اعتزازه 

بالشراكة مع اجمللس الفني السعودي واستضافة معرض "سفر 
املدينة"ضمن فعاليات فن جدة 39,21، والذي أصبح أيقونة متميزة الحتواء 

املواهب الفنية الوطنية، باإلضافة إىل تعزيز تفاعل اجملتمع مع املشهد 
الفني والثقايف يف اململكة.

وصّرح األستاذ الرشيد خالل حفل االفتتاح قائاًل "نتطلع يف املدينة 
االقتصادية ألن نكون حاضنة مستدامة خملتلف األنشطة والفعاليات 
الفنية والثقافية واالجتماعية، باإلضافة إىل دعم املواهب الوطنية من 

الفنانني والفنانات عن طريق استقطاب اخلربات العاملية، ويعد هذا 
احلدث الفني إضافة قيمة ملسريتنا، إىل جانب عدٍد من املناسبات 

الفنية والثقافية املرموقة التي استضفناها سابقًا، والعديد من األحداث 
والفعاليات التي ستستضيفها مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف 

املستقبل بإذن اهلل".
وقد أوضح الثنائي سام بردويل وتيل فيلراث أن السفر ليس فقط االنتقال 

من مكان اىل آخر، بل هو عملية اكتشاف اجلديد والتعرف على األشياء 
واآلخرين، كما يعد هذا املعرض وفعالياته املتنوعة منصة تعليمية لتبادل 

املعرفة واخلربات واكتشاف املواهب والتفاعل والتواصل بني اجملتمع 
الفني الوطني والعاملي.

�سفر اأيق�نة متميزة الحت�اء امل�اهب 

الفنية ال�طنية

نتطلع في المدينة 
االقتصادية

ألن نكون حاضنة 
مستدامة لمختلف 
األنشطة والفعاليات 
الفنية والثقافية 

واالجتماعية

 األستاذ فهد الرشيد، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية



جانب من فعاليات سوق جمان على المسرح المفتوح في حديقة جمان

سوق جمان
يوم ممتع للجميع في 

الهواء الطلق

نظمت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية هذا العام 
النسخة األوىل من فعاليات سوق جمان يومي 

27-28 يناير 2017، وسط أجواء مفعمة باحلياة، 
استمتع فيها زوار وسكان املدينة االقتصادية يف 

حديقة جمان بحي البيلسان باألنشطة املتنوعة 
وألعاب األطفال والعروض الرتفيهية وأكرث.

وقد ًأصبحت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية 
الوجهة السياحية الصاعدة باملنطقة واالختيار 

األمثل لعائلة تبحث عن األجواء العصرية والرتفيه 
مع تشكيلة مميزة من املطاعم واملقاهي 

واملساحات اخلضراء واملسارات اخملصصة 
للمشي والركض والدراجات ومناطق جلوس العائلة 

وألعاب األطفال الشيقة واآلمنة مع العروض 
املسرحية واملرئية واملسابقات التفاعلية لكافة 
األعمار، باإلضافة اىل املرافق املتنوعة مثل ملعب 

اجلولف املصغر ومدرج املسرح املفتوح ومنطقة 
خمصصة لأللعاب املائية للصغار.

ومتيزت فعالية سوق جمان بركن خاص للحرف 
اليدوية  واملنتجات واملشغوالت الفنية، باإلضافة 
اىل سوق خمصص للمأكوالت املتنوعة والشهية 
يف أجنحة خاصة وعربات متنقلة للطعام، وسط 

أجواء احتفالية وإطاللة رائعة على املارينا. 

الحياة في األحياء الساحلية21

صورة ١- جانب من بازار سوق جمان في حديقة جمان بحي البيلسان  |  صورة ٢- احدى المشاركات في قسم الفنون
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فعاليات أكشنها فعاليات "أوتوكروس" للسيارات 
الرياضية

أقيم مهرجان أكشنها الشهري مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف التاسع من 
ديسمرب 201٦، وكان عشاق السيارات على موعد مع اإلثارة والتشويق مع عرض 

السيارات املعدلة وسباق الكارتينق واملنافسات الرياضية املنوعة، باإلضافة اىل 
العديد من الفقرات الرتفيهية والفنية والعروض الكوميدية، وأقيم السباق بدعم 

من هيئة الرتفيه ورعاية من جمموعة قنوات إم بي سي، وشهد حضورًا ملفتًا 
وتفاعاًل كبريًا من زوار وسكان مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، استمتعوا من 

خاللها باملرافق واخلدمات واألجواء املفعمة باحلياة االجتماعية والعصرية.

أقيمت فعاليات "أوتوكروس" للسيارات الرياضية مبدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية على مدى يومني خالل الفرتة من 21 اىل 22 أكتوبر 201٦، ومت تخصيص 

اليوم األول للسيارات الرياضية الفاخرة مثل اجلاكوار والفرياري والالمربغيني 
والبورش، واليوم الثاين مفتوح جلميع السيارات واملتسابقني، وقد شهدت 

الفعاليات العديد من األنشطة االجتماعية والعائلية املصاحبة حول املضمار أو 
على شاطئ البحر.

كما أقيم على هامش الفعاليات معرض السيارات الكالسيكية القدمية من 
خمتلف الطرازات واملراحل الزمنية، وكانت فرصة رائعة للمهتمني وعشاق 

السيارات لاللتقاء مبالك املركبات واالطالع على أدق املواصفات الفنية 
والتطور التاريخي ألشهر املاركات العاملية، ومت تقدمي اجلوائز ألفضل السيارات 

املعروضة.

ياضية الفاخرة مثل الجاكوار  تم تخصيص اليوم األول للسيارات الر
والفيراري والالمبرغيني والبورش

فعاليات البيلسان

يحتضن حي البيلسان العديد من الفعاليات الرتفيهية طوال العام، وأصبح 
الوجهة األوىل لعائلة تبحث عن قضاء أجمل األوقات سواء يف فعاليات مهرجان 

العيد يف البيلسان التي تقام دوريًا يف عطلة نهاية األسبوع، أو يف مهرجان 
عيدك يف البيلسان تزامنًا مع إجازتي عيد الفطر واألضحى من كل عام، ويتم 

فيها تنظيم األنشطة االجتماعية والرتفيهية التي تناسب جميع أفراد العائلة 
من خمتلف األعمار، حيث تتوفر كافة املرافق واخلدمات مع جمموعة أنيقة 

من املقاهي واملطاعم السريعة والفاخرة على طول شاطئ البحر يف أجواء 
مفعمة باحلياة وجتربة ثرية ال تنسى خاصة لألطفال مع عشرات األلعاب اآلمنة 

واملمتعة مثل سباق الكارتينق، اجلولف املصغر، العاب تلي ماتش، جاينت دارت، 
غالدياتور، وتسلق اجلدران واأللعاب املائية وغريها الكثري، كما تشارك الفرق 

الشعبية واملوسيقية ويتم تقدمي العروض املسرحية واملرئية، وغريها من 
األنشطة واملسابقات الرياضية واملنافسات الشيقة للكبار والصغار.

تقام الفعاليات يف حديقة جمان بارك وعلى املساحات اخلضراء الواسعة 
املطلة على املاريناواملمتدة عرب اجلسر اىل منطقة املقاهي واملطاعم 

على شاطئ البحر وتصل اىل حلبة جمان كارتينق، وتتوزع من خاللها املمرات 
اخملصصة للمشي والركض والدراجات، وقد شهدت تفاعاًل وإقبااًل متزايدًا حيث 

جتاوز إجمايل عدد الزوار 300 ألف منذ انطالق تنظيم الفعاليات.
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صورة ٢،١:  فعاليات مهرجان العيد في حي البيلسان



التوعية بأمراض السكري

نظمت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية فعالية خاصة 
بالتوعية بأمراض السكري يف إطار اهتمامها املستمر 

بالتنمية املستدامة وترسيخ مفهوم احلياة الصحية، 
حيث أٌقيمت العديد من األنشطة ضمن حملة التوعية 

مبخاطر أمراض السكري والرتكيز على الوقاية واتباع 
النظام الغذائي السليم وممارسة التمارين بانتظام 

وضرورة الكشف املبكر، كما عقد عدد من احملاضرات 
العلمية واملنافسات الرياضية الشيقة ومت انشاء عيادة 

متنقلة للكشف عن السكر لزوار وسكان املدينة.

ضمن دورها الفعال واملتواصل يف جمال التوعية ونشر 
ثقافة الوقاية واحلياة الصحية، نظمت مدينة امللك 

عبداهلل االقتصادية أسبوع التوعية بأمراض سرطان 
الثدي يف موعدها السنوي، وشهد العديد من األنشطة 

والفعاليات من احملاضرات التوعوية وتوزيع املطويات 
التعريفية، باإلضافة اىل حضور بعض الشخصيات واجلهات 

املهتمة والفاعلة مثل حماربة السرطان نورة زهران، 
وأخصائي التغذية جون دين، كما مت إجراء الفحص الوقائي 

طوال األسبوع بعيادة مركز األسرة للسكان والزوار 
والعاملني باملدينة، واختتمت الفعاليات بإقامة املباراة 

اخلريية السنوية يف كرة السلة للسيدات احملاربات 
للسرطان وسط تفاعل كبري من السيدات. وتستمر 

املدينة االقتصادية يف أداء رسالتها السنوية من 
خالل برامج املسؤولية االجتماعية نحو قضايا هامة 

عديدة إحداها التوعية بوجوب االهتمام بأساليب الوقاية 
والفحص واملبكر.

التوعية والثقافة الصحية 
KAEC في

أسبوع التوعية بأمراض سرطان 
الثدي
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سباق هنيبعل السعودية

KAEC ماراثون

KAEC في Got Talent عروض

نظمت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف 8 نوفمرب 201٦ 
سباق هنيبعل السعودية املثري والفريد من نوعه والذي يقام 
ألول مرة باململكة، شارك فيها 209 من احملرتفني والهواة 

ومن خمتلف األعمار لتجاوز التحديات واختبار احلدود والطاقات 
الذهنية والبدنية للمتسابقني، لتجاوز العقبات اخملتلفة ابتداءًا 

بالزحف يف بركة الطني ثم أبراج التسلق واجلري يف الطرقات 
والرمال ملسافة ٦ كيلومرتات، مت تنظيم السباق بالتعاون 

مع اجملموعة الرياضية السعودية، وشهد تفاعاًل كبريًا مع 
املنافسات املثرية والشيقة طوال السباق وحتى خط النهاية

يتم تنظيم هذه املسابقات يف إطار برامج املسؤولية 
االجتماعية وتشجيع ممارسة الرياضة ونشر ثقافة احلياة 

الصحية، وتعترب من الفعاليات الرياضية واالجتماعية على حد 
سواء، حيث متعة املشاركة واملتابعة مع األهل واألصدقاء 

يف أجواء مفعمة باحلياة يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، 
يستمتع فيها اجلميع بروح احلياة العصرية واملرافق 

املتعددة واالستمتاع باملقاهي واملطاعم على طول شاطئ 
البحر األحمر.

يف موعدها السنوي تنطلق منافسات املارثون الشيقة 
واملفتوحة لكل األعمار من الهواة وحضور نخبة من العدائني 
احملرتفني من خمتلف مناطق اململكة على طول شواطئ 

البحر األحمر مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية، تقام هذه 
الفعاليات السنوية للمارثون ونصف املارثون بطول 42 كيلومرت 

وطول 22 كيلومرت، ويتم اقامة هذه املنافسات كل عام يف 
إطاراالهتمام بنشر ممارسة الرياضة بني أفراد اجملتمع 

وتعزيز ثقافة احلياة الصحية، وتشهد فعاليات املارثون 
مبدينة امللك عبداهلل سنويًا املزيد من االهتمام واإلقبال من 
كافة الشرائح واألعمار وأصبحت أحد احملطات املهمة على 

املستوى اإلقليمي لهذا النوع من املنافسات.

ألول مرة باململكة، أقيمت Got Talent تالنت املسرحية 
مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية على مدى ثالثة أيام يف 

الفرتة من 24 اىل 2٦ سبتمرب 201٦، وشهدت العديد من 
العروض الفنية املبهرة من الفرق االستعراضية الشهرية 

التي شاركت يف منافسات الربنامج الشهري Got Talent، مت 
تنظيمها بدعم من هيئة الرتفيه ورعاية من جمموعة قنوات ام 
بي سي، وشهدت حضورًا ملفتًا وتفاعاًل كبريًا من خالل األجواء 

االحتفالية واالستعراضات واالبداعات الفنية الفردية واجلماعية.



مجتمع الغولف
أعلى مستويات الرفاهية

ملعب الغولف رويال غرينز بحي المروج

حي املروج الفاخر، أحد أرقى املناطق الساحلية يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية 
التي تقع على بعد 100 كيلومرت شمال مدينة جدة، وقريبًا ميكن الوصول إليها خالل 25 

دقيقة عن طريق حمطة قطار احلرمني السريع مبطار امللك عبدالعزيز، سواء اىل 
الفلل، أو اىل املرافق الرتفيهية وهو حي مغلق مع بوابة خمصصة للدخول مما يعزز 

االمن واالمان داخل احلي.

يغطي حي املروج مساحة 2،4 مليون مرت مربع مبا فيها املساحات اخلضراء 
واملرافق الرتفيهية، بينما تغطي األحياء السكنية مساحة 1،58 مليون مرت مربع، 

وتشمل 185 فيال على الطراز العربي واالسباين، ترتاوح مساحتها من 345 مرت مربع، 
اىل 700 مرت مربع، باإلضافة اىل قطع أراضي مبساحة ترتاوح بني ٦00 مرت مربع وحتى 
1900 مرت مربع. يقدم حي املروج البيئة الصحية العصرية اآلمنة مع منزل مثايل رائع 

وإطاللة استثنائية على شاطئ البحر ونادي الرويال غرينز وأكادميية الغولف

توفر مدينة امللك عبداهلل االقتصادية املعنى احلقيقي للحياة العصرية مع 
أرقى األحياء الساحلية بخدماتها املتكاملة ومرافقها املميزة وبنيتها التحتية 

املتطورة، وأفخم هذه األحياء الراقية هو حي املروج بكثافته السكانية املنخفضة 
واملساحات اخلضراء الواسعة واإلطاللة املباشرة على شواطئ البحر األحمر 

ومستوى استثنائي وخمتلف من الرفاهية يف ثالثة أحياء داخلية:
حي الساحل، حي املنازل، حي الغولف.

منزل االأحالم

في أحد أفخم األحياء الساحلية بمدينة الملك 
عبداهلل االقتصادية



منازل نحبها

دورة تدريب مخصصة لرياضة الغولف

منزل االأحالم، يف اأحد اأفخم 

االأحياء ال�ساحلية مبدينة امللك 

عبداهلل االقت�سادية.

األسلوب المثالي للحياة

واحة من اجلمال والرفاهية مع نادي الرويال غرينز وأكادميية الغولف، مت تصميمها لتقدمي املستوى 
االستثنائي من الفخامة والرفاهية، يتيح التصميم الفريد لسكان حي املروج من الوصول املباشر من 
املنازل اىل ملعب الغولف عرب املسارات البديعة وسط الطبيعة اخلالبة، مع وجود مسارات خمصصة 

للمشي وعربات الغولف تتصل باملناطق احمليطة عن طريق شبكة النقل اخلاصة والعامة، باإلضافة لقرب 
نادي الرويال غرينز من الرمال الناعمة والشواطئ البكر ويستطيع سكان جمتمع الغولف الوصول اليها 

مشيًا خالل دقائق، كما ميكنهم الوصول اىل مركز احلي حيث املرافق واخلدمات املميزة مثل السوبرماركت 
والعيادة الطبية ومدرسة أكادميية العامل وبعض نقاط اجلذب الرتفيهية الرائعة مثل نادي ازمرلدا الرتفيهي 
والصحي والذي يقدم اخليارات الرتفيهية والصحية والرياضية الواسعة لكل أفراد العائلة من خمتلف األعمار.

28

رفاهية تفوق التوقعات

يقدم جمتمع الغولف حياة عصرية ملهمة للسكان، تخيل قيادة عربة الغولف 
الكهربائية اخلاصة بك يف حميط احلي، ومنها عرب املسارات اخملصصة نحو 

الرمال الناعمة والشاطئ الرائع وكل ذلك على بعد دقيقتني من املنزل، ويكتمل 
اجلمال مع وجود ملعب الغولف العاملي مباشرة خلف منزلك.

يف جمتمع الغولف مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية أنت حماط 
بطبيعة خالبة وملهمة، وتعيش املعنى احلقيقي للحياة العصرية 

الراقية واألنيقة، قريب من كل اخلدمات واملرافق االجتماعية والصحية 
والتعليمية، هي احلياة التي تتمناها وتستحقها وتفوق التوقعات.
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فلل حي المروج المطلة على ملعب الغولف "تحت االنشاء والتطوير"

واحة من الفخامة

يحتضن حي املروج نادي الرويال غرينز والذي يغطي مساحة 800 الف مرت مربع 
ويضم واحدة من أفضل مالعب الغولف يف اململكة واملنطقة مع 18 حفرة 

تسديد، مت تصميمه على الهضاب وبني البحريات ويف إطاللة على الشواطئ 
البكر ليكون أحد معامل الرتفيه باملنطقة بشكل عام، ولسكان وزوار مدينة امللك 

عبداهلل االقتصادية بصفة خاصة، وجمهزة الحتضان جوالت من املنافسات 
االقليمية والعاملية الشيقة.

كما يحتضن كذلك أكادميية الغولف، وهو من أرقى اجملمعات الرياضية 
والرتفيهية يقدم لنخبة األعضاء مستوى استثنائي من الفخامة واخلدمات، 

مثل النادي الصحي وقاعة املناسبات الكربى واخلاصة وصاالت الطعام الفاخر 
واملطلة على ملعب الغولف ومركز األطفال ومتجر خاص باملاركات العاملية 

الرياضية.



03 | تقييم أسعار02 | خدمة التأجير 01 | خدمة إعادة البيع

الوسيط المعتمد إلعادة بيع وتأجير عقاركم في مدينة الملك عبدالله االقتصادية
”ِسلكت الخدمات العقارية“

خدماتنا

هاتفالجوالالرقم المجاني
الموقع ااإللكتروني

80011 800100125106805 | 0125106485

selectre.kaec.net

+966544645751 | +966540302932

 KAEC.Saudi KAEC_Saudi KAEC_SAUDI

لإليجارللبيع

تواصلوا اليوم مع ِسلكت الخدمات العقارية للتعّرف على آخر عروضنا الحصرية
وعلى الرقم 80011 80010selectre.kaec.net

سمو أمير مكة يفتتح ويعلن عن عشرة مشاريع سياحية بالمدينة االقتصادية ويدشن 
الدورة الثالثة لبرنامج "طموح" لتدريب 1000 شاب وشابة

هنا الغد31

قام صاحب السمو امللكي األمري/ خالد 
الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود مستشار 

خادم احلرمني الشريفني أمري منطقة مكة 
املكرمة بتدشني الدورة الثالثة لربنامج " 

طموح " لهذا العام 2017، الذي تنظمه مدينة 
امللك عبداهلل االقتصادية ، ويستهدف 

تدريب 1000 شاب وشابة وتهيئتهم لسوق 
العمل، وذلك بعد أن قام سموه قبل عدة 

أشهر بتخريج نفس العدد من املنتسبني 
للربنامج، من أبناء وبنات حمافظة رابغ، وقد 

توجت شركات القطاع اخلاص جهود املدينة 
االقتصادية بعد أن قامت أكرث من 25 شركة 

تعمل يف املدينة االقتصادية بطرح عدد 
من الوظائف النوعية، لتقدمي فرص وظيفية 

مناسبة لهذه الكوادر املدربة، وذلك من خالل 
معرض توظيف خاص بالربنامج، كما عمل 

الربنامج على رفع سقف طموح منتسبيه، 
حيث توجه بعض خريجي "طموح" إلكمال 

تعليمهم اجلامعي.

وأكد سموه يف تصريح صحفي عند زيارته 
للمدينة االقتصادية قائاًل  "أحمد اهلل سبحانه 

وتعاىل أنني اليوم يف موقع آخر من العامل االول 
على أرض اململكة ) مدينة امللك عبداهلل 

االقتصادية (.  واستطرد سموه قائال " مل يعد 
التوجه نحو العامل االول حلمًا بل واقعًا ، وأصبحنا 

جنني ثماره اليوم ، مشروعا بعد مشروع ، 
وموقعًا بعد موقع ، يف ظل هذه القياده 

والسياسة احلكيمة ، التي أمنت للمواطن 
السعودي أوال األمن واالستقرار ، وراهنت 

ثانيا على النجاح والتمسك باملبادئ والقيم 
االسالمية ، رغم كل التشكيك والهجمات 

الشرسة االعالمية والثقافية والسياسية 
وغريها والتي كانت تشكك يف هذا التوجه الذي 

قامت عليه اململكة العربية السعودية منذ 
عهد التأسيس على يد املغفور له باذن اهلل 
امللك عبدالعزيز - رحمه اهلل -، وهي تسبح 

ضد التيار الالديني لتثبت للعامل أجمع أن االسالم 
صالح لكل زمان ومكان.

صاحب السمو امللكي األمري/
خالد الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود

اأحمد اهلل �سبحانه وتعاىل اأنني 

الي�م يف م�قع اآخر من العامل االول 

على اأر�ض اململكة )مدينة امللك 

عبداهلل االقت�سادية(
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وأقامت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية حفل خاص مبناسبة زيارة سموه، مت من 
خالله تدشني ثالثة مشاريع سياحية وترفيهية باملدينة االقتصادية، باإلضافة إىل 
اإلعالن عن سبعة مشاريع بدأ اإلعداد لها بالتعاون مع عدد من الشركاء وسيتم 

افتتاحها بإذن اهلل خالل العام 2017م، وهي مشروع أكادميية لتعليم فنون الطهي، 
كرنفال جمان، احلديقة املائية العائمة، شقق الشاطىء الفندقية، اخمليمات 

الصحراوية الراقية، املنطاد الهوائي، ومركز املعارض واملؤمترات.  

ومت توقيع مذكرتي تفاهم، وقعهما األستاذ فهد بن عبداحملسن الرشيد الرئيس 
التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية، وهما :مشروع أكادميية لتعليم فنون 

الطهي بالتعاون مع مؤسسة مسك اخلريية،  ووقعها معايل األستاذ بدر بن 
حممد العساكر األمني العام للمؤسسة، وسوف يثمر هذ االتعاون املشرتك عن 

افتتاح املنشأة األوىل من نوعها يف اململكة واملقرر افتتاحها يف الربع الرابع من 
العام 2017م مبشيئة اهلل، حيث ستقدم دورات تدريبية معتمدة عامليًا لروادها من 
عشاق الطهي، والشباب املتطلعني لدخول السوق احمللي للمطاعم والضيافة، 
ويهدف الطرفان من هذه املبادرة التعليمية والتدريبية املبتكرة لدعم املوهوبني 

واملستحقني من الشباب والشابات السعوديني يف اململكة عن طريق توفري 
منح دراسية جمانية إلكمال تعليمهم وتدريبهم يف األكادميية.

ومشروع كرنفال جمان الذي يضم منطقة خمصصة لألنشطة والفعاليات 
االجتماعية واالحتفاالت يف الهواء الطلق، كما يضم عدد من املرافق اخملصصة 

للعروض الرتفيهية العاملية وااللعاب الرتفيهية واألسواق املفتوحة وعربات 
الطعام وغريها، ووقعها املهندس عمرو بن صالح املدين الرئيس التنفيذي 

للهيئة العامة للرتفيه.

حديقة جمان

متتد احلديقة على مساحة 50 ألف مرت مربع، وقد مت تصميمها بأسلوب مبتكر 
تتوزع فيه مسارات املشي والركض والدراجات، وتنتشر فيها املساحات اخلضراء 

واملرافق الرتفيهية وأبرزها مدرج املسرح املفتوح، وملعب اجلولف املصغر، 
واأللعاب املائية لألطفال.

مرسى ونادي اليخوت

يحتوي املرسى على أرصفة بحرية الستيعاب 112 يختًا، ويوفر العديد من األنشطة 
البحرية مثل الغوص و الرياضات املائية باإلضافة إىل الصيد الرياضي الصديق للبيئة، 

وهو مفهوم جديد مت تطويره بالتعاون مع االحتاد الدويل لرياضة صيد األسماك .

نادي البيلسان

وهو نادي ترفيهي يضم جمموعة من املرافق املتميزة مثل صاالت البولينج 
وألعاب احملاكاة املتنوعة لعدد من الرياضات "سباق السيارات واجلولف والصيد"، 

وعدة قاعات لعقد االجتماعات وورش العمل وحلقات النقاش .

صاحب السمو الملكي األمير خالد الفيصل يفتتح ثالث مشاريع لتنمية القطاع السياحي
وتسعى مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ألن تصبح  الوجهة الرتفيهية  

الصاعدة األكرث متيزًا على البحر األحمر، لتساهم يف دعم القطاع السياحي 
والرتفيهي يف اململكة والذي من شأنه املساهمة يف حتقيق التنمية 

االقتصادية واالجتماعية املرجوة، كما سيوفر هذا القطاع العديد من الفرص 
الوظيفية املالئمة ألبناء وبنات الوطن ومن ضمنهم خريجي وخريجات الربنامج  
التدريبي "طموح". وقد قام صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل بافتتاح 

ثالث مشاريع لتنمية القطاع السياحي، وهذه املشاريع هي:

الوجهة الترفيهية الصاعدة
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جاء ذلك خالل مشاركة السيد كريستيان وولف 
يف أحد لقاءات "MBSC Connect" التي تنظمها 

كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال 
مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية، وجتمع صّناع 

القرار ورّواد األعمال من أنحاء العامل، حيث استعرض 
السيد وولف ورقة العمل التي قدمها يف منتدى 
دافوس االقتصادي العاملي، وذلك ضمن برنامج 

الكلية الذي يهدف الستقطاب كبار املفكرين 
واملتحدثني واخلرباء احملليني والعامليني ملناقشة 

واقع بيئة األعمال يف العامل.
وكان السيد كريستيان وولف، قد أشاد بالشراكة 

الراسخة التي جتمع بني البلدين يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية والثقافية، مشريًا إىل أن 

رؤية السعودية 2030 توفر العديد من فرص تعزيز 
التجارة بني الطرفني. كما سلط السيد وولف الضوء 

على أن مدينة امللك عبداهلل االقتصادية وكلية األمري 
حممد بن سلمان ستساهما بشكل فعال يف تعزيز 

العالقات السعودية األملانية وذلك من خالل سعي 
الكلية لدعم واحتضان املنشآت متوسطة احلجم 

والتي تعد احملرك األساسي للنمو االقتصادي، وتوليد 
الوظائف، ورفع مستويات االبتكار واالبداع حيث أن 

املنشآت الصغرية واملتوسطة تشكل العمود 

رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية السابق في أحد اللقاءات التي تنظمها كلية األمير محمد 
"MBSC Connect" بن سلمان لإلدارة وريادة االعمال

احتضان المنشآت 
الصغيرة والمتوسطة 
محرٌك هاٌم للنمو 

المستدام، والعالقات 
االقتصادية السعودية 

األلمانية متينة 

الفقري لالقتصاد األملاين ومتثل 99% من الشركات 
األملانية، كما أنها تنتج ما يقارب ٦8% من الصادرات 

األملانية للخارج.

من جهته، صرح األستاذ فهد الرشيد، نائب رئيس 
جملس أمناء كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة 
وريادة األعمال، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي 
ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية "أنه  يف الوقت 

الذي تتجه فيه بعض الدول لتطبيق بعض اإلجراءات 
والقوانني االقتصادية احلمائية والتي ستؤدي للتقليل 

من حجم التبادل التجاري بني دول العامل، سعت 
اململكة من خالل الرؤية 2030 الستغالل املوقع 

االسرتاتيجي للمملكة لتعزيز دورها كمركز للخدمات 
اللوجستية يف املنطقة مما سيساهم يف زيادة 
حجم  التجارة البينية للمملكة مع دول سوق البحر 

األحمر والعامل". 

السيد كريستيان وولف رئيس أملانيا السابق
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أعلنت مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية)KAEC( عن ترسيتها عقود جديدة 
يف جمال اإلنشاء والتطوير بأكرث من 1.٦ مليار ريال سعودي خالل العام 201٦ م، 

وذلك ال يشمل العقود واالتفاقيات االستثمارية مع الشركات الصناعية والتجارية 
املستثمرة يف املدينة.

وقد شملت العقود املوقعة قطاعات متعددة يف املدينة االقتصادية، حيث بلغت 
نسبة املبالغ اخملصصة لتطوير الوادي الصناعي 30 % تقريبا من قيمة العقود، 

وذلك لتلبية الطلب املتنامي على األراضي الصناعية من الشركات العاملية 
والوطنية، يف حني أن 40 % من قيمة العقود هي لتطوير املناطق السكنية 

والسياحية. علما بأن الشركات واملؤسسات الوطنية تستحوذ على احلصة األكرب 
من هذه العقود حيث متثل 88 % من القيمة اإلجمالية.

وقال األستاذ فهد بن عبداحملسن الرشيد، الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية: “املدينة االقتصادية مستمرة يف النمو، وخطتنا 

التطويرية تسري بخطى ثابتة يف ظل وضع مايل قوي للمدينة يتيح لها اإلستثمار 
والتوسع يف أنشطتها لتحقيق التنمية املستدامة."، مشريًا إىل أن منوذج التطوير 
الفريد من نوعه والذي تتبناه مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ويتم متويله من قبل 

القطاع اخلاص، هو أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت يف النمو املتواصل يف 
كافة قطاعات املدينة االقتصادية. وأضاف الرشيد أيضا إىل أن قيمة املشاريع 

قيد التنفيذ يف املدينة االقتصادية بلغت أكرث من ٦ مليار ريال سعودي وذلك 
اليشمل عقود التنفيذ يف ميناء امللك عبداهلل وعقود الشركات الصناعية والتجارية 

املستثمرة يف املدينة.

اجلدير بالذكر أن مدينة امللك عبداهلل االقتصادية قد تعاقدت مع أكرث من 
2.700 موردا منذ البدء يف تطوير املدينة معظمهم من الشركات واملؤسسات 

الوطنية.

مدينة الملك عبداهلل االقتصادية ترسي عقودا لإلنشاء والتطوير بقيمة 1.6 مليار لاير 
سعودي خالل العام 2016 م
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وقعت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية عقدًا بقيمة 48,٦ مليون ريال، مع شركة 
"IHCC" الستكمال تطوير املرحلة الثالثة يف مدرسة أكادميية العامل وذلك يف 

مسعى لتعزيز مكانة األكادميية يف قطاع التعليم العاملي على مستوى اململكة.
وأوضح األستاذ فهد الرشيد، العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك 

عبداهلل االقتصادية، قائاًل:"تعد مدرسة أكادميية العامل، مؤسسة تعليمية متميزة 
وهي احد الروافد الرئيسية يف املدينة االقتصادية لتنمية وتطوير الكفاءات البشرية 

مبا يتوافق مع الرؤية "2030". مشريًا إىل أن مدرسة أكادميية العامل تعترب واحدة من 
أهم الركائز األساسية التي يعتمد عليها سكان مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف 
قطاع التعليم، حيث توفر لطالبها تعليمًا متقدمًا مبعايري عاملية عالية اجلودة، كذلك 

تتيح الفرصة ألولياء األمور التفاعل واملشاركة يف تنظيم حياة أبنائهم بشكل عام.

وسوف تشمل التوسعة اجلديدة ملدرسة أكادميية العامل إضافة املزيد من 
الصفوف الدراسية لرفع الطاقة االستيعابية من 750 إىل 2,000 طالبًا وطالبة بحلول 
سبتمرب 2017م، يف حني تشغل املقاعد الدراسة حاليًا 533 طالبًا وطالبة موزعة 

على 31 صفًا، إىل جانب ثالثة معامل وخمتربات للكيمياء واألحياء، والتصميم والتقنية.

من جهة أخرى، ستعمل التوسعة اجلديدة على توفري طيف واسٍع من املرافق 
املبتكرة التي ستزود الطالب والطالبات مبهارات احلياة األساسية، مبا يف ذلك 

مركز ريادة األعمال باإلضافة إىل معمل التقنيات اآللية التابع ملركز التصميم والتقنية. 
إضافة إىل مدرجات للمناسبات الكبرية، وقاعات اجتماٍع لتبادل األفكار واخلربات، 

إىل جانب مرافق متخصصة لتعزيز الوعي الثقايف، ومركز اإلجناز الذي سيقدم 
املساعدة للطالب والطالبات يف التحضري لالختبارات األساسية من قدرات و غريها. 

وسوف يتيح تصميم التوسعة اجلديدة أكرب استفادة من الضوء الطبيعي اخلارجي 
الذي بدوره سريفع مستوى اإلنتاجية لدى الطالب.

 ،”IHCC“ من جهته، صرح األستاذ سلطان برتجي، الرئيس التنفيذي لشركة
قائاًل:"لطاملا كنا داعمني ومؤمنني برؤية مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، بل 

وشريكًا يف حتقيق أهدافها االسرتاتيجية واملشاريع املبتكرة مثل مدرسة 
أكادميية العامل والتي تعد باكورة املشاريع التعليمية العديدة التي تهدف لتأسيس 

جيٍل مبتكر ومبدع."

 بقيمة 48,6 مليون لاير الستكمال المرحلة 
ً
مدينة الملك عبداهلل االقتصادية توقع عقدا

الثالثة من أكاديمية العالم

طالب أكاديمية العالم في مركز التصميم والتقنية
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ير التجارة واالستثمار "هيئة المنشآت" و"المدينة االقتصادية" و"هيئة  برعاية معالي وز
المدن االقتصادية" تقدم مزايا حصرية لرواد األعمال عبر توقيع شراكة إستراتيجية

برعاية معايل وزير التجارة واالستثمار رئيس جملس إدارة الهيئة العامة للمنشآت 
الصغرية واملتوسطة الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي، وقعت الهيئة العامة 

للمنشآت الصغرية واملتوسطة يف الرياض اليوم، اتفاقية شراكة إسرتاتيجية مع 
كل من مدينة امللك عبداهلل االقتصادية وهيئة املدن االقتصادية، يتم من خاللها 

توفري مزايا حصرية لرواد األعمال، منها إعفاؤهم من دفع إيجار املكاتب يف جممع 
األعمال "بي فيوز" ملدة خمس سنوات، ومنح موظفي الشركات حوافز سكنية 

متعددة لتمكني الشباب السعودي من موظفي الشركات من متلك وحدات 
سكنية يف املدينة االقتصادية.

وقال معايل وزير التجارة واالستثمار رئيس جملس إدارة الهيئة العامة للمنشآت 
الصغرية واملتوسطة الدكتور ماجد بن عبداهلل القصبي: "إن الهيئة ستعمل 

من خالل االتفاقية على تذليل كافة التحديات والصعوبات أمام املنشآت الصغرية 
واملتوسطة لضمان متكينها من تنفيذ مشاريعها وأداء أعمالها بسهولة ويسر، 
باعتبارها من أهم حمركات النمو االقتصادي، باإلضافة إىل رفع إسهامها يف الناجت 

القومي اإلجمايل للمملكة."
بدوره، أوضح حمافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوسطة الدكتور 

غسان بن أحمد السليمان أن "هذه االتفاقية تأتي جتسيدًا إلسرتاتيجية الهيئة بأن 
تكون ممكنة لقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة ليلعب دوره كمكون وحمرك 

أساسي للتنمية االقتصادية يف اململكة، كما أنها تأتي تأكيدًا لرسالة الهيئة 
يف تطوير ودعم املنشآت الصغرية واملتوسطة عرب قيادة التعاون مع شركائنا 

اإلسرتاتيجيني يف القطاعني العام واخلاص والقطاع غري الربحي حمليًا ودوليًا."
من جهته، بني العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل 

االقتصادية األستاذ فهد بن عبداحملسن الرشيد، أن "املدينة ستقوم مبوجب 

االتفاقية بتقدمي مزايا حصرية لرواد األعمال، أبرزها إعفاؤهم من دفع إيجار 
املكاتب يف جممع األعمال "بي فيوز" ملدة خمس سنوات، وتوفري وسائل 

املواصالت املناسبة ملوظفي الشركات وعوائلهم، وذلك من خالل التعاون مع 
شركات صغرية أو متوسطة متخصصة يف جمال النقل."

وتتضمن املزايا أيضًا  التعليم اجملاين ألطفال املوظفني يف مدرسة أكادميية 
العامل ملدة سنتني )طفلني كحد أقصى لكل موظف(، وقد خصصت مدينة 

امللك عبداهلل االقتصادية الربيد االلكرتوين )CRP@kaec.net(  الستقبال جميع 
االستفسارات املتعلقة باإلجراءات ومعرفة املزيد من املعلومات.

أما سعادة األستاذ مهند بن عبداحملسن هالل، األمني العام لهيئة املدن 
االقتصادية، فقد أعرب عن اهتمام الهيئة بقطاع املنشآت الصغرية واملتوسطة، 
مؤكدًا على الدور الهام الذي تلعبه هذه املنشآت يف دفع عجلة االقتصاد، مضيفًا 

أنه "ويف ظل رؤية 2030، إننا نسعى إىل متكني هذا القطاع من ممارسة دوره 
التنموي عرب توفري الدعم احلكومي وإزالة العقبات التي تواجه املنشآت، عالوة على 

التنسيق املباشر بني أطراف االتفاقية الثالثة."
وأشار هالل إىل أن هيئة املدن االقتصادية ستعمل على تسهيل وتسريع إصدار 

الرتاخيص الالزمة ملزاولة النشاط التجاري، كما ستتعاون الهيئة مع شركائها 
يف االتفاقية ومع املستثمرين يف املدينة االقتصادية لوضع قائمة بالفرص 

االستثمارية املنبثقة من خالل املشاريع واالستثمارات الصناعية واخلدمية 
القائمة يف املدينة االقتصادية وتوفريها للمنشآت الصغرية واملتوسطة لدعم 

استدامة منوها، إىل جانب العمل بشكل مستمر على تذليل العقبات وتسهيل 
تعامالتها باعتماد مبدأ الشراكة.

هنا الغد37

مدينة الملك عبداهلل االقتصادية تستقطب "بترومين" 
لمنظومة المستثمرين في الوادي الصناعي 

وّقعت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية اتفاقية مع 
شركة برتومني السعودية تستأجر مبوجبها أرضًا 
يف الوادي الصناعي تقدر مساحتها 193,917 مرت 

مربع، بهدف إنشاء مركٍز لتقدمي اخلدمات اللوجستية 
لسيارات نيسان. 

وبهذه املناسبة، أّكد األستاذ سمري نّوار، الرئيس 
التنفيذي لشركة برتومني، على أهمية العمل 
املشرتك وبناء عالقات وطيدة تنعكس إيجابًا 

على أداء الشركتني واستثماراتهما، وقال األستاذ 
نوار:"هناك الكثري من عوامل اجلذب التي شجعتنا 

على اختيار الوادي الصناعي يف مدينة امللك عبداهلل 
االقتصادية من أجل توسيع استثماراتنا، وأهم تلك 
العوامل هي املوقع اإلسرتاتيجي للمدينة، اكتمال 
بناء وتشغيل ميناء امللك عبداهلل وما يتمتع به من 
إمكانيات متطورة، سهولة أداء األعمال، واحلصول 

على الرتاخيص والتصاريح الالزمة من خالل هيئة 
املدن االقتصادية بسهولة ويف وقت قياسي."

وخالل مراسم توقيع اإلتفاقية، أعرب األستاذ ريان 
قطب، الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي مبدينة 

امللك عبداهلل االقتصادية، عن سعادته بهذه 
الشراكة اإلسرتاتيجية التي تعكس الزيادة يف 

الطلب من الشركات احمللية الرائدة، ومتثل إضافة 
نوعية لقطاع املركبات. وقال األستاذ قطب:" قطاع 

املركبات مبا يتضمنه من وكالء للسيارات وموزعني 
وموردي قطع الغيار وخطوط جتميع الشاحنات 

ومصنعي زيوت التشحيم يحقق منوًا متسارعًا داخل 
الوادي الصناعي" ، مضيفًا "من الطبيعي أن يتحول 

الوادي الصناعي إىل وجهة رئيسية لهذا القطاع ملا 
يتمتع به من موقع إسرتاتيجي على البحر األحمر وربط 

لوجستي، باإلضافة إىل طرح منطقة إعادة التصدير 
وافتتاح ميناء الدحرجة يف ميناء امللك عبداهلل."

يذكر أن برتومني تعترب من الشركات الرائدة يف 
صناعة التشحيم وخدمات السيارات يف اململكة، 
وتركز الشركة على خمس قطاعات رئيسية، هي: 

تصنيع وبيع زيوت التشحيم والشحوم الصناعية، 
اخلدمات السريعة لتغيري زيوت املركبات "برتومني 

إكسربس"، خدمات إصالح وصيانة املركبات، 
حمطات الوقود، وتوكيالت شركات السيارات )الوكيل 

الرسمي لسيارات "نيسان" يف اململكة العربية 
السعودية(.

وبدأت برتومني عملها باململكة عام 1968م من 
خالل إنتاجها للزيوت ذات اجلودة العالية، ويعمل 

يف شركة برتومني أكرث من  ٤,000 موظف، وتقوم 
بتصدير منتجاتها إىل أكرث من ٣٥ بلدًا تشمل دول 

جملس التعاون اخلليجي، والشرق األوسط وأفريقيا 
وآسيا.



هنا الغد38

شركة "الشايع" تنضم لقائمة المستثمرين في مدينة الملك عبد اهلل االقتصادية  
ضمن خطتها التوسعية لتأسيس أول مركز لوجستي في المنطقة الغربية

أعلنت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية عن توقيع عقد مع شركة الشايع 
الدولية للتجارة - الشركة الرائدة يف جتارة التجزئة يف اململكة – والذي 

سوف تستأجر مبوجبه الشايع أرضًا تبلغ مساحتها 91 ألف مرت مربع ضمن 
املرحلة الثالثة من الوادي الصناعي باملدينة االقتصادية. 

متتلك شركة الشايع حصة كبرية يف السوق السعودي من خالل إدارة 
وتشغيل أكرث من 800 متجر يف جميع أنحاء اململكة ألكرث من 40 عالمة جتارية 
عاملية منها: "ستاربكس" و"اتش آند ام" و"مذركري" و"دبنهامز" و"فيكتوريا 

سيكريت" وغريها من العالمات التجارية العاملية الشهرية. وتعترب االتفاقية 
املوقعة مع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية داعمًا رئيسيًا خلطة التوسع 

التي تتبناها شركة الشايع من خالل امتالك مركز لوجستي جديد للشركة 
على البحر االحمر. حيث تتمتع منطقة الوادي الصناعي مبوقع إسرتاتيجي 

متصل مباشرة مبيناء امللك عبداهلل الذي ُيعّد أحد أهم القنوات املالحية لنقل 
البضائع بني الدول يف املنطقة، وتتصل جميع املرافق يف الوادي الصناعي 

بشبكة متطورة من البنى التحتية والتي سوف تساهم بدورها يف تطوير 
املستوى اللوجستي لشركة الشايع. 

وبهذه املناسبة صّرح السيد حممد عبد العزيز الشايع، رئيس جملس 
اإلدارة التنفيذي لشركة حممد حمود الشايع، قائاًل: "إن منو أنشطتنا وعالماتنا 

التجارية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتوفري املنتجات لزبائننا يف الوقت املناسب. 
ونحن على ثقة بأن وجودنا يف مدينة امللك عبد اهلل االقتصادية سيدعم 

جهودنا يف تنفيذ خططنا التطويرية." 
من جهته، رحب األستاذ فهد بن عبداحملسن الرشيد، العضو املنتدب 

والرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية، بإنضمام شركة الشايع 

إىل قائمة املستثمرين يف املدينة االقتصادية وصّرح قائاًل:"نحن فخورون بأن 
املدينة االقتصادية قد أصبحت وجهة لرؤوس األموال اخلليجية والعربية والعاملية. 

وسوف نتمّكن بفضل هذا الدعم من املضّي قدمًا يف حتقيق الرؤية اإلسرتاتيجية 
التي تبنتها حكومتنا الرشيدة لهذه املدينة احلديثة".

هنا الغد39

كلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال في مدينة الملك عبداهلل 
االقتصادية تطلق برنامج ماجستير إدارة األعمال 

أطلقت كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال يف مدينة امللك 
عبداهلل االقتصادية مؤخرًا برنامج ماجستري إدارة األعمال، وذلك للموسم الدراسي 

األول بالكلية 2018/2017 م خالل حفٍل بهيٍج حضره األستاذ فهد بن عبداحملسن 
الرشيد، نائب رئيس جملس األمناء، والدكتورة كريي هيلي، رئيس كلية “بابسون”، 

وأعضاء جملس األمناء  يف الكلية، ولفيٌف من الطالب املنتسبني للربنامج.

وخالل كلمته يف حفل اإلطالق، أعرب األستاذ فهد الرشيد عن سعادته بإطالق 
برنامج ماجستري إدارة األعمال يف الكلية، مشريًا إىل أن الكلية تعد أول مؤسسة 

تعليمية تقدم برامج املاجستري يف اإلدارة وريادة األعمال يف اململكة ضمن 
ثقافة تعكس أفضل املمارسات األكادميية على مستوى مؤسسات التعليم العايل 

املتميزة حول العامل حيث ترتكز على احرتام اآلراء اخملتلفة، واالحرتافية، والنزاهة، 
وااللتزام الدائم باالمتياز.

وأوضح األستاذ الرشيد، قائاًل:"تعترب كلية األمري حممد بن سلمان خطوة حيوية 
لتوفري وتطوير بيئة حاضنة لريادة األعمال يف اململكة باعتبار ريادة األعمال أحد 

أهم العناصر الرئيسية لرؤية 2030، ونتطلع قدمًا لرنى الكلية تسهم بفاعلية 
يف النهوض مبسرية التنمية على الصعيد الوطني، وتزويد السوق السعودي 

بالكفاءات البشرية الطموحة التي ستقود الوطن نحو مزيد من التقدم واالزدهار، 
وتساهم يف صناعة جيل من  القياديني القادرين على استغالل الواقع االقتصادي 

اجلديد للمملكة، ليصبحوا سيدات ورجال أعمال املستقبل بإذن اهلل".

وقد جاء حفل اإلطالق مقدمة ألسبوع التوجيه واإلرشاد الذي سبق البداية الفعلية 
للدراسة بالكلية واستمر خالل الفرتة من 11-14 سبتمرب احلايل، وشهد هذا 

األسبوع تنظيم العديد من الفعاليات التحفيزية والتوجيهية والتوعوية، إىل جانب 
عدٍد من الربامج واألنشطة احملفزة للتفكري واألخرى الرتفيهية التي أسهمت يف 

تعريف الطالب والطالبات بالكلية واملسارات األكادميية التي تقدمها، باإلضافة 
إىل التعرف على هيئة التدريس وعلى الطالب اآلخرين الذين جاءوا من داخل وخارج 
اململكة ليتشاركوا األفكار واخلربات، ناهيك عن التعرف على مدينة امللك عبداهلل 

االقتصادية التي حتتضن الكلية، وستكون عنوان الطالب طوال فرتة دراستهم، 
خاصة ممن انتسبوا إىل الربنامج بتفرغ كامل.

وقد شهد أسبوع التوجيه واإلرشاد حضور عدد من الشخصيات السعودية البارزة 
التي جنحت يف شق طريقها نحو النجاح، مثل: الدكتورة ملى السليمان، واألستاذة 
ملى غزاوي واألستاذ هتان ساعاتي، حيث استعرضوا جتاربهم يف احلياة، ورحلتهم 
يف صناعة الذات يف مسعى من إدارة الكلية لتحفيز الطلبة وتعريفهم باملنجزات 

التي حققتها تلك الشخصيات، والتأكيد على استطاعة كل فرد حتقيق النجاح 
والتميز. 

من جهتها، رحبت الدكتورة كريي هيلي، رئيس كلية “بابسون”، بانطالق الدراسة 
يف مسار ماجستري إدارة األعمال، مؤكدة أن كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة 

وريادة األعمال تسهم فعليًا يف االرتقاء مبكانة اململكة العربية السعودية على 
مؤشر التعليم العايل على مستوى العامل، ناهيك عن كونها تقدم ألبناء وبنات 

اململكة خيارًا مثاليًا يغنيهم عن السفر إىل اخلارج لطلب العلم، ويستقطب األفراد 
الذين يطمحون ملواصلة تعليمهم العايل من خمتلف أنحاء املنطقة.

وأوضحت هيلي أن كلية "بابسون" العاملية حرصت على تقدمي خمتلف أوجه 
الدعم لضمان جناح هذا الصرح األكادميي الهام، حيث تعتمد كلية األمري حممد بن 

سلمان منهج كلية بابسون الفريد لتعليم االدارة و ريادة األعمال ، باإلضافة إىل بذل 
اجلهود للتأكد من أن الكلية متتثل ألعلى معايري اجلودة العاملية من خالل اتباع 

معايري كٍل من الهيئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي، واالعتمادات الدولية 
من هيئات مثل جمعية نيو إجنالند للمدارس والكليات وجمعية تطوير كليات إدارة 

األعمال. وأعربت هيلي عن أملها يف رؤية طالب وطالبات كلية األمري حممد بن 
سلمان لإلدارة وريادة األعمال يحصلون على التجربة األكادميية والعملية التي 

تصقل شخصياتهم وتعزز قدراتهم على تطوير العامل الذي نعيش فيه.

وتدعم الكلية حديثة النشأة، رؤية صاحب السمو امللكي األمري حممد بن سلمان، 
ويل العهد نائب رئيس جملس الوزراء وزير الدفاع -رعاه اهلل-، تساهم يف إعداد 

الكفاءات السعودية ذكورًا وإناثًا من الناحية العلمية، ثم متكينهم عمليًا من 
تأسيس مشاريعهم اخلاصة بنجاح سواء بشكٍل مستقٍل أو من خالل حاضنة 

أعمال متخصصة بدعم من برامج متويل متنوعة بالتعاون مع املؤسسات املالية 
السعودية.



40KAEC التعليم في

1- إنطلقت مؤّخرًا كّلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة 
األعمال. ما هو موقع الكّلية يف خارطة التعليم باململكة العربية 

السعودية واملنطقة؟

يسّرين أن أعلن عن إنطالق برامج كّلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة 
وريادة األعمال بدءًا من شهر سبتمرب 2017م. إّلا أّن الكّلية كفكرة، 

وموقع ومنهج وفلسفة ونهٌج تعليمّي ال يقّل عمرها عن اخلمس 
سنوات من التخطيط والتحضري املتواصلني. هكذا، ميكن إعتبار كّلية 

األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال أكرث مؤّسسة تعليم 
عايل مّت التخطيط والتحضري لها يف السعودية.

وال شّك أّن اجلهات الراعية للكّلية واملساِهمة بها بهوّيتها وأهّميتها 
ما هي إّلا تأكيٌد على دور هذه املؤّسسة الذي يلتقي ويتوافق مع 

سعي اململكة نحو حتقيق رؤية 2030 على املستوى الوطني، وتعزيز 
دورها كدولٍة عضوة يف جمموعة العشرين متّر مبرحلٍة حتّولية 

حمورية على املستوى العاملي. كما يشّكل تركيزنا على ريادة األعمال 
وعقلية الريادة يف األعمال يف جميع القطاعات اإلقتصادية هدفًا 

أساسيًا من برنامج التحّول الوطني يف إطار رؤية 2030، ونحن نتطّلع 
بحماٍس لتخريج جيٍل من القادة الشباب الذين سيكون لهم إسهامات 

كبرية وأساسّية يف هذا التحّول.
نحن يف كّلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال مهّيؤون 

 MBA متامًا لتقدمي أفضل برنامج ماجستري يف إدارة األعمال
باإلضافة إىل كوننا أفضل كلّية لإلدارة وريادة األعمال على صعيد 

املنطقة ومن بني األفضل يف العامل.

ذلك وهناك العديد من العوامل التي تساهم بنجاح مؤّسستنا حّتى 
قبل إنطالق براجمها رسمّيًا ومنها: طاقم التعليم واإلدارة وخربته 

الطويلة يف قطاع التعليم العايل؛ الشراكة املتكاملة والتفاعلية بني 
مؤّسستنا و"بابسون غلوبال" )شركة مملوكة بالكامل من كّلية 

بابسون بإدارة العميد السابق لكّلية بابسون(؛ واملوقع املمّيز يف 
مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية وهي مدينٌة جديدة تنبض باحلياة 

والنشاط وتسعى ألن تكون مركزًا حيويًا لرّواد األعمال.

مقابلة مع الدكتورة أسماء صديقي
نائب العميد لشؤون الطالب 

بعد مسريٍة مهنيٍة طويلٍة دامت أكرث من 20 عاٍم يف قطاعي التعليم 
والتعليم العايل يف املنطقة، إنضّمت الدكتورة أسماء صديقي إىل كّلية 

حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال التي تأّسست حديثًا.

تبّوأت صديقي مناصب قيادية عديدة ضمن مؤّسسات تربوّية وتعليمية 
ناشئة فاكتسبت خربًة واسعة يف جمال تطوير خدمات الطالب واملناهج، 

وتعزيز الفعالية اإلدارية واملؤّسساتية، باإلضافة إىل تصميم الهياكل 
التنظيمية وتوطيد العالقات مع املؤّسسات الرتبوية العاملية إلبرام 

الشراكات اإلسرتاتيجية معها. ويف العام 201٤، حصلت صديقي على لقب 
"القيادي العاملي الشاب" من املنتدى اإلقتصادي العاملي تقديرًا إلجنازاتها 

املهنية وإسهاماتها يف تنمية اجملتمع.
من خالل هذه املقابلة، تعّرفنا الدكتورة صديقي على كلّية حممد بن 

سلمان لإلدارة وريادة األعمال وحتّدثنا عن براجمها وحياة الطالب فيها 
ومّيزاتها التنافسية حمليًا وإقليميًا.

جانب من احد االجتماعات في كلية االمير محمد بن سلمان

41KAEC التعليم في

٣- ماذا عن املناهج والتخّصصات التي تقّدمها الكّلية لسوق ريادة األعمال باملنطقة؟

لقد قامت كربى اجلهات املانحة لرتاخيص برامج 
التعليم العايل باإلّطالع على مناهجنا وكان لديها آراًء 

إيجابية جّدًا بالنسبة جلودتها ومستواها. فنحن قمنا 
بتصميم مناهجنا مبا يتناسب مع مصلحة الطالب 

أّواًل بالرتكيز على الشّق التطبيقي وعلى شمولية 
املضمون. كما قمنا بتعزيز مناهجنا من خالل تقدمي 

جتربة تعليمية متكاملة للطّلاب تراعي إحتياجاتهم 
للتطّور الشخصي واملهني يف نفس الوقت 

وتهّيئهم لتحقيق النجاح واإلجنازات يف املستقبل.
ويهّمني اإلشارة إىل مسألة تعترب أساسّية يف 

براجمنا - ال سّيما يف برنامج شهادة املاجستري يف 
إدارة األعمال MBA - أال وهي أّن هدفنا األساسي 

ليس منح الشهادات بل جناح وتأّلق خّريجينا على 
الصعيد الشخصي واملهني سواء إختاروا الوظيفة أو 

تأسيس مشاريعهم اخلاصة.
وسعيًا لتحقيق هذا الهدف، ندعم قدرات طّلابنا على 
تدعيم شبكة عالقاتهم، وخماطبة اجلماهري، وتقدمي 

العروض، والبحث عن اإلستثمارات من خالل جتارب 
تطبيقية مبّسطة مبنّية على مشاريع واقعية داخل 

الصف، ال سّيما يف مادة SLE هذه املادة الفريدة 

2- تقع الكّلية يف قلب مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية، ملاذا املدينة اإلقتصادية حتديدًا؟ وما هي الطاقة 
االستيعابية احلالية واملستقبلية؟

مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية هي مكان يثري 
فضول وحماسة الرّواد يف جميع اجملاالت؛ أولئك 

الذي يسبقون عصرهم يف التفكري والتخطيط مّمن 
ميلكون القدرة على متييز الفرص القّيمة ولكن غري 

امللموسة بعد، ويواجهون اجملهول بثقٍة وثبات. 
يف نفس الوقت، تعترب املدينة مكانًا مثاليًا للعائالت 

اللواتي يسَعني لتبّني منط حياٍة صحّي ونشيط. 
هي املدينة النموذجية والوحيدة التي ميكن أن توّفر 
للطّلاب حرمًا جامعيًا متكاماًل وجتربًة تعليميًة فريدة 

يف بيئٍة جامعية جمتمعية آمنة وتفاعلية بإمتياز. 
فالفرص التي تقّدمها املدينة اإلقتصادية ال حتصى: 
املؤمترات التي يتّم تنظيمها هنا، املشاركة الفاعلة 

للهيئة العامة للمنشآت الصغرية واملتوّسطة، 
والقدرة على الوصول إىل سوٍق جديدة بالكامل يف 

رابغ إىل شمال املدينة، واملدينة املنّورة إىل الغرب، 
وصواًل إىل مّكة جنوبًا. كّلها فرٌص قّيمة ستزداد 

بالتأكيد مع إستكمال مشروع قطار احلرمني السريع.

يتمّتع خّريجو كّلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة 
وريادة األعمال ورّواد األعمال املستقبلّيني بأفضلية 
أن يكونوا جزءًا من مستقبل هذه املدينة الواعد وأن 
يكونوا من أوائل املساهمني يف تطّورها وازدهارها 

مستقباًل.  

تساوي الوحدات الدراسية ألربعة مواد وهي ُتعطى 
خالل سنة كاملة وتستوجب من الطّلاب أن يعملوا 

ضمن فرق على تأسيس مشروع شركة خاصة 
أو أن يعملوا على حّل معضلة أو حتدٍّ يواجه شركة 

ما، أو على حّل حتدٍّ بيئيٍّ يواجه اجملتمع، أو القطاع 
العام، أو حّتى على معاجلة مسألة ذات شأن عام. 

من خالل هذا الصف، يتعّلم الطّلاب تطبيق املفاهيم 
التي إكتسبوها يف مواٍد أخرى مبساعدة املدّرسني 

واملوّظفني اإلداريني فيحصدون النجاح أو يتعّلمون 
دروسًا قّيمة من جتاربهم، هي فرصٌة مذهلة إلختبار 

عقلية رّواد األعمال التي نوّد أن نغرسها يف جميع 
طاّلبنا.

نحن نأمل أن نساهم بشكٍل كبري يف حتقيق 
تطّور طّلابنا ويف اإلرتقاء إىل إحتياجات خّريجينا يف 
املستقبل. فهم سيلعبون دورًا مركزيًا يف تعزيز 
سمعتنا وشبكة عالقاتنا باإلضافة إىل عملهم مع 
طّلابنا املستقبلّيني، ونحن سنقف دائمًا إىل جانب 

خّريجينا بإعتبار الكّلية مركزًا حيوّيًا دائمًا للتعليم مدى 
احلياة.

بالفعل، وكما يكّرر الرئيس التنفيذي مرارًا، فقد مّت 
تشييد هذه املدينة بالتزامن مع بدء حتّول اململكة 
نحو التنويع اإلقتصادي وتخّليها تدريجيًا عن اإلعتماد 

الكّلي على النفط كرثوٍة وطنية وحيدة. 

كما وتتمّيز املدينة بأجوائها الهادئة التي تبعث 
الطمأنينة والسكون يف قلوب سّكانها وزّوارها. 

أّما لإلجابة عن سؤالك اآلخر حول الطاقة اإلستيعابية 
للكّلية، فيهّمني أن أوّضح أّن كّلية األمري حممد بن 

سلمان لإلدارة وريادة األعمال تهّتم بالنوعية أكرث من 
الكمّية. صحيٌح أّن قدرتنا اإلستيعابية احلالية ال تتعّدى 

100 طالب، إّلا أّننا نتعّمد إطالق براجمنا بحذٍر وتأٍن، 
ونختار املرّشحني األكرث كفاءًة فقط مّمن ميلكون 

الفرص والقدرات الواعدة للتفّوق العلمي وخصوصًا 
أولئك الذين ميلكون مميّزات القيادة والقدرة على 
النجاح واإلجناز مستقباًل سواء يف ريادة األعمال أو 

يف املساهمة الفاعلة واملؤّثرة يف القطاع اخلاص، 
العام أو غري الربحي.

القيادي
العالمي
الشاب

حصلت صديقي من
المنتدى اإلقتصادي العالمي

على لقب



6- للدكتورة أسماء صديقي مساهمات بارزة وسرية ذاتية ثرّية يف اجملال التعليمي. ما هي أبرز هذه 
احملّطات قبل االنضمام لكلّية األمري حممد بن سلمان؟

شكرًا على هذا اإلطراء. لقد حّولت مساري املهني نحو التعليم العايل بعد قضاء عّدة سنوات يف مرحلة 
التعليم الثانوي منذ حوايل الـ15 عامًا من خالل إنضمامي إىل جامعة عّفت )التي كانت تعرف آنذاك بكلّية عّفت(. 
أذكر أّن هذه املرحلة بالذات كانت حمورية بالنسبة للتعليم العايل اخلاص ال سّيما التعليم العايل للنساء. وقد 

شهدُت إنطالق أّول برنامج عمارة للنساء يف جامعة عّفت كما وشهدُت إنطالق أّول برنامج للهندسة.

وال شّك أّن العمل على إطالق برنامج هو شهادٍة بنجاح )من الرتخيص إىل اإلطالق( ثّم السعي إلستقطاب 
الطّلاب من 15 دولة عربية من أصل 22 يف خالل مّدة قياسّية ال تتعّدى ٦ أشهر للتسجيل يف برنامج 

ماجستري يف اإلدارة العامة MPA يف كلّية دبي لإلدارة احلكومية )بالتعاون مع كلية هارفرد كينيدي( 
املعروفة اليوم بكلّية حممد بن راشد لإلدارة احلكومية، كّل ذلك شّكل حمّطًة حمورية أخرى أعتّز وأفتخر بها.

أّما حمّطتي املهنية التالية فحملت أيضًا ثمارها وممّيزاتها حيث عملت كمديرة يف واحدة من أهم وأكرب 
الشركات اإلستشارّية للتعليم العايل يف الواليات املتحّدة من مقّريها يف الرياض ودبي. بعدها، عملت 

كمستشارٍة مستقّلة وكانت فرتة جمزية للغاية بالنسبة يل ال سّيما وأّنني عملت يف خمتلف دول جملس 
التعاون اخلليجي وكذلك مع عّدة شركات ومؤّسسات إستشارية عاملية فاكتسبت خربة واسعة يف خمتلف 

جوانب قطاع التعليم العايل.

وقد يفاجئك رّبما أن تعلم أّن أحد املشاريع التي عملت عليها كمستشارة كانت دراسة جدوى لهذه الكلية 
التي أتشّرف اليوم أن أكون جزءًا منها. وبالفعل، إّنه من اجملزي جّدًا أن أرى كيف اكتملت الصورة وتبلورت 

لتصبح حقيقة بعد مرور نصف عقٍد تقريبًا على بدء التخطيط لها.

أّما أكرث حمّطاتي املهنية إرضاًء للّذات، فكانت إطالق مشاريعي اخلاصة التي تتعّلق جميعها بالتعليم 
والرتبية. ومن أهّم الربامج التي قمت بإطالقها وإدارتها ملّدة 5 سنوات كان برنامج مدرسة صيفّية يف 
جامعات كامربيدج وأوكسفورد علمًا أّن هذه األخرية هي التي منحتني شهادتي املاجستري والدكتوراه. 

بالفعل، إّن السعادة التي تختربها عند رؤية مشروعك اخلاص ينجح ويتأّلق ال تقّدر بثمن )فقد حصلنا على 
تقدير إمتياز 100% من قبل جميع الطّلاب واألهايل الذين مّت إستطالع آرائهم بالنسبة للربنامج(.

وبالتايل، ميكنك القول أّن هناك رائد أعماٍل داخل كّل واحد مّنا! 

٤- يفّكر الطالب باحلاضر واملستقبل، من 
أمور تتعّلق بالسكن والتنّقل والتكاليف احلالية، 
وفرص العمل املستقبلية.  كيف تنظرين لهذا 

األمر كعميدة لشؤون الطالب؟

 MBA إّن طّلاب برنامج ماجستري إدارة األعمال
هم أصحاب وظائف ومهن سيعيشون ضمن 

مساكن خمّصصة يف إطار األحياء السكنّية 
ملدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية. نحن يف الكلّية 
نتبّنى سياسة "اإلقامة يف احلرم" التي تستوجب 

من الطّلاب أن يعيشوا يف املدينة أو ضمن 
مسافٍة قريبة منها. ذلك وسيستفيد الطّلاب 

من جميع اإلمتيازات التي يوّفرها أّي حرٍم جامعيٍّ 
عاملّي يضّم مسكنًا للطّلاب. فالطالب يتعّلم 

بشكٍل أفضل عندما يبتعد عن ضوضاء وزحمة 
احلياة الصاخبة واملشاكل اليومية أو عندما يرعى 
غريه مشاغله بالنّيابة عنه. ومدينة امللك عبداهلل 
اإلقتصادية خري مثاٍل عن البيئة النموذجية للتعّلم 

ضمن أجواٍء هادئة. 
أّما بالنسبة للوظائف، فسيتمّكن طّلابنا من 

التخطيط حلياتهم يف مرحلة ما بعد التخّرج وذلك 
منذ أّول يوم توجيهي لهم يف الكّلية. فخدمات 
التوجيه الوظيفي التي نوّفرها لطّلابنا تبدأ منذ 

اليوم األّول وليس قبل شهٍر من التخّرج. كما 
وأّننا متفائلون جّدًا بقدرة طّلابنا من السعوديني 

واألجانب على حدٍّ سواء على توطيد العالقات 
يف ما بينهم مستقباًل وإقدامهم على توظيف 

بعضهم البعض ضمن مؤّسساتهم وشركاتهم 
الناشئة أيضًا. 

٥- كيف تنظر كّلية األمري حممد بن سلمان 
للمستقبل فيما يتعلق بالتعليم وبيئة ريادة 

األعمال يف اململكة العربية السعودية؟

ال شّك أّن هناك حاجة إقليمية وعاملية إلعادة 
تعريف مفهوم "الرتبية والتعليم" وكيفية تقييمنا 
لنتائجه. فقدرات التفكري التحليلّي وحّل املشاكل 

ال سّيما يف ظّل الظروف املتقّلبة الراهنة، 
باتت من القدرات املطلوبة والضرورية اآلن أكرث 

من أّي وقٍت مضى. نحن يف كلّية األمري حممد 
بن سلمان نعمل على حتديد الطّلاب األكرث 

قدرًة وإستحقاقًا مّمن يتمّتعون باخلصائص 
األساسية للقادة الشباب املستقبلّيني ونسعى 

جاهدين ملساعدتهم على صقل قدراتهم 
وتكوين شخصّيتهم القيادية. وال ميكن إضعاف 

قيمة هذا النوع من التعليم من خالل الفجوة 
القائمة بني مؤّسسات التعليم العايل من جهة 

واليد العاملة وسوق العمل من جهٍة أخرى. لذا، 
سنعمل على سّد هذه الفجوة وعلى تخريج 

قادة املستقبل، وبدورهم سوف يخلقون فرص 
عمٍل قّيمة علمًا أّن خلق فرص العمل من أهّم 

طموحات رؤية السعودية 2030 وبيئة ريادة 
األعمال التي ستعمل على إحتضان رّواد األعمال 

املستقبلّيني.

مدرج كلية االمير محمد بن سلمان



يف العام 201٦ خّرجت أكادميية العامل أّول دفعٍة من الطّلاب يف املرحلة الثانوية ما شّكل حمّطًة حمورية 
يف تاريخ املدرسة يف مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية.

وإحتفااًل بإجنازهم، قّرر الطّلاب أن يعّبروا عن إمتنانهم للمدينة التي إحتضنتهم وأمّنت لهم إطارًا تربويًا 
مثاليًا للتعّلم والنجاح. فقام املتخّرجون بالعمل على مشروٍع ممّيز قّدموه للعضو املنتدب والرئيس 

التنفيذي مبدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية السيد فهد الرشيد. 
سّت شابات وإحدى عشر شابًا عملوا على مدى 7 أسابيع متواصلة لتصميم 17 خوذة سالمة حتت عنوان 

"نبني مستقبلك". وقد وّفر هذا املشروع وسيلًة مفيدة للطّلاب للتعبري عن مشاعرهم حول كونهم 
جزءًا من األكادميية العاملية ومن املدينة اإلقتصادية أيضًا حماولني أن يصّوروا من خالل تصاميٍم إبداعية 

تأثري ذلك عليهم وعلى قراراتهم املهنية املستقبلية.
وبعد تفكرٍي طويل وجتارب تصميمية وعروض جتريبية عديدة، وعلى الرغم من أّن بعض الطالب كانت 
لديهم رؤية مشرتكة ملسريتهم املهنية املستقبلية، استطاع هؤالء أن يصّمموا 17 خوذة فريدة 

تعكس طموح كلٍّ منهم.
وتقديرًا لهذا العمل اخلّلاق، اجتمع السيد فهد الرشيد مع الطالب ومديرة املدرسة السيدة هناء 

طاشكندي وأهدى كّل طالٍب خوذة على جدار املكتب شارحًا معنى تصميمه. كما ووّقع جميع الطالب 
على خوذٍة مشرتكة كذكرى للسيد الرشيد الذي أثنى على حّسهم اإلبداعي وقدرتهم على اإلبتكار.

هكذا، ساهم مشروع "هاتس أوف" بتعزيز ثقة الطالب 
املتخّرجني بنفسهم وصقل مهاراتهم يف التقدمي 

والشرح فضاًل عن إعطائهم فكرًة واضحة حول 
مسريتهم العلمية املستقبلية. 

بعد أشهٍر عديدة من التحضري، نّظمت أكادميية العامل 
يف مدينة امللك عبدااهلل ااإلقتصادية سباق "كرايزي ليقز" 

إحتفااًل بحلول شهر القلب الصّحي.
وقد مّت تنظيم السباق على طول الشاطئ حيث ركض 

الطّلاب واملعلمون من منطقة "نت زون" ولغاية احلديقة 
عند مركز الزّوار، ترافقهم هتافاٌت تشجيعية من زمالئهم 

وأهايل الطالب.
أّما بعد إنتهاء السباق، فاستمتع جميع املشاركني بنزهٍة 

مسلّية يف الهواء الطلق يف احلديقة وقضوا أوقاًت ممتعة 
يف املالعب اجملاورة لها.

 بشهر القلب الصّحي
ً
سباق "كرايزي ليقز" إحتفاال

أّول دفعة متخّرجين من أكاديمية العالم تهدي مشروعها
"هاتس أوف" لفهد الرشيد

وعلى غرار جميع فعاليات أكادميية العامل، حّقق سباق 
"كرايزي ليقز" جناحًا كبريًا وشهد إقبااًل ممّيزًا. ذلك وقّدم 

احلدث منّصًة فّعالة للطّلاب واألهل والعاملني يف 
األكادميية للتفاعل، وممارسة الرياضة والتعارف 

باإلضافة إىل كسبهم معارف قّيمة حول كيفية 
احملافظة على قلٍب صّحي من خالل تبّني منط 

حياٍة سليم يتضّمن نظامًا غذائيًا متوازنًا، ممارسة 
الرياضة بشكٍل دوري، واإلبتعاد عن إستهالك التبغ.
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صورة تجمع الطالبات قبل  بدء السباق في حي البيلسان

 األستاذ فهد الرشيد

مسابقة التهجئة "اسبيلينق بي" في أكاديمية العالم

كما جرت العادة يف كّل عام، أقامت أكادميية 
العامل يف مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية 

مسابقة "اسبيلينق بي" حيث تنافس الطّلاب 
من الصف األول إىل الصف اخلامس إبتدائي على 

تهجئة أكرب عدٍد من الكلمات بشكٍل صحيح.
حتّولت هذه املسابقة إىل موعٍد سنويٍّ مسلٍّ 

لألطفال وهي تهدف إىل صقل مهاراتهم وتعزيز 
حتّكهم باّللغة اإلنكليزية فضاًل عن تخويلهم 

من تعّلم العديد من الكلمات اجلديدة وحتسني 
قدرتهم على التهجئة واللفظ، وإغناء مفرداتهم 
ومعرفتهم بأصل الكلمات ومنها كلماٌت صعبٌة 

للغاية.
يف ختام املسابقة، أعلنت األكادميية عن أسماء 
الفائزين للعام الدراسي 2017/201٦ وقّدمت لهم 

اجلوائز التذكارية التي صنعها خمترب التصميم 
والتكنولوجيا يف األكادميية.

وتعترب هذه املسابقة أكرث من جمّرد حفٍظ 
عشوائيٍّ للكلمات إذ إّنها تقّدم للطّلاب منّصًة 

عالية التنافس ما يعّزز ثقتهم بنفسهم وقدرتهم 
على التنافس يف املستقبل.
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نّظمت أكادميية العامل معرضًا للفنون اإلسالمية عند 
املدخل الرئيسي للمدرسة دام ثالثة أّيام وتضّمن لوحاٍت 

لطّلاب األكادميية الذين شاركوا يف تطبيق ما اكتسبوه من 
معارٍف يف حّصة الدراسات اإلسالمية وحّصة الفنون من 

خالل لوحاٍت فنّية من توقيعهم.

وقام طّلاب املدرسة واملدّرسني بزيارة املعرض وفق 
جمموعاٍت أثناء ساعات املدرسة تأّملوا خاللها األعمال 
الفنّية املعروضة بإعجاب. كما شرح املعلمون للطّلاب 

بعض معامل الفّن اإلسالمي وشّجعوهم على املشاركة يف 
معرض الفن اإلسالمي املقبل.

وكان لهذا النشاط أهدافًا عديدة حتّققت، منها أّنه ساهم 
يف حّث الطّلاب على تطبيق ما تعّلموه خالل حصص 

الدراسات اإلسالمية يف حياتهم اليومية ضمن أنشطة 
الطّلاب. ذلك وساهم املعرض أيضًا بالتعريف عن مواهب 

طّلاب األكادميية الفنّية وعّزز ثقتهم بنفسهم من خالل 
عرض أعمالهم أمام اجلميع. أخريًا، شّكل املعرض فرصًة 
مهمة إللقاء الضوء على التاريخ اجلميل للفنون اإلسالمية 

وعلى عدٍد كبرٍي من جوانب الثقافة اإلسالمية مثل الهندسة 
واجلوامع والتصاميم الهندسية واخلّط العربي والرزنامة 

اإلسالمية وتصاميم السّجاد والنجادة.

مشاركة طالب أكادمية العالم في معرض الفن االسالمي

أعمال الطالب الفنية في أكاديمية العالم
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مشاركة احدى الطالبات في اليوم الفرنسي بأكاديمية العالم

نّظمت أكادميية العامل يف مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية 
فعالية "اليوم الفرنسي األّول" لها يف 1٦ فرباير 2017، 

حيث قام طّلابها بتأدية األغاين الفرنسية وقّدموا مشاريعًا 
متعّددة حول جمموعٍة من املواضيع الفرنسية.

وكانت أكادميية العامل قد أضافت اللغة الفرنسية إىل 
منهجها الدراسي يف العام 201٦ كلغٍة أجنبّية جديدة 

وإبتكرت فكرة "اليوم الفرنسي السنوي" لتعّرف الطالب 
على الثقافة الفرنسية بطريقٍة مسلّية، تفاعلية ومفيدة.

وقد تخلّلت الفعالية العروض املوسيقية حيث أدّى التالميذ 
أكرث من 8 أغاين فرنسية كانوا قد تعّلموها يف األكادميية 

وظهروا وهم يرتدون أزياًء بلون العلم الفرنسي. كما 
وتخّلل احلدث معرضًا ملشاريع الطّلاب التي زادت عن 

ال100 مشروع حول مواضيع متنّوعة مثل برج إيفل، قصر 
فرساي، قصر اإليليزي، متحف اّللوفر، السّيارات والطائرات 

الفرنسية، املأكوالت الفرنسية، أندية كرة القدم الفرنسية 
واّلالعبني، أورو ديزين، املوسيقى الفرنسية والعديد من 

املواضيع الثقافية األخرى.
حّققت الفعالية جناحًا كبريًا حيث استمتع الطّلاب بوقتهم 

وبالتعّرف على الثقافة الفرنسية فيما فرح األهل 
مبشاهدة أطفالهم يكتسبون مهارًة لغويًة جديدة قد 

تفتح أمامهم آفاقًا جديدة ملستقبٍل مشرق.
ُيذكر أّن أكادميية العامل تسعى دائمًا لتقدمي األفكار 

املبتكرة لتوّفر لطّلابها جتارب تربوية مسلّية تساهم يف 
صقل مهاراتهم يف التواصل وتعّزز خمزونهم الفكري.

KAEC اأكادميية العامل يف

اأ�سافت اللغة الفرن�سية

اإىل منهجها الدرا�سي

يف عام 2016

م
ّ
أكاديمية العالم في مدينة الملك عبداهلل تنظ

اليوم الفرنسي السنوي األّول

"ِسلكت"
الخدمات العقارية

1- ما هي "ِسلكت" للخدمات العقارية؟
هو مكتب للخدمات العقارية مبدينة امللك عبداهلل 

اإلقتصادية، يقّدم خدمة الوساطة العقارية للوحدات 
السكنية اململوكة، يستقبل الطلبات اخلاصة باألراضي 

والفلل والشقق السكنية، وتوفري العروض التي تناسب كل 
مستويات الدخل.

2- ما هي نوعية وباقة اخلدمات التي تقّدمونها؟
نقدم من خالل "سلكت" باقة من اخلدمات الشاملة 

للمستثمر واملستأجر سواء احلايل أو احملتمل، ونقوم 
بدراسة السوق وتقييم األسعار وحتديث املعلومة 

باستمرار، ونقدم خدمات التمثيل والتسويق العقاري 
للتأجري أو إعادة البيع، ونوفر العروض ونعلن عنها بطرق 

احرتافية عرب الوسائل والقنوات املتخصصة.   

٣- من أين أتت فكرة إنشاء "ِسلكت" للخدمات العقارية 
وما هو الهدف منها؟

مع النمّو املتزايد للطلب على األراضي والوحدات السكنية 
ورغبة املستثمرين يف عرض وحداتهم للبيع أو اإليجار، 

جاءت فكرة إنشاء "ِسلكت" لبناء جسر بني العروض 
والطلبات وتقدمي خدمات الوساطة العقارية بطريقة 

احرتافية توّفر املعلومة للبائع واملشرتي، وتقّدم خدمة 
عرض واستقبال الطلبات وتسهيل وإمتام عملّيات البيع 

واإليجار بأسهل وأسرع الطرق.

٤-أين يقع مقر "ِسلكت" وكيف يتّم تسخري التقنّية 
احلديثة خلدمة العمالء؟

يقع مكتب "سيلكت" يف أحد أجمل املناطق بحي 
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لقاء مع أيمن صالح المدير التنفيذي - المشاريع الجديدة

البيلسان وحتديدًا يف ممشى الشاطئ، كما مت تعزيز باقة 
اخلدمات العقارية  بتطوير اإلجراءات واألنظمة التفاعلية 

على موقع "سلكت" على االنرتنت لعرض كل الوحدات 
السكنية مع كافة املعلومات واملواصفات مع استخدام 

أحدث أنظمة حتديد املواقع اجلغرافية. املستثمر عن 
طريق مكتب سلكت ال يحتاج سوى لزيارة واحدة فقط 

لتوقيع االتفاق النهائي وإمتام عملية البيع أو التأجري وخالل 
أيام معدودة تعتمد يف طبيعة احلال على سرعة إكمال 

املتطلبات من قبل البائع واملشرتي. كما هو جدير بالذكر 
مكتب سلكت يضمن للمستثمرين احلصول على أفضل 

الفرص االستثمارية ويتيح لهم امكانية املقارنة بني جميع 
العقارات دون اي حتيز

٥-ما الذي يبحث عنه عادَة القادم إىل مدينة امللك 
عبداهلل اإلقتصادية؟

يبحث عادًة القادم إىل مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية 
عن املعنى احلقيقي ألسلوب احلياة العصرية، كما يهّمه 
إكتمال اخلدمات والبنية التحتية املتطّورة باملدينة. يبحث 

أيضًا عن السكن املالئم للدخل، واملرافق التعليمية 
والصحية واالجتماعية وفرص العمل والرتفيه اآلمن لكّل 
أفراد العائلة، وكّلها وأكرث متوّفرة مبدينة امللك عبداهلل 

اإلقتصادية. كما أّن تسارع النمّو واملقّومات املتوّفرة 
جتعل من العقارات باملدينة اإلقتصادية فرصًا واعدة 

لتحقيق عوائد جمزية على اإلستثمار.
 صورة١ : األستاذ أيمن صالح المدير التنفيذي - المشاريع 

الجديدة.
صورة ٣،٢ : بعض الفلل والشقق السكنية من حي الواحة.
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لقاء مع األستاذ نواف سالم

متثل مدينة امللك عبداهلل االقتصادية إحدى قصص النجاح امللهمة عامليًا يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية، 
ودلياًل على قدرة الهمم والسواعد الوطنية على التحدي واالستمرار واالستمتاع بالعمل واإلجناز، وهنا نلقي الضوء على 

جانب مشرق يف احلياة العملية لشاب طموح ميثل الكوادر الوطنية القادرة على املضي قدمًا لتحقيق املزيد.

املؤاهل التعليمي:  
بكالوريوس تقنية معلومات، جامعة امللك 

عبدالعزيز 2015
دبلوم ضابط عمليات جوية وخدمة عمالء 201٦

جمموعة من الدورات واخلربات العملية يف 
اإلشراف وخدمة العمالء

الوظيفة احلالية:
ممثل خدمة العناية بالعمالء مبدينة امللك عبداهلل 

االقتصادية

1. يف مقتبل حياتك العملية الطموحة وتعمل يف مدينة 
امللك عبداهلل االقتصادية، كيف وصلت اىل هنا؟

أشعر بالفخر ومستمتع بالعمل يف بيئة رائعة وصحية 
مثل مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، أملك اإلرادة والرغبة 

يف النجاح ووجدت املدينة االقتصادية نافذة لتحقيق 
الطموحات واملكان املناسب حلياة عملية مليئة باإلجناز بإذن 

اهلل، تخرجت من جامعة امللك عبدالعزيز من قسم تقنية 
املعلومات وحصلت على بعض اخلربات العملية يف اإلشراف 
وخدمة العمالء وأنا اليوم هنا يف حمطة االنطالق نحو حتقيق 

املزيد.

2. ماهي طبيعة عملك ؟
أعمل يف قسم العناية بخدمة العمالء، ضمن منظومة 

تعمل وفق آلية دقيقة وروح عالية تعكس ما تتمتع به 
املدينة االقتصادية من رحابة وتطور وإمكانيات، نعمل 

جميعا كحلقة وصل بني الساكن أو الزائر وبني كل ما 
يحتاجه العميل، نستقبل كل االستفسارات والطلبات، 

نقوم بالتنسيق والتوجيه نحو اجلهات األخرى داخل املدينة، 
نتابع استالم وتسليم الوحدات السكنية واألراضي، ونرافق 

الساكن يف كل خطواته األوىل يف املدينة لضمان اجلودة 
واإلجابة عن كل االستفسارات وتذليل أي عقبات، نحن هنا 
واجهة ملدينة استثنائيةونهدف اىل حتقيق أقصى درجات 

الرضا يف خدمة العمالء.

٣. كيف جتد التعامل اليومي مع أشخاص ينتقلون للعيش 
يف املدينة االقتصادية مع آمال وطموحات بحياة جديدة 
وخمتلفة؟ وما هي أكرث االستفسارات التي تواجه موظف 

خدمة العمالء؟
جتربة ممتعة جدا أن ترافق الساكن يف أوىل خطواته نحو حياة 

مليئة بالطموح، ميلك الساكن اجلديد العديد من األسئلة، 
واإلجابة هي املهمة الشيقة فاملدينة متلك كل املزايا 

واملقومات، وأكرث االستفسارات حول املرافق واخلدمات 
واملطاعم واملتاجرواألندية الرتفيهية والتعليم و الرعاية 

الصحية، نقدم له نبذة عن احلايل وخطط املستقبل، واألجمل 
هو اللغة املشرتكة بني املوظف والساكن اجلديد حيث 

يجمعهم نفس الطموح نحو حياة عصرية وعملية تتكامل 
فيها املرافق واخلدمات والفرص الوظيفية والتجارية ومييزها 

املوقعواإلطاللة الرائعة على شاطئ البحر األحمر.

األستاذ نواف سالم

49KAEC موظف في

٤. ما هي اخر املشاريع السكنية التي تعمل على تسليمها االن؟
خالل األشهر األخرية، عملنا على تسليم مشروع الواحة احلاصل على العديد من اجلوائز 

كأفضل حي سكني، وكذلك أراضي حي التالة والشروق واملروج،وخالل الفرتة القريبة 
القادمة نستعد لتسليم الوحدات السكنية من الفلل والشققفي نفس األحياء، واألجندة 

ثرية خالل العام احلايل والقادم وكذلك املستقبل املنظور، تكمل املدينة االقتصادية ٦000 
وحدة سكنية بنهاية العام احلايل، وتخطط إلكمال ٦0 ألف وحدة خالل عشرة أعوام، وبالتأكيد 
تعترب األحياء الساحلية إحدى حلقات التطور والنمو ضمن سلسلة مشاريع سكنية وجتارية 

وترفيهية وصناعية.

٥. بعيدًا عن اجلانب العملي، كيف وجدت احلياة باملدينة االقتصادية االن؟ وكيف تراها 
يف املستقبل؟

مدينة عصرية متلك كل مقومات السكن والعمل والرتفيه، واألهم أنها متلك طاقة التطور 
وروح الشباب، وأرى تزايد اإلقبال وتسارع النمو يوما بعد اآلخر، األحياء الساحلية دليل على 
النمو السكاين، والوادي الصناعي نافذة اقتصادية تفتح آفاق الفرص االقتصادية للمملكة 
والفرص الوظيفية ألبنائها، املرافق واخلدمات والبنية التحتية واالهتمام بالتفاصيل يؤكد 

أنها مدينة احلاضر ومع اكتمال منظومة املشاريع الضخمة أراها كذلك مدينة املستقبل.

األستاذ نواف سالم خالل إحدى االجتماعات في مجمع األعمال بي فيوز بحي البيلسان

 املدينة االقت�سادية متتلك

 كل مق�مات ال�سكن والعمل

 والرتفيه، واالأهم اأنها متتلك

طاقة التط�ر وروح ال�سباب
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برامج تفاعلية

KAEC على اإلنترنت
تتفاعل مدينة امللك عبداهلل االقتصادية مع أصدقائها بطريقة عصرية وذكية عرب كافة حساباتها مبواقع التواصل االجتماعي يف تويرت والفيس بوك 

واالنستجرام ولنكد ان وكذلك عرب أرقامها اجملانية وبريدها اإللكرتوين على مدار الساعة وطوال العام، تثمن االقرتاحات وتهتم باملالحظات وجتيب 
على كل األسئلة، تنشر األخبار وتتابع املستجدات وتقدم املعلومات بطريقة مبتكرة.

#معكم_من_البيلسان
 مل تكتف مواقع التواصل اخملتلفة باملدينة االقتصادية بنقل املعلومة وتغطية 

األحداث واالستجابة الفورية للمقرتحات واملالحظات، بل فتحت نافذة للحوار 
والتفاعل مع مسؤويل املدينة وإتاحة الفرصة للمهتمني وأصدقاء املدينة 

لطرح أسئلتهم املباشرة للمسئولني لإلجابة على كل االستفسارات عرب فيديو 
ينشر للجميع وعرب كافة مواقع التواصل، وكان ضيف أول نوافذ احلوار االستاذ 
فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية يف مدينة امللك عبداهلل 

االقتصادية والذي اجاب على كافة التساؤالت التي تخص واقع ومستقبل قطاع 
السياحة والرتفيه يف املدينة وثاين الضيوف هو االستاذ ريان قطب الرئيس 

التنفيذي للوادي الصناعي والذي حتدث عن كافة االستفسارات التي تخص 
االستثمار الصناعي يف املدينة االقتصادية.

KAEC_اربح_مع#
زاوية تقدمها مواقع التواصل مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية باستمرار، 

للتفاعل ومشاركة املهتمني من أصدقاء املدينة مع األحداث الشبابية 
والرياضية اخملتلفة، وكانت هذه املرة مع مسابقة كأس امللك وكأس ويل العهد 

والتي أقيمت شهري مارس ومايو من 2017 ، تقدم من خاللها املدينة االقتصادية 
مسابقة تفاعلية تتعلق مبعلومات عن املسابقة والفريقني الشماركني يف 
النهائي وكذلك املدينة االقتصادية مع فرصة ربح العديد من اجلوائز القيمة 

ومنها اإلقامة بفندق ومارينا البيلسان مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية.

تن�سر االأخبار وتتابع

امل�ستجدات وتقدم املعل�مات بطريقة مبتكرة

KAEC على اإلنرتنت
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#مهرجان نكست – تغطيات نوعية 
يعد مهرجان نكست ألقوى العالمات التجارية الوطنية أحد أهم الفعاليات االقتصادية لهذا 

العام 2017، وشهد العديد من الفعاليات املصاحبة لرتسيخ الهدف الرئيسي من هذا 
احلدث الكبري ابراز اهمية بناء العالمات التجارية ودورها يف التحول من املستوى احمللي اىل 

االقليمي ثم العاملي، وقد ضم املهرجان: منتدى نكست، وماركثون مسك، وجائزة أٌقوى 
العالمات التجارية الوطنية، وقد تفاعلت كافة مواقع التواصل االجتماعي مع األحداث عرب 

تغطية دقيقة ومباشرة بالكلمة والصوت والصورة والفيديو.
نقلت مواقع التواصل االجتماعي املؤمتر الصحفي إلعالن انطالق املهرجان، وتفاصيل 

حلقات النقاش يف منتدى نكست مبشاركة كبار القادة والتنفيذين بقطاع األعمال والتعليم 
واإلعالم، كما نقلت أجواء احلماس واإلثارة يف منافسات ماركاثون نكست بني مبدعي 

التسويق من الشباب السعودي، ومت نقل حفل اخلتام واحلدث الكبري بإعالن قائمة أقوى 
العالمات التجارية الوطنية، وشهدت هذه الفعالية متابعة وتفاعل كبري ومميز نتيجة أهمية 

املناسبة على صعيد االقتصاد الوطني والقطاع اخلاص، باإلضافة اىل التغطية املباشرة 
التي نقلت نبض األحداث بصورة آنية جلميع املهتمني.

KAEC يارات وتفاعل أصدقاء #ز
تتشرف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية باستقبال ضيوفها من الشخصيات البارزة يف 

خمتلف اجملاالت، وتتفاعل مع جوالتها الرتفيهية والتعريفية حول املدينة، وتنقل بالتزامن 
مع حساباتهم الشخصية كافة اآلراء واالقرتاحات واالنطباعات حول زيارة خمتلف املرافق 

باملدينة، ورافقت حسابات التواصل اخملتلفة باملدينة االقتصادية مؤخرًا عدة جوالت لبعض 
الشخصيات البارزة مثل فارس الرتكي، غادة املطريي، فيصل شريف، سارة اليافعي، خالد 
جاسم، حممد مشيع، بندر فلقي، بيان لنجاوي، عالء سعيد، جنود احلريقي، إبراهيم البكريي، 

معتصم طربزوين،عادل رضوان، خلود قاضي، كابنت رميا، حممد املوسى، طراد سندي، 
منى النصر، فيصل الزهراين، ِكناز حكيم، إياد عبداحلي، ملى العقيل، وعبداهلل املغلوث. 

#الفعاليات االجتماعية والترفيهية في 
KAEC

تقدم مدينة امللك عبداهلل االقتصادية عرب حساباتها اخملتلفة تغطية شاملة لكافة 
الفعاليات الرتفيهية واالجتماعية طوال العام، بدءًا من اإلعالن عن الفعالية والرتويج لها 
وتوضيح طريقة التسجيل واملشاركة، مع تغطية شاملة باملعلومة والصورة والفيديو 

لتفاصيل الفعاليات، مع تواصل مباشر مع أصدقاء املدينة يف حال وجود أي استفسار أو 
اقرتاح أو مالحظة.

وخالل العام مت تغطية فعالية البيلسان ويكند وهي أحد أهم الفعاليات االجتماعية التي 
تقام بصورة دورية وترتقبها العائلة حتى أصبحت الوجهة الرتفيهية األوىل لعائلة تبحث عن 
قضاء أجمل األوقات، مع توفر كل املقومات واملرافق واخلدمات وخصوصًا األماكن اآلمنة 

واخملصصة أللعاب األطفال. ويف شهر فرباير للعام اجلاري مت تغطية فعالية سوق جمان 
يف حديقة جمان بحي البيلسان يف مناسبة جمعت الرتفيه لكافة أفراد العائلة مبتعة 

التسوق يف الزوايا اخملصصة للمشغوالت اليدوية والشعبية باإلضافة اىل عربات املأكوالت 
واملشروبات.

وشهد شهر مارس من العام اجلاري أحد أهم الفعاليات الرتفيهية والفنية يف أمسية ال 
تنسى، حيث أحيا فيها املوسيقار العاملي عمر خريت أحد أجمل األمسيات الفنية عرب أهم 

املقطوعات املوسيقية الشهرية، وشهدت إقبااًل وردود أفعال رائعة وغري مسبوقة.

تغطيات

صورة ١: جانب من  ماركاثون مسك. | صورة ٣،٢ : شخصيات بارزة في مواقع التواصل 
االجتماعي. | صورة ٤ : جانب من بازار سوق جمان.
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نادي البيلسان: إنفوجراف لتقدمي أحد املرافق الرتفيهية 
العائلية يف حي البيلسان، يوضح العنوان ومزايا املوقع، ومكونات 

النادي بقسميه الرتفيهي والعملي ونبذة عن األجواء واخلدمات 
املقدمة لسكان وزوار وموظفي املدينة.

َبي فيوز: إنفوجراف عن الربنامج املتكامل لدعم املؤسسات 
والشركات الوطنية، يوضح باختصار املزايا املقدمة واخلدمات 

املتوفرة، كاإلعفاء من اإليجار واخلصومات واملواصالت اجملانية 
واملنح الدراسية ألفراد وعوائل منسوبي الشركات واملؤسسات 

املستفيدة.

حديقة جمان: إنفوجراف يقدم رؤية شاملة إلحد أهم 
املناطق الرتفيهية واحليوية بحي البيلسان، ويوضح أهم األرقام 

يف مسرية احلديقة من تاريخ التأسيس واملساحة واملعلومات 
الهامة املتعلقة باملوقع ومكونات احلديقة من األلعاب اخلاصة 

باألطفال واملناطق اخملصصة لكل أفراد العائلة.

ميناء الملك عبداهلل: إنفوجراف يوضح أهم املعلومات 
عن امليناء األسرع منوًا يف العامل، وأرقام تلخص مساحة وسعة 

امليناء والطاقة االستيعابية، باإلضافة اىل تسليط الضوء على 
مسرية امليناء وتاريخ االفتتاح والبدء بالعمليات مع حملة موجزة عن 
اإلمكانيات املتوفرة وما تقدمه لالقتصاد الوطني والشركات الوطنية 

والعاملية.

ينز: إنفوجراف يلقي الضوء على ملعب اجلولف  رويال جر
والنادي الريفي، يقدم معلومات عن موعد االفتتاح يف نهاية العام 

اجلاري، باإلضافة اىل مزايا املوقع ومواصفات امللعب العاملي، 
واملرافق ونوعية اخلدمات املقدمة لنخبة األعضاء، وحملة عن 

اجلوائز العاملية التي حصدها على املستوى العاملي واإلقليمي.

”Infographic“ االنفوجرافيك
هي الطريقة األكرث ابتكارًا لتبسيط املعلومة وتقدمي أكرب كم من البيانات بطريقة خمتصرة ومفيدة وتستخدم الرسومات الداللية والشروحات املبسطة، وتسلط 

الضوء كل مرة على إحدى مكونات املدينة االقتصادية وتنشرها تباعًا عرب مواقع التواصل االجتماعي وهنا نبذة عن ما مت نشره هذا العام :

أنتجت إعمار املدينة االقتصادية املطور الرئيسي للمدينة االقتصادية فيديو بعنوان آخر 
التطورات يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية، يف نوفمرب 201٦، ويوضح يف خمسة دقائق 

مسرية النجاح وأهم احملطات التاريخية واملكونات الرئيسية وما وصلت إليه القطاعات 
اخملتلفة من إجنازات وفق الرؤية االسرتاتيجية للمدينة االقتصادية والتي تتوافق مع الرؤية 

2030، كما مت إنتاج اعالن جتاري  بعنوان "هنا الغد"، يوضح الكثري يف  أقل من دقيقة ونصف، 
يصف تفاعل كل شرائح اجملتمع مع املكونات الرئيسية واحلياة العصرية يف التعليم 

والسكن والعمل والرتفيه باملدينة االقتصادية.

الوسائط

#KAEC فيديو عن أخر التطورات في
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