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رسالة الرئيس التنفيذي

رسالة

الرئي�س التنفيذي
ملدينة امللك عبداهلل االقت�صادية
أشعر بالفخر واإلعتزاز للثقة الغالية بتعيني رئيسًا تنفيذيًا ألحد أهم وأكرب
املشاريع التنموية باململكة واملنطقة ،والتي متثل منوذجًا عامليًا فريدًا
يف الشراكة بني القطاعني احلكومي واخلاص ،وعالمة اقتصادية بارزة يف
تسارع النمو وجتاوز التحديات وصو ًال إىل املنجزات ،كما استشعر املسؤولية
العظيمة للمضي قدمًا يف حتقيق األهداف االسرتاتيجية للمدينة ،وتطلعات
أعضاء جملس اإلدارة ،واملساهمني ،وكافة السكان واملستثمرين
والعاملني يف مدينتنا العصرية ،مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،لنبقى
دائمًا يف الطليعة.
تواصل املدينة االقتصادية مسريتها الطموحة يف حتقيق أهدافها
االسرتاتيجية املتناغمة مع رؤية اململكة  ،٢٠٣٠باالستثمار يف عدد من
القطاعات الواعدة ،ويعترب "قطاع اخلدمات اللوجيستية والصناعة"؛ حجر
الزاوية لتعزيز مكانتها كأحد أهم حمركات التنمية االقتصادية ،عرب ميناء
امللك عبداهلل ،ثاين أكرب موانئ اململكة ،وأحد أسرع املوانئ منوًا يف العامل،
حيث وصلت طاقته االستيعابية إىل  3.4مليون حاوية سنويًا .كما يشكل
الوادي الصناعي احلاضنة األبرز لنخبة الصناعيني ،باستقطابها ألكرث من
 ١١٠شركة وطنية وعاملية ،مبجموع استثمارات وصل إىل  11.7مليار ريال
سعودي.
أما يف "قطاع جودة احلياة" ،فتقدم من خالله املدينة االقتصادية أعلى
املعايري للحياة العصرية ،عرب تطوير ستة أحياء سكنية ،وتنفيذ أكرث من
 ١٠أآلف وحدة وأرض سكنية حتى األن يف أحياء املروج والبيلسان والواحة
والتالة جاردنز والشروق والقرية ،والتي تتناسب مع كافة مستويات الدخل،
وتتميز بالبنية التحتية املتطورة وشبكة تصريف مياه األمطار ،وتتوزع فيها
املساحات اخلضراء ومسارات املشي والركض والدراجات ،وحتتضن
أفضل املرافق التعليمية والصحية واإلجتماعية والرتفيهية ،وسلسلة
من املطاعم واملقاهي واحملال التجارية ،يف بيئة صحية وأمنة ،متجددة
باستمرار ومتفاعلة مع األنشطة الدورية والفعاليات املتنوعة.

كما تسعى مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،لتصبح الوجهة الصاعدة
يف "قطاع السياحة والرتفيه" ،عرب تطوير  ٣مسارات متوازية ،بإجمايل
استثمارات بلغت  1,4مليار ريال ،املسار األول ميثل املشاريع السياحية
والرتفيهية ،وفيها تطور املدينة االقتصادية  ٣٠مشروعًا ،أما املسار
الثاين فهو تنظيم واستضافة الفعاليات واألنشطة الرتفيهية والفنية
واالقتصادية ،وميثل املسار الثالث تطوير عدد من املشاريع النوعية يف
الرياضات العاملية.
ونتفاءل يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية مبستقبل واعد ،نظري متانة
االقتصاد السعودي ،وما متلكه املدينة االقتصادية من مقومات ،وما نفخر
به من شراكات اسرتاجتية ناجحة متثل الطاقة املستدامة الستمرارية
العطاء واإلنتاج واإلجناز ،وقد بدأنا يف قطف ثمار الشراكة االسرتاتيجية يف
جمال التعليم والتدريب ،بإطالق كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة
األعمال وها هي تستقبل الدفعة الثانية ،وبرنامج صاحب السمو امللكي
األمري خالد الفيصل لبناء اإلنسان "طموح" والذي يستهدف تدريب وتأهيل
ومتكني  ١٠آالف شاب وشابة من أبناء منطقة مكة املكرمة ،كما نعتز
بشراكتنا االسرتاتيجية مع وزارة اإلسكان ضمن مشروع "سكني" والذي
بدأ فعليًا يف تسليم الوحدات السكنية ،ويستهدف بناء وتوفري أكرث من ٨
أآلف وحدة سكنية يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،كما نسعى عرب
شراكاتنا املثمرة مع هيئة الرتفيه وهيئة الثقافة والهيئة العامة للرياضة
لالستمرار يف تنظيم املزيد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية إىل
جانب تطوير بعض املشاريع املشرتكة.
واثقني من قدراتنا ،يف حتقيق كافة أهدافنا االسرتاتيجية بإذن اهلل تعاىل ثم
بدعم حكومتنا الرشيدة ،برؤية طموحة وخطوات متسارعة منطلقني نحو
حتقيق رؤية  2030إن شاء اهلل.
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مرسى ونادي اليخوت
والرياضات البحرية بمارينا
البيلسان
أصبحت مدينة الملك عبداهلل االقتصادية أحد أهم الوجهات
السياحية والترفيهية الصاعدة في المنطقة ،عبر إطالق مجموعة
من المشاريع النوعية ،وعلى رأس القائمة يأتي مرسى ونادي
اليخوت والرياضات البحرية ،ليقدم لعشاق الرياضات البحرية ،وكل
من يرغب في االستمتاع بجمال الشواطئ الخالبة ،باقة فريدة
ومتنوعة من الرياضات والمرافق والخدمات االستثنائية.

�أجواء الرفاهية والفخامة

عند زيارة مرسى ونادي اليخوت ،ستجد منظومة ترفيهية متكاملة وحمطة
تشويقية ملن يبحث عن قضاء األوقات االستثنائية مع األهل واألصدقاء،
حيث يوفر جمموعة من املرافق واخلدمات املتنوعة إلضفاء أجواء الرفاهية
والفخامة .تتضمها رحالت اليخوت ،ورحالت الغوص الساحرة ،واالستمتاع
بأشهى املأكوالت يف مطعم مرسى ونادي اليخوت ،أو التسوق يف متجر
يضم كل ما حتتاجه لرحالت الغوص والصيد ،أو االختيار بني جمموعة متنوعة
من الرياضات البحرية .وقريبًا سيتم إطالق الرحالت البحرية الشيقة نحو جزيرة
الرمال قبالة شواطئ مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ليصبح االختيار األفضل
لقضاء أجمل األوقات.

صورة ليخت المارينا
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العودة إلى جدول المحتويات

قصة العدد

ويقدم مرسى ونادي اليخوت ،التجربة األجمل لقضاء وقت ممتع مع الرحلة البحرية عرب اليخت "Hatteras
 "67GTواجملهز الستقبال  ١٤ضيف ،وثالث غرف نوم مستقلة ،يف رحلة مصممة لكبار الشخصيات والشركات
ومن يبحث عن رحلة بحرية استثنائية يف مياه البحر األحمر .باإلضافة إىل متجر متكامل وفاخر وأنيق ،يقدم كل ما
يحتاجه هواة وحمرتيف رياضات الصيد وقاصدي الرحالت البحرية.

جزء من مرسى المارينا

احدى غرف النوم بيخت Hatteras

هذا وقد مت افتتاح املرحلة األوىل من مرسى ونادي
اليخوت والرياضات البحرية يف مارينا البيلسان
ليحتضن  ٦٠قاربًا ويختًا يرتاوح طولها من  ٧أمتار
وحتى  ٢٥مرتًا ،حيث تستوعب املرحلة األوىل  ١٢قاربًا
من احلجم الصغري ،و  ٢٤قاربًا من احلجم املتوسط،
وعشرة يخوت من احلجم الكبري ،وأربعة من اليخوت
الضخمة ،على أن تصل الطاقة االستيعابية إىل ١٢٠
يختًا وقاربًا عند اكتمال أعمال املرحلة الثانية.

يعترب مرسى ونادي اليخوت والرياضات البحرية مركزًا
متكام ًال لهواة وحمرتيف الرياضات البحرية اخملتلفة،
وقد عرض التلفزيون األملاين الوطني فيديو ملدة
خمس دقائق ،شاهده أكرث من  ٢.٥مليون مشاهد
قدم من خالله تقريرًا متكام ًال عن جمال الشواطئ
البكر يف اململكة ومت عرض حملة عن الرياضات
البحرية املتنوعة باملدينة االقتصادية ،وصنفت
املوقع بأنه من أفضل خمسة أماكن بالعامل
لالستمتاع مبمارسة الرياضات البحرية وخاصة
ويف إطار سعي مرسى ونادي اليخوت لتقدمي
الغوص.
اخلدمات املتكاملة ملالك القوارب واليخوت ،مت توفري
كما يضم النادي كوادر خبرية ومدربة ،من ضمنهم منظومة متكاملة من اخلدمات املتعلقة باملتابعة
مدربة الغوص نوف العصيمي حيث أوضحت أن كون الفنية والصيانة الدورية والوقائية ،باإلضافة إىل
املدينة مطلة على شاطئ البحر األحمر فهذه فرصة خدمات تعبئة الوقود ،وإصالح األعطال الكهربائية
وامليكانيكية ،أو السمكرة والطالء ،مع وجود ورشة
يل ملمارسة وظيفتي وشغفي يف الغوص.
متكاملة مع أنظمة متطورة للقطر والرفع.
وقد وقعت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية مذكرة
تفاهم مع االحتاد السعودي للرياضات البحرية باإلضافة اىل وجود فريق متمرس للعمليات املتعلقة
والغوص تتضمن التعاون املشرتك لتنفيذ جمموعة بإدارة األمن والسالمة والبحث واإلنقاذ ،ومراقبة
من الربامج واملبادرات ،تشمل إقامة مقر ملنسوبي ومسح املناطق املائية ومنافذ املارينا ،وتقدمي
االحتاد ،ومتويل إنشاء وتطوير مقر ألكادميية تقارير الطقس وحتديث املعلومات الرقمية
متخصصة بالرياضات البحرية ،وتوفري اخلدمات اجلغرافية ،وتأمني وفحص أدوات السالمة ،وتوفري
اللوجستية املتكاملة ،ودعم ومتويل بعض األنشطة اخلدمات املساندة والتنسيق مع خدمات الطوارئ
البحثية واالستطالعية ،والعمل معًا على استقطاب وحمطة اإلطفاء ،والتنسيق وضبط االتصال مع
اجلهات املعنية ،حيث أن الهدف األسمى هو الرتفيه
وتنظيم البطوالت العاملية باملدينة.
املمتع واآلمن.

"كون املدينة مطلة على �شاطئ
البحر الأحمر فهذه كانت فر�صة
يل ملمار�سة وظيفتي و�شغفي
يف الغو�ص"
نوف العصيمي  /مدربة الغوص

مت افتتاح املرحلة الأوىل من مر�سى ونادي
اليخوت والريا�ضات البحرية يف مارينا البيل�سان
ً
ً
ويختا يرتاوح طولها من � ٧أمتار
قاربا
ليحت�ضن ٦٠
وحتى ً ٢٥
مرتا ،حيث ت�ستوعب املرحلة الأوىل ١٢
ً
ً
قاربا من احلجم
قاربا من احلجم ال�صغري ،و ٢٤
املتو�سط ،وع�شرة يخوت من احلجم الكبري ،و�أربعة
من اليخوت ال�ضخمة ،على �أن ت�صل الطاقة
ً
ً
وقاربا عند اكتمال
يختا
اال�ستيعابية �إىل ١٢٠
�أعمال املرحلة الثانية
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شركة طيبة الخير للتنمية
المحدودة

من صنعنا

 .٣ماذا عن شريحة العمالء وحتديات السوق؟
الشريحة املستهدفة بالنسبة لنا هي قطاع املقاوالت و البناء ،ونحمد اهلل أن
انطالقتنا بدأت من الوادي الصناعي إىل أرجاء اململكة ومنها املنطقة الغربية
واملنطقة اجلنوبية واملنطقة الشمالية كما مت التوريد ملشاريع اسرتاتيجية
وهامة باململكة مثل ((ممر املشاة يف عرفة ،مدينة نيوم ،جامعة امللك
عبداهلل ،ومدينة امللك عبد اهلل االقتصادية)) وذلك على سبيل املثال ال احلصر
ونتطلع دائما لألفضل واملنافسة من خالل فرض جودة منتجنا بالسوق وبأسعار
منافسة.

 .٥ختاما  ،م .حسن كمدير تنفيذي يف قطاع األعمال ،كيف ترى أجواء وبيئة
ريادة األعمال يف املدينة االقتصادية؟
أرى املدينة االقتصادية فرصة ثمينة ألي مستثمر ملا متلكه من موقع اسرتاتيجي
وإمكانيات عاملية بصفتها إحدى املناطق االقتصادية اجلديدة والتي ترتكز غايتها
الستقطاب االستثمارات العاملية املتنوعة وتوفري فرص عمل للمواطنني
باإلضافة إىل تفعيل دور القطاع اخلاص للمشاركة يف التنمية مما يجعلها منوذج
عمل حكومي أكرث تنافسية واكرث قدرة على االستجابة للمتغريات ومواءمة
رؤيتها مع رؤية اململكة .٢٠٣٠

أما فيما يخص حتديات السوق احلالية نرى أنها تتمثل يف السيولة املادية يف
قطاع املقاوالت ووجود مصانع يدوية يف السوق ال تهتم باجلودة مما يضر
بالصناعة السعودية بصفة عامة.

كما نرى للمدينة بيئة صحية لالستثمار وحمفزة على العمل واإلنتاج مبا تقدمه
من تسهيالت وبنية حتتية متطورة ،باإلضافة إىل استقطاب املدينة االقتصادية
لكربى الشركات العاملية والوطنية ،لوجود ميناء عاملي وحمطة قطار احلرمني
واخلدمات اللوجستية وبيئة ريادة األعمال حمفزة جلذب ودعم االستثمار داخل
املدينة بشكل مباشر إما بالتطوير والتوسع باملشروعات القائمة أو جذب
مستثمرين جدد.

 .٤كشركة وطنية ماذا عن دوركم يف احتضان وتأهيل الكوادر السعودية؟
منذ تأسيس شركة طيبة اخلري للتنمية احملدودة و هي تعتمد سياسة
استقطاب الكوادر الوطنية الشابة للشركة لتمكينها واالعتماد عليها حاضرًا
ومستقبال ومواكبة رؤية اململكة  ،٢٠٣٠لذا تعتمد الشركة حاليا على كوادر
سعودية ُيعتمد عليها ونفخر بها على املستوى اإلداري والفني.
وجدير بالذكر أن شركة طيبة اخلري قد شاركت يف برنامج طموح لتدريب الشباب
السعودي ،حيث قامت بتدريب ما يقارب من  80متدرب سعودي وسعودية يف
سنة  ٢٠١٨يف جماالت متعددة وإعدادهم لسوق العمل.

لقاء مع المهندس حسن الردادي
المدير التنفيذي لشركة طيبة الخير للتنمية المحدودة

املهندس حسن الردادي ،أحد الكفاءات الوطنية الشابة والتي تتبوأ أحد
املناصب القيادية يف شركة وطنية ناجحة ورسخت أقدامها يف جمال
املال واألعمال ،وتنطلق اليوم من مدينة امللك عبداهلل االقتصادية نحو
آفاق جديدة من التطور والتوسع ،املهندس حسن الردادي املدير
التنفيذي لشركة طيبة اخلري ،يصف لنا رحلة الشركة ومكانها ومكانتها
يف قطاع األعمال ،ويعرج على جتربته الرثية يف هذا اجملال.
 .١متى انطلقت شركة طيبة اخلري؟ وما طبيعة املنتجات التي تقدمها؟
تأسست شركة طيبة اخلري للتنمية احملدودة عام  1429هـ برأس مال سعودي
 %100ومالكها ومؤسسها املهندس  /فهد بن عليان بن سليمان الردادي
ونشاطها األساسي انطلق يف جمال املقاوالت العامة والطرق والتطوير
واالستثمار العقاري ،ويف عام  1434هـ قامت الشركة بافتتاح مصنعها مبدينة
امللك عبد اهلل االقتصادية للمنتجات االسمنتية ( بردورات  ،بلوك  ،إنرتلوك  ،بالط
اسمنتي ) وذلك بخطوط إنتاج أملانية أتوماتيكية جمهزة بأحدث التقنيات احلديثة،
واملصنع حاصل على شهادة األيزو والعديد من االعتمادات.

المهندس حسن الردادي | المدير التنفيذي لشركة طيبة الخير

 .٢ملاذا اختارت شركة طيبة اخلري الوادي الصناعي باملدينة االقتصادية مقرًا
ألعمالها وانطالقتها نحو السوق وماهي الطاقة االستيعابية احلالية؟
مت اختيار الوادي الصناعي باملدينة االقتصادية باعتبارها مركزا عامليًا جاذبًا
لالستثمارات النوعية بسبب موقعها االسرتاتيجي ووجود ميناء عاملي يدعم
االستثمار داخل املدينة بشكل مباشر وبسبب توفري الدعم من خالل املبادرات
االسرتاتيجية وتقدمي خدمات وتسهيالت متكاملة بكفاءة عالية تسمح مبمارسة
أعمالنا بسهولة ويسر.

العودة إلى جدول المحتويات

�أرى املدينة االقت�صادية فر�صة ثمينة لأي م�ستثمر ملا
متلكه من موقع ا�سرتاتيجي و�إمكانيات عاملية

العودة إلى جدول المحتويات
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نهائي العالم لسباق الدرونز في كيك
احتضنت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف شهر سبتمرب من 2018؛
نهائي بطولة العامل  ٢٠١٨لسباقات الطائرات بدون طيار االحرتافية
 DRLمبشاركة نخبة من أعظم الطيارين على مستوى العامل ،وأقيمت
فعالياتها بحي البيلسان وحتديدًا يف منطقة البزنس بارك.
وتأتي هذه الفعالية ضمن اسرتاتيجية وحرص املدينة االقتصادية على
دعم الرياضات العاملية لتعزيز انتشارها حمليًا ،وتسليط الضوء على
اململكة يف احملافل الدولية ،واالستمرار يف تنظيم الفعاليات السياحية
والرتفيهية ،والرتكيز على جمال الرياضات العاملية النوعية ،وقد مت اختيار
املدينة االقتصادية نظري ما متلكه من بنية حتتية وإمكانيات ومقومات،
وبدعم وتنظيم وجهود مميزة من قبل االحتاد السعودي لألمن السيرباين
والربجمة والدرونز.

المتسابقين في نهائي العالم لسباق الدرونز

وأقيم على هامش البطولة العديد من األنشطة املصاحبة ،حيث
مت عقد ورشة العمل جملموعة من طالب وطالبات أكادميية العامل
للتدريب على الرتكيب والربجمة ،كما أقيمت بطولة حملية الستعراض
املهارات وإبراز إبداع وشغف الشباب السعودي يف هذه اللعبة الشيقة،
وشهدت الفعالية حضور أكرث من  ٤آالف مشجع استمتعوا باألنشطة
املصاحبة للمهتمني باللعبة والعوائل واألطفال يف املنطقة اخملصصة
للمشجعني .

�شهدت الفعالية ح�ضور �أكرث من � ٤آالف م�شجع
جانب من ورشة العمل لمجموعة من طالب وطالبات أكاديمية العالم

جانب من نهائي العالم لسباق الدرونز بحي البيلسان | البزنس بارك

بوابة كيك أثناء نهائي العالم لسباق الدرونز

العودة إلى جدول المحتويات

المهرجان العالمي للجاز
في سعيها للتميز واألسبقية؛ نظمت مدينة الملك عبداهلل االقتصادية وعلى مدى يومين
األمسية الفنية األكبر على مستوى المملكة لموسيقى الجاز ،في مناسبة رائعة القت
ً
ً
ً
إقباال واستحسانا ملفتا لهذا النوع المميز والخاص من الموسيقى الغربية ،حيث استمع
الجمهور الذواق واستمتع بمجموعة من المقطوعات الموسيقية لنخبة من أساطير هذا
الفن في العالم ،باإلضافة لمشاركة أحد نجوم العالم العربي؛ الفنان شربل روحانا؛ والذي
تميز بالمزج بين النغمات واآلالت الموسيقية العربية والغربية ،كما شاركت فرقة جدة كأحد
الفرق الفنية السعودية ،والتي أبدعت ولفتت األنظار في عرض مهاراتها في تقديم هذا
الفن الغربي الشهير.
ويعتبر المهرجان العالمي لفن الجاز ،من أهم وأنجح األمسيات الفنية التي نظمتها مدينة
ً
الملك عبداهلل االقتصادية ،حيث القت إقباال وإشادة كبيرين ،من شريحة واسعة من متذوقي
هذا الفن الغربي الرفيع ،والذي استضاف خالل يومين نخبة عالمية من رواد موسيقى الجاز
مثل الفنان راؤول ميدون ،إريك تروفاز ،جيسي كوك ،ماكوي تاينر ،كيني جاريت ،أل دي
ميوال ،باإلضافة للفنان اللبناني شربل روحانا.

�أ�ضخم مهرجان للجاز
يف اململكة العربية ال�سعودية

جانب من المهرجان الجاز العالمي

الفنان اللبناني شربل روحانا

الفنان العالمي كيني جاريت

جانب من الفعاليات المصاحبة للمهرجان

جانب من حضور المهرجان
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عمل
"جاذبية مغناطيسية"
قدم فيها الفنان أحمد
ماطر جمسمًا ثالثي األبعاد
للكعبة املشرفة يجسد
اجلاذبية اخلفية لإلميان
تامر حسني

شيرين

محمد حماقي

وائل جسار

جانب من حفل تامر حسني

صابر الرباعي

عبادي الجوهر

األمسيات الفنية في كيك

بين كيف وكيف

أصبحت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية أحد أهم الوجهات الرتفيهية على
مستوى اململكة؛ التي حتتضن العديد من احملطات الفنية لنخبة جنوم الفن
والطرب يف العامل العربي؛ مثل تامر حسني ،حممد حماقي ،وائل جسار ،وصابر
الرباعي ،راغب عالمة ،والفنانة شريين وغريهم وذلك يف مواكبة السرتاتيجية
املدينة االقتصادية وتناغمًا مع رؤية اململكة يف الرتكيز على صناعة السياحة
والرتفيه على مستوى البنية التحتية وإطالق املشاريع واألنشطة والفعاليات
النوعية طوال العام.

رحلة فنية وثقافية شيقة رصدها معرض "بني كيف وكيف" للفنان أحمد ماطر
والذي احتضنته مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف فرباير  ،٢٠١٨بالشراكة مع
"أثر" غالريي واجمللس الفني السعودي ضمن فعاليات فن جدة .٣٩،٢١

وقد استمتع اجلمهور السعودي الذواق واملتطلع للقاء عمالقة جنوم الفن
بسلسلة من احلفالت الفنية يف مواسم اإلجازات الرسمية واألعياد ،والتي
اتسمت باإلقبال الكبري وكثافة احلضور ،واألجواء املمتعة ،واملوقع األخاذ بإطاللته
الساحرة على مارينا البيلسان ،والتنظيم املميز ،وأحدث ما توصل له العامل يف
جودة أنظمة الصوت واإلضاءة.

استمتع الجمهور السعودي
الذواق والمتطلع للقاء عمالقة
نجوم الفن بسلسلة من الحفالت
الفنية في مواسم اإلجازات
الرسمية واألعياد

وثق املعرض التحوالت اجلوهرية ،التي عاشتها اململكة من خالل عدة أقسام،
من خالل مقاطع الفيديو "الشبح" و "األوراق تتساقط يف كل الفصول" التي
ترصد أثر الهدم والبناء املستمر يف مكة املكرمة ،باإلضافة إىل عمل "األرض
اخلالية" والذي يستعرض يف جمموعة صور التقطت ملواقع صحراوية خالية
يوضح ماضي اململكة املعتمد على النفط ،كما عرض من خالل تقنية األشعة
السينية جتربة "تطور اإلنسان" ،ومت توثيق الطابع الفريد للحياة يف مكة وتفاصيل
احلياة اليومية عرب سلسلة من الصور الفوتوغرافية لصحراء فاران يف قسم "التأثر
احلضاري" ،ويف قسم "شيء من ال شيء" الذي قدم املنحوتات اإلبداعية "الربق
املتحجر" ،واختتم املعرض هذه الرحلة الشيقة بعمل "جاذبية مغناطيسية"
قدم فيها الفنان أحمد ماطر جمسمًا ثالثي األبعاد للكعبة املشرفة يجسد
اجلاذبية اخلفية لإلميان.

وثق املعر�ض التحوالت اجلوهرية ،التي عا�شتها
اململكة من خالل عدة �أق�سام

جانب من معرض "بين كيف وكيف"
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"عالم في قلب الوطن"
حتت عنوان "عامل يف قلب الوطن" احتفلت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية
مبناسبة اليوم الوطني  ،٨٨يف موعده السنوي املوافق  ٢٣سبتمرب ،والذي
أقيم يف حديقة جمان ومركز املعارض واملؤمترات " "BAYXيف حي البيلسان
من خالل احتضان  16فعالية ترفيهية متنوعة لالحتفال ومسابقات وخصومات
حصرية ،فرحًا وإبتهاجًا باليوم الوطني.

اليوم الوطني ٨٨
في كيك

ويف أجواء من الفرح واالبتهاج بيوم الوطن ،أقيمت العديد من األنشطة والفعاليات
املناسبة لكافة األعمار وجميع أفراد العائلة ،باإلضافة إىل البازار وعربات الطعام
وألعاب األطفال اآلمنة واملمتعة والساحات الرياضية واملساحات اخلضراء
وأماكن اجللوس اخملصصة للعائالت.
وقد احتضنت حديقة جمان املسابقات واأللعاب التفاعلية على مسرح األطفال،
وتخصيص مناطق لالستمتاع بفنون البالونات والتلوين ،إضافة إىل قطار األطفال
وتسلق اجلدار والرتامبولني ، ،أما يف مركز املعارض واملؤمترات  Bay Xأحيت
الفرقة الشعبية ليلة اليوم الوطني بالعديد من الفقرات الفنية املمتعة ،وفقرة
خاصة باستعراض السيارات الفارهة ،ومسابقة خاصة بالرسم على السيارات
واأللعاب النارية واختتمت الفعاليات بتوزيع اجلوائز ملسابقة الرسم على السيارات،
وإقامة األلعاب النارية ،وعزف النشيد الوطني لتهنئة املواطنني واملقيمني بيوم
اململكة الوطني الثامن والثمانني.

فرحة طفل خالل فعاليات اليوم الوطني ٨٨

احتضان  16فعالية ترفيهية ًمتنوعة ًلالحتفال ومسابقات
وخصومات حصرية ،فرحا وإبتهاجا باليوم الوطني
بوابة كيك في اليوم الوطني ٨٨

جانب من فعاليات اليوم الوطني "عالم في قلب الوطن" | جمان بارك

معرض السيارات في الـ  BAY Xبحي البيلسان
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مجموعة من الفعاليات الترفيهية العالمية في الـ ""BAY X

مركز البيلسان للمعارض والمؤتمرات Bay X

ّ
شكل افتتاح مركز البيلسان للمعارض واملؤمترات الـ “ ”BAY Xيف قلب مدينة
امللك عبداهلل االقتصادية؛ خطوة رائدة لدعم قطاعات األعمال والسياحة
والرتفيه من خالل توفري البنية التحتية واإلمكانيات الستيعاب اإلقبال املتزايد على
الربامج والفعاليات واألنشطة اخملتلفة ،حيث ميتد املركز على مساحة  ٧آالف
مرت مربع ،ويضم قاعة ضخمة مبساحة  ٢٨٠٠مرت مربع والتي تعترب أكرب قاعة
بالشرق األوسط ،باإلضافة إىل  ١٣غرفة اجتماع ومسرح داخلي جمهز بأعلى
وأحدث التقنيات العاملية.
وقد استضاف مركز البيلسان للمعارض واملؤمترات منذ انطالقته عشرات
الفعاليات يف خمتلف جماالت قطاع املال واألعمال ،والفعاليات السياحية
والرتفيهية املتنوعة ،وكان من بني الفعاليات البارزة التي احتضنها مركز املعارض
واملؤمترات بطولة الهيئة العامة لأللعاب االلكرتونية "فيفا  "١٨يف إبريل  ،٢٠١٨والتي
نُظمت عن طريق االحتاد السعودي للرياضات الذهنية وااللكرتونية مبشاركة  ٦٤العبًا
يتأهل منهم العبان لتصفيات بطولة العامل ،وبجوائز تصل إىل مليون ريال سعودي.
كما احتضن املعرض جمموعة من الفعاليات الرتفيهية العاملية ،ويف مقدمتها
العرض العاملي "آدم  ..مسرح من اخليال" أضخم عرض تفاعلي ثالثي األبعاد
باململكة وتؤديها فرقة فريلوجن العاملية ،كما استضافت أحد أهم فعاليات
عروض الضوء والنار عن طريق فرقة إيلومينري والتي جمعت عناصر السريك احلديث
واملؤثرات املوسيقية والضوئية واألكروبات بأسلوب جديد مليء بالطاقة واحلماس،
باإلضافة إىل رقصة النقر الفلوكلورية اإليرلندية الشهرية التي حضرت مع العرض
العاملي  Spirit of the danceواحلاصل على تسعة جوائز عاملية وشاهده أكرث
من  ٣٠مليون حول العامل.

ّ
�شكل افتتاح مركز البيل�سان للمعار�ض
وامل�ؤمترات الـ “ ”BAY Xيف قلب مدينة امللك
عبداهلل االقت�صادية؛ خطوة رائدة لدعم
قطاعات الأعمال وال�سياحة والرتفيه

جانب من العرض النقري اإليرلندي Spirit of the dance

جانب من فعاليات بطولة الهيئة
العامة لأللعاب االلكترونية "فيفا "١٨

العودة إلى جدول المحتويات

مجتمع
رويال غزينز

جمتمع رويال غرينز يف قلب مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،أصبح العنوان األبرز للحياة
العصرية كما تتمناها العائلة؛ ومع أعلى معايري الفخامة وأرقى مستويات الرفاهية،
تتميز باإلطاللة الفريدة على شاطئ البحر األحمر ،واملساحات اخلضراء املرتامية
والتوزيع األخاذ للحدائق واملنتزهات واملمرات اخملصصة للمشاة وممارسي الرياضة
وراكبي الدراجات ،وتربز فيها اخلدمات املتكاملة واملرافق الرتفيهية والسياحية األوىل
من نوعها باملنطقة واحلائزة على أبرز اجلوائز الدولية املرموقة ،وهي االختيار األول
ملن يبحث عن أفخم املنازل ذات اجلودة العالية والطراز األندلسي األنيق واإلطاللة
الساحرة على ملعب الغولف رويال غرينز.

منازل نحبها

تقــدم مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة تشــكيلة متنوعــة وواســعة مــن احللــول
الســكنية عــر جمموعــة مــن األحيــاء الســاحلية ،تناســب خمتلــف االحتياجــات واألذواق
وخمتلــف مســتويات الدخــل ،تقــدم يف جمملهــا املعنــى احلقيقــي للحيــاة العصريــة
يف مزيــج متناســق وجــذاب يضــم كل مــا حتتاجــه األســرة يف بيئــة آمنــة وصحيــة ،مــع
بنيــة حتتيــة متطــورة ،وتتميــز بالقــرب مــن املرافــق االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة
والتجاريــة ،ولــكل حــي مــن هــذه األحيــاء ميــزة نســبية متيزهــا عــن البقيــة ،ويــرز مــن
بينهــا حــي املــروج مبســتوى اســتثنائي مــن الرفاهيــة يف الســكن والرتفيــه ،كمــا
يحتضــن فلــل الرويــال غرينــز مبــا حتملــه مــن جــودة وموقــع ومســتوى غــر مســبوق
مــن األناقــة والفخامــة.

مجتمع رويال غرينز
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منازل نحبها

نادي ازمرالدا الرياضي

متعة الحياة وسط واحة رويال غرينز الخضراء
جمموعــة مــن الفلــل االســتثنائية يبلــغ عددهــا ،١٤٧
مســتوحاة مــن الطابــع الكالســيكي األندلســي ،تتــوزع
بأناقــة وســطة واحــة غنــاء ومســاحات خضــراء حتيــط
أحــد أرقــى مالعــب الغولــف يف العــامل ،واملطلــة
مباشــرة علــى شــاطئ البحــر األحمــر ،مت تصميمهــا
بعنايــة فائقــة واهتمــام بــأدق التفاصيــل لتوفــر
املواصفــات املتوافقــة مــع أحــدث مــا توصــل لــه
العــامل يف جمــال املنــازل الفاخــرة.
تتوفــر مــن خــال فلــل الغولــف رويــال غرينــز جمموعــة
متنوعــة مــن األحجــام واملســاحات لتلبيــة خمتلــف
احتياجــات وحجــم األســر ،حيــث حتتــوي بعــض الفلــل
علــى ثالثــة غــرف نــوم؛ واحلجــم األكــر يصــل إىل ســتة
غــرف نــوم ،وتــراوح مســاحاتها مــن  ٣٤٥م ،٢إىل
 ٧٨٧م ،٢مــع باقــة مــن التصاميــم اخملتلفــة لتلبيــة
جميــع األذواق ،كمــا تتميــز جميــع فلــل الغولــف رويــال
غرينــز بإطاللــة بانوراميــة مباشــرة علــى املســطحات
اخلضــراء مللعــب الغولــف.

قــام علــى تصميــم املوقــع العــام ،والتفاصيــل
املعماريــة ،وتنفيــذ املشــروع اإلنشــائي ،جمموعــة
خمتــارة بعنايــة مــن الشــركات املرموقــة املصنفــة
عامليــً واخلبــرة يف جمالهــا لضمــان تقــدمي منتــج
اســتثنائي يليــق بالفخامــة املســتهدفة ،ويتناســب
مــع طموحــات ومتطلبــات األســر الباحثــة عــن مســتوى
خمتلــف ومعايــر خاصــة مــن الفخامــة واجلــودة ،كمــا
مت اســتخدام أجــود املنتجــات العامليــة ســواء يف
عناصــر اإلنشــاء أو التشــطيب أو األجهــزة والكماليــات.
كمــا يحظــى ســكان فلــل الغولــف رويــال غرينــز
مبجموعــة مــن املزايــا اخلاصــة لتكتمــل متعــة الســكن
مــع الرتفيــه ،عــر عضويــات تقــدم مباشــرة ألفــراد
األســر القاطنــة يف هــذا احلــي الفاخــر ،لالســتمتاع
بنــادي وقاعــات ومرافــق ومطاعــم نــادي الغولــف
رويــال غرينــز ،كمــا ميكــن للعائلــة قضــاء أجمــل
األوقــات للعــب رياضــة الغولــف وحتدياتهــا الشــيقة،
ســواء علــى مســتوى املبتدئــن أو الدخــول يف أحــد

نموذج داخلي وخارجي لفلل حي المروج

سياحة وترفيه

الربامــج التدريبيــة للوصــول إىل مراحــل االحــراف ،كمــا
يضــم جمتمــع الرويــال غرينــز جمموعــة مــن املرافــق
الســياحية والرتفيهيــة والرياضيــة ،لتقــدم باقــة منوعــة
لعائلــة تســعى لألفضــل دائمــً يف جمــال الســكن
والراحــة والرفاهيــة والرتفيــه.

تركــزت األهــداف االســراتيجية ملدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة علــى مواكبــة رؤية
اململكــة ودعــم مســرة التنميــة عــر الرتكيــز علــى قطــاع الســياحة والرتفيــه كأحــد
القطاعــات النوعيــة واحليويــة الصاعــدة ،حيــث أطلقــت املدينــة االقتصاديــة حزمــة
مــن املشــاريع املتنوعــة يف جمــال الســياحة والرتفيــه والرياضــات العامليــة ،وكان
حلــي املــروج بخصوصيتــه ومتيــزه كأحــد أرقــى األحيــاء باملدينــة احلصــة االهــم مــن
املشــاريع النوعيــة؛ إذ احتضــن أبــرز هــذه املشــاريع والتــي تفــردت باحلصــول علــى
جوائــز عامليــة مرموقــة مثــل جائــزة  IPAالعامليــة التــي حصــل عليهــا نــادي وملعــب
الغولــف رويــال غرينــز علــى أفضــل مشــروع ســياحي تطويــري علــى مســتوى العــامل
لعــام 2016م ،ونــادي ازمرلــدا الرياضــي والصحــي ألفضــل مشــروع ســياحي تطويــري
علــى مســتوى اململكــة لعــام 2017م.

تتميز جميع فلل الغولف رويال غرينز
ب�إطاللة بانورامية مبا�شرة على امل�سطحات
اخل�ضراء مللعب الغولف

يعتــر نــادي الغولــف رويــال غرينــز أحــد أرقــى األنديــة والتــي مت تصميمهــا وفــق أرقــى
املواصفــات العامليــة وتضــم واحــدة مــن أجمــل مالعــب الغولــف علــى مســتوى
العــامل مــع  ١٨حفــرة تســديد وســط واحــة مــن املــروج واملســاحات اخلضــراء،
واملعــدة الســتضافة أبــرز جــوالت البطــوالت العامليــة واألوروبيــة ،كمــا تضــم
جمموعــة مــن أفخــر املرافــق ،مثــل القاعــة الرئيســية الكــرى وصالــة كبــار الــزوار
والنــادي الصحــي وأفضــل املطاعــم العامليــة باإلضافــة لقاعــة الشــاي املميــزة ،كمــا
يضــم أحــد أهــم وأرقــى مراكــز تدريــب الغولــف وهــي متاحــة لســكان فلــل الغولــف

مطعم Signature

نادي الغولف رويال غرينز

ملعب الغولف

رويــال غرينــز لالســتمتاع بأناقــة هــذه اللعبــة الشــيقة مــع جميــع أفــراد العائلــة.
كمــا ينتظــر جمتمــع الرويــال غرينــز قريبــً افتتــاح نــادي ازمرلــدا الرياضــي والرتفيهــي،
والــذي ميتــد علــى مســاحة  ٥٣ألــف مــر مربــع ،واملصمــم بعنايــة فائقــة ملمارســة
األلعــاب الرياضيــة ،اجلماعيــة والفرديــة ،للرجــال والســيدات واألطفــال ،ســواء يف
القاعــات الداخليــة أو الســاحات اخلارجيــة ،مــع مســابح داخليــة وخارجيــة ومالعــب
متنوعــة ملمارســة خمتلــف األلعــاب الرياضيــة اجلماعيــة ،ويضــم كذلــك تشــكيلة
متنوعــة مــن املقاهــي واملطاعــم الفاخــرة ،واألماكــن اخملصصــة لألطفــال وأفــراد
األســرة لقضــاء أجمــل األوقــات.

جائزة  IPAالعاملية التي حصل عليها نادي وملعب الغولف رويال
غرينز على أفضل مشروع سياحي تطويري على مستوى العامل،
ونادي ازمرلدا الرياضي والصحي ألفضل مشروع سياحي تطويري
على مستوى اململكة
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وألن العائلــة هــي حمــور اجملتمــع ،فقــد اهتمــت املدينــة االقتصاديــة منــذ املراحــل
األوىل لوضــع التصــور املبدئــي لشــكل احليــاة العصريــة املنشــودة؛ فزرعــت املراكــز
االجتماعيــة يف قلــب األحيــاء خللــق بيئــة صحيــة وأجــواء مفعمــة باملعنــى احلقيقــي
للتواصــل بــن الســكان ،مــع االســتمتاع مبرافــق اجتماعيــة حيويــة ،ومناطــق آمنــة
للتنــزه ولعــب األطفــال ،مييزهــا التصميــم األنيــق واملوقــع اجلــذاب وســهولة
الوصــول.
وبوجــه عــام ،حرصــت مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة عنــد وضــع التخطيــط العــام
للمدينــة ،الرتكيــز علــى أفضــل التجــارب وأعلــى املعايــر العامليــة ،لوضــع اخملطــط
احلضــري املثــايل العــام ،بتوزيــع املســاحات اخلضــراء الواســعة ،داخــل وخــارج األحياء،
ويف الطرقــات واملســارات واملمــرات اخلاصــة باملشــاة والدراجــات والســيارات،
باإلضافــة إىل املشــاريع الســياحية والرتفيهيــة النوعيــة ،التــي تلفــت األنظــار أو ًال
بأناقــة توزيــع نســبة املســطحات اخلضــراء واألشــجار والنباتــات لتعكــس الهويــة
اجلماليــة لبيئــة صحيــة تعكــس جــودة احليــاة التــي تنشــر الســعادة يف اجملتمــع.

حر�صت مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية عند و�ضع
التخطيط العام للمدينة ،الرتكيز على �أف�ضل
التجارب و�أعلى املعايري العاملية ،لو�ضع املخطط
احل�ضري املثايل العام
مركز الواحة االجتماعي

جودة الحياة

الفعاليات املجتمعية

جتســد مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة؛ املعنــى احلقيقــي للحيــاة العصريــة،
ويتضــح ذلــك يف االهتمــام الشــامل بــأدق التفاصيــل ،ابتــداء مــن التخطيــط
االســراتيجي وخطــط العمــل التنفيذيــة واختيــار أفضــل شــركات االستشــارات
والتنفيــذ واإلشــراف ،لتأســيس البنيــة التحتيــة املتطــورة ،واالهتمــام باخملطــط
العــام والتوزيــع األنيــق بــن األحيــاء واملرافــق واخلدمــات ،تتخللهــا الطــرق
واملســارات واحلدائــق واملســاحات اخلضــراء ،وتكتمــل الصــورة مــع العديــد مــن
األنشــطة والفعاليــات واخلدمــات املســاندة ،لالســتمتاع بجــودة احليــاة يف كيــك..
وأبــرز مــا يلفــت األنظــار يف املدينــة االقتصاديــة ،الشــريط الســاحلي الــذي ميثــل
التقــاء الــر بالبحــر ،وتــرز مــن خاللــه أناقــة التفاصيــل مــع جمــال األجــواء علــى طــول
ممشــى الشــاطئ ،حيــث تتــوزع املســاحات اخلضــراء ومســارات املشــي والركــض
والدراجــات ،وتتــوزع املقاهــي واملطاعــم الســريعة والفاخــرة ،وأماكــن اجللــوس
العائليــة ،ومناطــق األلعــاب اآلمنــة ،لتصبــح الواجهــة البحريــة األرقــى علــى ســاحل
البحــر األحمــر.

فعاليات  FUN RUNالترفيهية

حي البيلسان بالقرب من ممشى الشاطئ

أحــد أهــم األهــداف االســراتيجية للمدينــة االقتصاديــة ،هــو نشــر ثقافــة احليــاة
الصحيــة علــى مســتوى التوعيــة واملمارســة ،وتعزيــز هــذا االجتــاه بــكل الســبل
املمكنــة ،وتــرز خدمــة تأجــر الدراجــات الرياضيــة  ibikeعلــى طــول ممشــى
الشــاطئ ويف األماكــن احليويــة ،لرتســيخ مفهــوم املمارســة الصحيــة عــن طريــق
اخلدمــات الرتفيهيــة النوعيــة املنتشــرة يف أرجــاء املدينــة.
ويف نفــس الســياق ،وللوصــول إىل توفــر أفضــل اخلدمــات وأجودهــا ،مت توفــر
البدائــل الذكيــة للتنقــل بســهولة ،عــن طريــق خدمــة  Idriveوهــي شــبكة مــن
الســيارات املتوفــرة يف خمتلــف أحيــاء املدينــة يتــم البحــث عنهــا واختيــار األقــرب
واألنســب الســتئجارها عــن طريــق التطبيــق يف األجهــزة الذكيــة ،لالنتقــال بــن
مناطــق وأحيــاء ومرافــق املدينــة االقتصاديــة أو خارجهــا.

مت أقامــت فعاليــات الســباق الســنوي الرتفيهــي  FUN RUNواخملصــص للجــري
واملشــي ومبســافات متباينــة ،واخملصــص ملشــاركة جميــع أفــراد العائلــة مــن
الكبــار والصغــار بغــرض التنافــس والرتفيــه ،ومتيــز هــذا العــام بتغيــر مســار الســباق
ليمتــد علــى طــول الواجهــة البحريــة لالســتمتاع باملناظــر اخلالبــة أثنــاء االســتمتاع
باملنافســات الشــيقة ،وحتــرص مدينــة االقتصاديــة علــى إقامــة هــذا الســباق
الســنوي لرتســيخ رؤيتهــا االســراتيجية يف تعزيــز مفهــوم الثقافــة الصحيــة
والتشــجيع علــى ممارســة الرياضــة ،شــارك بالســباق  ٩٨متســابقًا مــن خمتلــف
األعمــار ،ومت توزيــع اجلوائــز للفائزيــن ،والهدايــا التذكاريــة للمتابعــن ،كمــا مت تهيئــة
األجــواء املمتعــة يف منطقــة االنطــاق وطــوال مســار الســباق واىل خــط النهايــة،
بالعديــد مــن املواقــع اخملتــارة جللــوس العائلــة ولعــب األطفــال ،وتخطــط املدينــة
االقتصاديــة لالســتمرار ســنويًا يف إقامــة هــذه الفعاليــة ،وحتويلهــا مســتقب ًال إىل
املارثــون الســنوي اخلــاص مبدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة.

كيك تر�سخ مفهوم املمار�سة ال�صحية عن طريق

اخلدمات الرتفيهية النوعية املنت�شرة يف �أرجاء املدينة

الفائزون بسباق FUN RUN
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العودة إلى جدول المحتويات

جودة الحياة

التوعية بسرطان الثدي

سباقات الكارتينج
مســابقة رياضيــة وفعاليــة ترفيهيــة واجتماعيــة ممتعــة نظمتهــا مدينــة امللــك
عبــداهلل االقتصاديــة ،وهــي عبــارة عــن التنافــس الشــيق يف ســباق الســيارات يف
حلبــة جمــان كارتينــج والتــى مت املشــاركة فيهــا أكــر مــن  ٦٠متســابقًا ومتســابقة
مــن ســكان املدينــة ،وحصــدت املركــز االول احــدى الســيدات واجلديــر بالذكــر انهــا
تفوقــت علــى زوجهــا الــذي حصــل علــى املركــز الثــاين وأثبتــت املــرأة اســتعدادها
وقدرتهــا علــى القيــادة يف اململكــة.

تفاع ـ ًا مــع األســبوع العاملــي للتوعيــة بأمــراض ســرطان
الثــدي ،والــذي حتــرص فيــه مدينــة امللــك عبــداهلل
االقتصاديــة علــى تفعيــل الربامــج واألنشــطة علــى مــدى
األســبوع ،للتوعيــة والوقايــة مــن مــرض ســرطان الثــدي،
انطلقــت الفعاليــة علــى مــدى خمســة أيــام ابتــداء مــن ١٤
أكتوبــر  ،٢٠١٨حيــث شــهد اليومــن األولــن حملــة تعليميــة،
واليــوم الثالــث كان عبــارة عــن حماضــرات توعويــة مــن قبــل
مقاومــن لهــذا املــرض وأطبــاء ،مــع تســليم شــهادات
تقديريــة للحضــور واملشــاركة ،بينمــا خصــص اليــوم الرابــع
للفحــص اجملــاين بعيــادات مركــز األســرة الطبــي يف
مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة ،واليــوم اخلامــس مت
تخصيصــه حلملــة توعويــة يف أكادمييــة العــامل للتوعيــة
ونشــر الوعــي بــن أفــراد أجيــال املســتقبل.

اﺳﺗﻣﺗﻊ ﺑﺄﺟﻣل اﻷوﻗﺎت ﺑﺎﻟﺣدﯾﻘﺔ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ
"أﻛوا ﻓن" ﻹﺿﻔﺎء اﻷﺟواء اﻟراﺋﻌﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ
أﻓراد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،وﺧﺻوﺻﺎ ً اﻷطﻔﺎل.

اﻻﺛﻧﯾن ﺣﺗﻰ اﻟﺧﻣﯾس ﻣﻦ  1ﻣﺴﺎﺀ –  6:30ﻣﺴﺎﺀ
اﻟﺟﻣﻌﺔ واﻟﺳﺑت ﻣﻦ  10ﺻﺒﺎﺣﺎ –  6:30ﻣﺴﺎﺀ

لالستفسارات والحجوزات فضال تواصل مع :

mqudori@bayx-kaec.com

أسبوع التوعية بأخطار الحرائق
علــى مــدى ثالثــة أيــام وتزامنــً مــع يــوم الدفــاع املــدين ،نظمــت مدينــة امللــك عبــداهلل
االقتصاديــة جمموعــة مــن األنشــطة والفعاليــات للتوعيــة بأخطــار احلرائــق ،وقــد
اســتهدفت الفعاليــة رفــع مســتوى الوعــي بأهميــة الوقايــة واالســتعداد ألي طــارئ
ال ســمح اهلل ،وشــملت توزيــع املطبوعــات التوعويــة ،وإجــراء جمموعــة مــن متاريــن
إخــاء املنــازل ،وعــرض األفــام التوثيقيــة عــن األمــن والســامة ومكافحــة احلرائــق،
كمــا التقــى األطفــال بعــدد مــن رجــال اإلطفــاء مــع فرصــة ركــوب ســيارات اإلطفــاء
والتعــرف علــى أدوات وطــرق األمــن والســامة ،وأخــذ عــدد مــن الكتيبــات والهدايــا
التذكاريــة ،،وشــهدت إقبــا ًال جيــدًا مــن ســكان وزوار املدينــة االقتصاديــة.

Enjoy and splash hard at AquaFun - the
floating water park, designed specifically
to create a wonderful experience for
kids and their families.

Monday to Thursday from 1:00 PM – 6:30 PM
Friday to Saturday from 10:00 AM – 6:30 PM

For bookings please contact us:

800 11 800 10
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مجموعة متنوعة من األنشطة والفعاليات الالمنهجية إلثراء
تجربة الطالب وتوسيع مداركهم

العودة إلى جدول المحتويات

جودة الحياة

البرامج اإلذاعية
كان لطلبــة وطالبــات مدرســة أكادمييــة العــامل ،جتربــة
ثريــة عــر األثــر ،مســتغلني اإلمكانيــات والتجهيــزات
املتوفــرة باألكادمييــة ،عــر عــدة معامــل فنيــة
وانتاجيــة ،إلنتــاج الربامــج الصوتيــة واملرئيــة ،وخلــق بيئة
حمفــزة لإلبــداع يف جمــاالت جديــدة ،حيــث اســتضافت
مدرســة أكادمييــة العــامل برنامــج "أحلــى صبــاح" مــن
إذاعــة بانورامــا إف إم ،والــذي قدمــه املذيــع الالمــع
فــراس يغمــور ،عــر سلســلة مــن احللقــات أبحــر مــن
خاللهــا مــع طلبــة وطالبــات األكادمييــة يف العديــد مــن
اللقــاءات الســتعراض جتاربهــم وإلقــاء الضــوء علــى
البيئــة التعليميــة التــي تقدمهــا األكادمييــة ،ودورهــا
يف إثــراء جتربتهــم واكتشــاف مواهبهــم ومتكينهــم
عــر جمموعــة متنوعــة مــن املســارات التعليميــة
الالمنهجيــة.

رســمت مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة (كيــك) اســراتيجيتها لتعزيــز مفهــوم احليــاة العصريــة،
وحتقيــق أهدافهــا يف تقــدمي منــوذج متكامــل لعائلــة تبحــث عــن مدينــة مليئــة بالســعادة والفــرص
واالبتــكار ،ســواء يف العمــل أو الســكن أو الرتفيــه ،عــن طريــق توفــر البنيــة التحتيــة املتطــورة واخلدمــات
املتكاملــة يف جمــاالت عــدة ،منهــا األمنيــة والصحيــة واالجتماعيــة ،ويبقــى األهــم وهــو مســتقبل
املدينــة والوطــن ،بتوفــر أفضــل منظومــة تعليميــة علــى مســتوى العــامل ،ألبنائنــا وبناتنــا ،ولــذا تفخــر
املدينــة االقتصاديــة باحتضــان مدرســة أكادمييــة العــامل ،التــي توفــر البيئــة التعليميــة املثاليــة
لطالبهــا وطالباتهــا.
تقــدم مدرســة أكادمييــة العــامل املناهــج العامليــة ألبنائهــا ،واملتناغمــة مــع أصالــة البيئــة احملليــة،
مــع جمموعــة متنوعــة مــن األنشــطة والفعاليــات الالمنهجيــة ،لتغذيــة العقــول بالعلــم ،وإثــراء التجربــة
وتوســيع املــدارك ،وترســيخ رغبــة االطــاع وروح التعــاون مــع اآلخريــن ،وبث الطمــوح والطاقــة اإليجابية.
وتبنــي مدرســة أكادمييــة العــامل اســراتيجيتها لصناعــة جيــل قــادر علــى القيــادة والريــادة ،ومواجهــة
التحديــات والتفــوق ،عــر الرتكيــز علــى املنهــج التطبيقــي ،واكتشــاف املواهــب وصقــل القــدرات عــر
األنشــطة املبتكــرة يف جمموعــة مــن االهتمامــات املتنوعــة

نهائي العالم
لسباق الدرونز
دائمــً مــا يكــون لطلبــة وطالبــات مدرســة أكادمييــة
العــامل ،الــدور الفعــال يف املشــاركة اإليجابيــة يف
خمتلــف الفعاليــات املميــزة مبدينــة امللــك عبــداهلل
االقتصاديــة ،وكان آخرهــا املشــاركة يف بطولــة العــامل
لســباق الطائــرات بــدون طيــار االحرتافيــة "  ،"DRLعلى
مــدى يومــن ،شــملت دورات تدريبيــة لرتكيــب أحــدث
طــرازات الطائــرات ،علــى يــدي نخبــة مــن أبطــال العــامل،
والتــي أقيمــت يــوم اجلمعــة املوافــق  14ســبتمرب 2018
يف معامــل التصاميــم والتكنولوجيــا اجملهــزة يف
مقــر أكادمييــة العــامل ،وشــملت املهــارات األساســية
يف االلكرتونيــات والتلحيــم والتتبــع االفرتاضــي ،كمــا
مت اســتضافة الطلبــة والطالبــات كضيــوف شــرف،
حلضــور نهائــي العــامل ،واالســتمتاع بإثــارة املنافســات
العامليــة.

ورش العمل الفنية
نظمــت أكادمييــة العــامل بالتعــاون مــع إدارة الرعايــة
الصحيــة والتعليــم وإدارة الثقافــة و الفنــون مبدينــة
امللــك عبــداهلل االقتصاديــة الفعاليــة الفنيــة التفاعليــة
بعنــوان "اللغــة اخلفيــة" ،وهــي جمموعــة مــن ورش
العمــل املبتكــرة ،التــي تلقــي الضــوء علــى تأثــر
األشــكال الهندســية اإلســامية ،يف عــامل الفــن،
وعرضهــا مــن منظــور حســابي وهندســي ،ومت
تقــدمي ورش العمــل عــن طريــق الفنانــة بســمة
فلمبــان ،وهــي أحــد املبدعــات التــي اختــارت املدينــة
االقتصاديــة ســكنًا لهــا وموطنــً ألعمالهــا اإلبداعيــة،
وضــم الطلبــة والطالبــات مــن الصــف الرابــع وحتــى
الثالــث ثانــوي ،وشــمل جمموعــة مــن التماريــن إلثــراء
التجــارب ،وجتــاوز املألــوف الســتيعاب مراحــل خمتلفــة
مــن اإلبــداع ،وصقــل املهــارات واكتشــاف املواهــب،
امتــدت الفعاليــة لثالثــة أســابيع ،شــملت سلســلة مــن
ورش العمــل ،كمــا امتــدت كل ورشــة عمــل لثالثــة أيــام.

أكاديمية يوفنتوس
لكرة القدم
النص هنا

النص هنا

قامــت أكادمييــة يوفنتــوس لكــرة القــدم باختيــار مدينــة
امللــك عبــداهلل االقتصاديــة وحتديــدًا مدرســة أكادميية
العــامل لتقــدمي أحــد براجمهــا لتعليــم مهــارات كــرة
القــدم واكتشــاف املواهــب وصقلهــا وفــق خــرات
وأســاليب اليــويف عمــاق الكــرة اإليطاليــة وذلــك عــر
الرتكيــز علــى العوامــل الفنيــة والقــدرات التكتيكيــة
والعامــل النفســي واالجتماعــي ،ويوفــر الربنامــج
تدريبــات خاصــة للطلبــة والطالبــات علــى مــدى يومــن
أو ثالثــة يف األســبوع ،وتشــمل كذلــك متثيــل املدرســة
وخــوض البطــوالت احملليــة واإلقليميــة.
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يف مرافق النادي اخملتلفة وخصوصًا املطاعم ،واالستمتاع بأشهى األطباق العاملية.
كما يضم النادي متجر يوفر جميع مستلزمات الغولف من مضارب ومالبس للرجال والنساء
واألطفال وغريها.

فخورة جدا بالعمل
يف نادي بجمال
وفخامة نادي
رويال غرينز

 .4ماذا عن املرافق والطعام واخلدمات التي يتميز بها النادي؟
يضم رويال غرينز ثالث مطاعم عاملية فاخرة ،وقاعة كربى للمناسبات تضم جلسات داخلية
وخارجية تتميز بإطاللة على ملعب الغولف وشاطئ البحر ،فمطعم " Bistroالبيسرتو" يقدم
أطباق عاملية بطابع عصري وأجواء خمتلفة واستثنائية خاصة يف اجللسات اخلارجية ،كما
أن "قاعة الشاي" تقدم تشكيلة كبرية ومتنوعة من شاي فورتنوم اند ماسون مع أشهى
اخملبوزات احملضرة يوميًا ،باإلضافة إىل مطعم " Signatureسيجنتشر" يتميز بجلساته
الفاخرة وأجواءه الرائعة وتصاميمه األخاذة ويقدم أشهى األطباق العاملية.
أما قاعة املناسبات الكربى "رويال غرينز" فهي جمهزة الستضافة أكرب املناسبات اخلاصة
والعامة ،وتتميز باناقة التصاميم واملرونة الكبرية لتجهيزها حسب رغبات العميل ،مع شرفة
خارجية ،وتكفي القاعة أكرث من  ٢٥٠ضيفًا ،واحلديقة اخلارجية تتسع ألكرث من  ٣٥٠ضيفًا.
كما يضم نادي رويال غرينز منتجع ماندرا سبا الصحي ،والذي تديره شركة ماندرا سبا العاملية
ومقرها مدينة بايل اإلندونيسية ،ويقدم باقة من العالجات وجلسات املساج ويضم كافة
املرافق اخلاصة بالعناية الفائقة .ويضم نادي رويال غرينز أيضًا "نادي أوركس" وهو خمصص
لكبار الشخصيات وجمهز بقاعات اجتماعات ومكاتب خاصة وغرفة بلياردو وقاعة للسيجار،
وهو االختيار األفضل لشريحة رجال األعمال وكبار الشخصيات لالستمتاع بجمال املكان
واكتمال اخلدمات وروعة وسائل الرتفيه.

مطعم Signature

 .5ملن يرغب يف التعرف على رياضة الغولف ألول مرة ،كيف تشرحني له فكرة اللعبة؟
وماذا عن برامج التدريب املتوفرة؟
تعترب لعبة الغولف من الرياضات املمتعة التي حتتاج اىل الكثري من التخطيط والتأين كما انها
تعد وسيلة مهمة للتخلص من التوتر ،أما قواعد لعبة الغولف بشكل مبسط فهي كالتايل:
يجب أن يقوم الالعب بنقل الكرة من نقطة االنطالق إىل النقطة التالية بأقل الضربات املمكنة
ولكل حفرة معدل ضربات حمددة منذ البداية ،والفائز هو الالعب الذي يضرب أقل عدد من
الضربات ،والفائز بكل اجلوالت هو الذي يحصل على أقل جمموع من الضربات يف كل احلفر،
وكل العب لديه  ١٤مضرب فقط يف احلقيبة.

متثل مدينة امللك عبداهلل االقتصادية إحدى قصص النجاح امللهمة عامليًا يف جمال التنمية االجتماعية واالقتصادية،
ودلي ًال على قدرة الهمم والسواعد الوطنية على التحدي واالستمرار واالستمتاع بالعمل واإلجناز ،وهنا نلقي الضوء على
جانب مشرق يف احلياة العملية كشابة طموحة متثل الكوادر الوطنية القادرة على املضي قدمًا لتحقيق املزيد.

االسم:
رمي شيبان
املؤاهل التعليمي:
درجة البكالوريوس يف التسويق
حضرت عدد من ورش العمل والدورات يف جمال
خدمة العمالء
الوظيفة احلالية:
تعمل حاليًا كمشرفة الشؤون اإلدارية والفعاليات
بنادي الغولف رويال غرينز

 .1كيف تصفني أجواء العمل اليومي يف منشأة رائعة مثل
نادي رويال غرينز؟
انا فخورة جدا بالعمل يف نادي بجمال وفخامة رويال غرينز،
وهو ميثل القلب النابض حلي املروج وهو األكرث تألقًا وفخامة
باملدينة ،ويضم ملعبًا عامليًا ميثل لوحة جمالية مبساحاته
اخلضراء والبحريات واإلطاللة الساحرة على شاطئ البحر
األحمر ،باإلضافة ملرافق ومطاعم مبقاييس عاملية ،وهذا
ينعكس بإيجابية على كفاءة ورضا وسعادة املوظف ،وهو ما
يحقق أهداف املوظف واملنشأة.
 .2ماهي طبيعة عملك؟ وأبرز احملطات واخلطوات خالل
فرتة عملك برويال غرينز؟
يف البداية كنت جدا متحمسة للعمل يف نادي بحجم
وجمال رويال غرينز يف مدينة رائعة كمدينة امللك
عبداهلل االقتصادية .عملي كمشرفة إدارية يتضمن كل
تفاصيل األعمال اإلدارية التي تشمل التقارير األسبوعية
والشهرية وترتيب جداول العمل واالجازات وكل األعمال
االدارية املتعلقة بقسم املأكوالت واملشروبات .أما عملي
كمشرفة للفعاليات يبدأ بلقائي مع العميل ،فهم متطلباته
ومساعدته باالقرتاحات املناسبة لنجاح املناسبة أو

الفعالية ،ومن ثم التنسيق مع جميع االقسام داخليًا والتواصل
مع فريق التنفيذ لضمان حصول العميل على أفضل جتربة مع
رويال غرينز.
وأهم احملطات كانت حفل االفتتاح والذي تضمن العديد من
االنشطة والفعاليات الرياضية والرتفيهية بحضور عدد من
كبار الشخصيات على مدى يومني ،وقد شمل االحتفال بطولة
مصغرة بحضور نخبة من العبي الغولف يف العامل .وقد حضر
معظم اإلفتتاح جمموعة من اإلعالميني وقادة الرأي على
املستوى الوطني والعاملي وانتهى االحتفال بعشاء فاخر
حضره عدد من الشخصيات الهامة و أعضاء النادي.
 .3ماذا يقدم نادي الغولف رويال غرينز لرواد وهواة اللعبة؟
ملعب نادي رويال غرينز مصمم وفق أحدث املواصفات
واملعايري العاملية ،عن طريق شركة يوروبيان جولف ديزاين.
ويضم امللعب  18حفرة تعطي معدل  72ضربة ليناسب
الالعبني احملرتفني والهواة ،وميلك إطاللة ساحرة على
شاطئ البحر األحمر ،وأحد أمتع حلظات املنافسة تلك التي
تكون على احلفرة املطلة واحملاطة أيضا بثالث بحريات ،كما
أنه املكان األفضل للزوار والعائالت واألطفال ،سواء باجللوس

أما عن مرافق وبرامج التدريب ،فتوفر أكادميية الغولف يف رويال غرينز كافة األدوات واملرافق
التدريبية املتطورة ،وخرباء متخصصون يف تدريب وتعليم كافة املستويات والفئات العمرية،
باإلضافة إىل مساحات واسعة للتدريب.
 .6ماهي فرص النادي يف استضافة البطوالت؟
سيشهد النادي بالتأكيد إقامة بطولة دولية مبشاركة عدد من جنوم لعبة الغولف على
مستوى العامل .ويعترب ذلك وساما جديدًا يؤكد عاملية هذا النادي وكل مايحتويه من مرافق
وخدمات .وهي فرصة الستثمار هذا احلدث العاملي لتكون مدينة امللك عبداهلل االقتصادية
حمل اهتمام كل العامل ،ولنشر اللعبة بني األطفال والشباب لصناعة جيل جديد يهتم
بتفاصيل لعبة الغولف الشيقة.

ماندرا سبا الصحي

 .7كموظفة يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،كيف تصفني احلياة يف املدينة؟
احلياة يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية جميلة وعصرية وتتميز بالهدوء والراحة
واإلحساس باألمان جلميع أفراد العائلة وخاصة األماكن العامة لألطفال ،وتتميز فع ًال بتكامل
اخلدمات وجودة وأناقة املرافق.بتكامل اخلدمات وجودة وأناقة املرافق.

قاعة الشاي
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صوت المستثمر

المهندس باسم الشريف
المدير العام لشركة ضفاف المتحدة للخدمات اللوجستية
 .2ملاذا اختارت الشركة مدينة امللك عبداهلل االقتصادية مقرًا خلدماتها؟
اخرتنا مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ملا متلكه من موقع اسرتاتيجي متصل
بجميع مناطق اململكة ،والسبب األهم ان الوادي الصناعي باملدينة االقتصادية
يعترب أحد أهم املراكز الصناعية باملنطقة واألسرع منوًا كذلك ،باإلضافة إىل البنى
التحتية والتسهيالت املقدمة ،ووجود ميناء امللك عبداهلل.
 .٣ماهي أهداف وخطط الشركة التوسعية يف املستقبل؟
نسعى يف شركة ضفاف لنصبح الشركة األوىل يف جمال تقدمي اخلدمات
اللوجستية باململكة ،ومنلك اإلمكانيات واألدوات لنصل إىل طموحنا وأكرث ،عن
طريق كوادرنا اخلبرية وأسطول النقل الربي والفروع املنتشرة وقائمة العمالء
التي تتسع لشرائح أكرث مع مرور الوقت.
 .٤ماذا تقدم الشركة يف سبيل دعم الكوادر والكفاءات الوطنية؟
للشركة دور كبري يف استقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وتوفري كل سبل النجاح
وبيئة العمل الصحية ،عن طريق املسارات الوظيفية لتمكني الشباب السعودي
وتطويرهم على رأس العمل يف كافة التخصصات ،ونعمل على ذلك أيضًا ضمن
منظومة املركز التدريبي يف نسما القابضة ،كما نفخر بأن الوظائف اإلدارية
العليا يشغلها بكفاءة ابناء هذا الوطن ،ونرفع كل عام نسبة التوطني من خالل
استقطاب الكفاءات الوطنية من الكلية التقنية واملعاهد املهنية للوظائف الفنية.

ان الوادي ال�صناعي باملدينة االقت�صادية يعترب
املهنــدس باســم الشــريف ،مديــر عــام شــركة ضفــاف املتحــدة للخدمــات
اللوجســتية ،عضــو فاعــل يف العديــد مــن اجلمعيــات وجمالــس إدارات كــرى
الشــركات الوطنيــة ،وعضــو يف أول جملــس بلــدي يف مدينــة جــدة ،ولــه خــرة
عمليــة امتــدت مــن العــام ١٩٨٩م ،ووصلــت االن لقيــادة شــركة وطنيــة كــرى متلــك
امكانيــات هائلــة ومقومــات تدفعهــا للتطــور والنمــو واالنتشــار وحتقيــق أهدافهــا
اخلاصــة ،وتؤثــر إيجابــً علــى ســوق العمــل وعلــى االقتصــاد الوطنــي ،ويف األســطر
التاليــة نبحــر مــع مهنــدس التخطيــط العمــراين ،املهنــدس باســم الشــريف،
للتعــرف أكــر علــى شــركة ضفــاف ودورهــا الفاعــل يف االقتصــاد الســعودي،
انطالقــً مــن مدينــة امللــك عبــداهلل االقتصاديــة..

 .1متى انطلقت "ضفاف املتحدة للخدمات اللوجستية" وماهي منظومة
اخلدمات املقدمة؟
تأسست شركة ضفاف املتحدة للخدمات اللوجستية يف األول من يناير ،٢٠١٦
وتقدم جمموعة متكاملة من اخلدمات اللوجستية املتعلقة بالنقل والتخزين
واملناولة والتربيد وصيانة احلاويات واألجهزة اخلاصة بتربيد املستودعات ،وتشمل
منظومة اخلدمات واإلمكانيات ما متلكه الشركة من أسطول نقل حديث ومعدات
ثقيلة لدعم شركاءنا يف خمتلف قطاعات األعمال حول اململكة.

�أحد �أهم املراكز ال�صناعية باملنطقة والأ�سرع
ً
منوا كذلك ،بالإ�ضافة �إىل البنى التحتية

والت�سهيالت املقدمة ،ووجود ميناء امللك عبداهلل

 .٥من وجهة نظرك كشخص تنفيذي يف قطاع األعمال ،كيف وجدت بيئة العمل
واحلياة بشكل عام يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية؟
متتلك مدينة امللك عبداهلل االقتصادية موقع ذو إمكانات كبرية وحمفزة جلذب
األعمال التجارية اجلديدة ومنوها ،كما أنها تعد بوابة حيوية ألسواق البحر األحمر
التي تعترب األسرع منوًا يف العامل اليوم ،خصوصًا قطاع اخلدمات اللوجستية
والصناعية يف املدينة االقتصادية ويضم ميناء امللك عبداهلل والوادي الصناعي
مما يجعلها قاعدة مثالية لنمو األعمال يف املنطقة و بيئة مثالية الحتضان الكوادر
الطموحة وازدهار االستثمارات.

ﺻﻤﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻚ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ

DESIGN YOUR PERFECT EVENT
ﻫﻞ ﺗﺒﺤƠƠﺚ ﻋﻦ ﻣﺴƠﺎﺣﺔ راﺋﻌƠƠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘƠƠﻚ
اﻟﻘﺎدﻣﺔ؟

Are you looking for a perfect space
?for your next event
Bay La Sun Expo Center

ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﻴﻠﺴﺎن ﻟﻠﻤﻌﺎرض واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
ﻫƠﻮ اﻟﻤﻮﻗƠƠƠﻊ اﻟﻤﺜﺎﻟƠƠﻲ واﻟﻤﻤﻴƠƠﺰ ﻟﻠﻤﻨﺎﺳﺒƠƠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳƠƠﺔ
و اﻟﺜﻘƠﺎﻓﻴƠƠﺔ و اﻻﺟﺘﻤƠﺎﻋﻴƠﺔ و اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴƠƠƠﺔ .

A home for various exhibitions & conference as
well as corporate, social & entertainment events.

ﻳﻀﻢ ﻛƠﺎﻓﺔ اﻟﺘﺠﻬﻴƠﺰات اﻟﻼزﻣƠﺔ ﻻﻗﺎﻣƠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴƠﺎت وﻳﻀƠﻢ
ﻗﺎﻋﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  2800ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻊ ﺣﻮاﺋﻂ ﻣﺮﻧﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب أي ﻓﻌﺎﻟﻴƠﺔ ﻣﻬƠﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤƠﻬﺎ ،وﺗﺒﺪأ ﻃﺎﻗﺘƠﻪ
ً
اﻻﺳﺘﻌﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ  50ﺿﻴﻔﺎ وﺣﺘﻰ  3آﻻف ﺿﻴﻒ .

It is fully air-conditioned venue with a natural
daylight, representing 2,800 sqm main hall
with a flexible partition to host any size of
events from 50 and up to 3,000 guests.

|

| CONFERENCES

ENTERTAINMENT

ﻟﻼﺳƠﺘﻔﺴƠƠﺎرات واﻟﺤƠﺠƠƠƠƠﻮزات ،ﻓﻀƠƠﻼ ﺗﻮاﺻƠﻞ ﻣƠﻊ

WWW.BAYX-KAEC.COM

|

EXHIBITIONS

For Reservation and further details

INFO@BAYX-KAEC.COM

800 11 800 10
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حي المروج يحوز على جائزة عالمية ألفضل "حي سكني متعدد االستخدامات"
على مستوى المملكة للعام 2018
أعلنت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية مؤخرًا على حصول حي املروج السكني
يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية على جائزة عاملية مرموقة ألفضل "حي
سكني متعدد االستخدامات"على مستوى اململكة لعام 2018م ،وقد تسلمت
املدينة االقتصادية اجلائزة خالل حفل توزيع اجلوائز الذي نظمته (ذا انرتناشونال
بروبريتي أوردز )IPA -العاملية ،اجلائزة العاملية املتخصصة يف جمال املشاريع
السكنية ،كما مت ترشيح احلي للمنافسة أيضًا يف احلفل العاملي الذي سيقام
مبدينة لندن ديسمرب املقبل من هذا العام إن شاء اهلل.
وقال األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي الرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل
االقتصادية "إن استمرار ترشيح أو حصول مدينة امللك عبداهلل االقتصادية على
هذه اجلوائز الهامة واملرموقة عامليًا للسنة الثالثة على التوايل من منظمة (ذا
انرتناشونال بروبريتي أوردز  )IPA -العاملية ،يظهر قدرة املشاريع الوطنية على
املنافسة عامليًا والفوز بجوائز دولية .وماهي إال أكرب دليل على استمرار عجلة
التطوير وتسارع عمليات البناء يف املدينة ،وإجنازًا آخر يضاف إىل سجل إجنازات
املدينة".
من جهته ،أعرب املهندس تشارلز بيلي ،الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري
مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،عن إعتزازه باحلصول على هذه اجلائزة ،مشريًا
إىل أنها تأتي يف إطار التزام املدينة االقتصادية ،بتوفري إسلوب حياة عصري ومميز
ضمن بيئة سكنية متطورة متعددة االستخدامات ،ومناسبة لكافة مستويات
الدخل ومدعومة مبرافق إجتماعية عاملية املعايري وبنية حتتية متقدمة ومرتبطة
بشبكة تصريف ملياه األمطار.
وأضاف بيلي":يوفر حي املروج جمموعة من أفخم املرافق االجتماعية والرتفيهية
والرياضية ،تضم النادي الريفي وملعب اجلولف "رويال غرينز" الذي يحتوي على 18
حفرة للتسديد ،واحلائز على عدة جوائز مرموقة من منظمة (ذا انرتناشونال
بروبريتي أوردز  )IPA -عن فئة "أفضل مشروع ترفيهي" ليس فقط على مستوى

اململكة فحسب ،بل على مستوى العامل لعام 2016م" .مشريًا إىل أنه يف العام 2017
حصل جممع إزمريالدا الرياضي على جائزة أفضل مشروع ترفيهي لعام 2017م
على مستوى املنطقة.
ويعد حي املروج السكني أحد أرقى األحياء الساحلية مبدينة امللك عبداهلل
االقتصادية ،ميتد على مساحة  4.9مليون مرت مربع ،ويضم ثالثة مناطق رئيسية:
منطقة "اجلولف" التي حتوي ملعب ونادي رويال جرينز العاملي للجولف ،منطقة
"الشاطيء" التي تتمتع بإطاللة بحرية مباشرة على شاطيء البحر األحمر وشاطئًا
رمليًا على إمتداد  40مرتًا ومنطقة "املنازل" التي حتيطها احلدائق واملسطحات
اخلضراء واملرافق اإلجتماعية ،يف حني أن جميع األحياء السكنية مدعومة ببنية
حتتية متطورة ومرافق وخدمات عامة مصممة وفق أعلى املواصفات العاملية.

"يوفر حي املروج جمموعة من �أفخم املرافق
االجتماعية والرتفيهية والريا�ضية ،ت�ضم النادي
الريفي وملعب اجلولف "
املهندس تشارلز بيلي ،الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري
مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية

هنا الغد

العودة إلى جدول المحتويات

شركة ألماس العالمية لألدوية المحدودة توقع مع مدينة الملك عبداهلل االقتصادية
إلنشاء أحد أكبر مصانع وتخزين الخاليا المصنعة للقاح "بي سي جي" في العالم
وقعت شركة "أملاس العاملية لألدوية احملدودة"عقدًا مع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ممثلة بالوادي الصناعي ،إلنشاء أحد أكرب مصانع إنتاج اللقاحات يف
العامل ،والذي ُيعترب أول مصنع لقاحات "بي سي جي" من نوعه يف الشرق األوسط ،من خالل إستئجار قطعة أرض لبناء املرحلة األوىل من املصنع الذي تبلغ مساحتها
اإلجمالية نحو  40ألف مرت مربع بالوادي الصناعي.

هـذا وأشار املهندس أمين منسي ،الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي مبدينة
امللك عبداهلل االقتصادية ،إىل أن املدينة االقتصادية تتجه ألن تكون أكرب جتمع
لصناعات األدوية ،عرب استقطاب شركات وطنية وعاملية تلبي حاجة السوق
احمللي .كما أضاف إىل أن استرياد الصناعات الدوائية والصيدالنية يف اململكة
يشكل قرابة  %80من حاجة السوق احمللي من الدواء ،فلذلك يعترب توطني الصناعة
الدوائية والرعاية الصحية أولوية إسرتاتيجية للمملكة ،ونركز يف الوادي الصناعي
على جذب استثمارات نوعية يف جمال الصناعات الدوائية منذ سنوات ،مبينًا بأننا
نخطو بخطوات متسارعة وناجحة ليكون الوادي الصناعي هو املركزالرئيسي يف
جمال الصناعات الدوائية على مستوي الشرق األوسط.
وأضاف" :لدينا إهتمام خاص بقطاع املنتجات الدوائية ملساهمته يف اإلهتمام
بصحة املواطن ،وملا يوفره القطاع الصيدالين والدوائي من فرص وظيفية نوعية
متميزة للسعوديني ،وأولوية إسرتاتيجية لتحقيق األمن الدوائي للمملكة ،حيث أن
استهالك اململكة من الدواء يقدر بأكرث من  15مليار ريـال سنويًا ،وهو األكرب من
حيث القيمة يف السوق العربية للدواء ،بينما الصناعة الوطنية تغطي حوايل  20يف
املائة فقط من حجم الطلب يف السوق احمللي .كما أضاف إىل "أن حجم الفرص
االستثمارية الهائلة التي يوفرها الوادي الصناعي املتصل مباشرة مبيناء امللك
عبداهلل ومنطقة إعادة التصدير ،يؤهله ألن يكون وجهة رئيسية ونقطة إمداد
متقدمة للخدمات اللوجستية والصناعية يف املنطقة".
من جانبه ،قال األستاذ حممد علي العيسائي ،رئيس جملس إدارة شركة أملاس
العاملية لألدوية احملدودة ":إن شركة أملاس ستشرع يف بناء املصنع قريبًا ،فـور

اإلنتهاء من اخلطط والرسومات والتي ستعكس بإذن اهلل تعاىل أحدث التصاميم
املتوافقة مع املباين احلديثة للمصانع الدوائية والصيدالنية ،وتتناسب وطبيعة
مصانع اللقاحات وتخزين اخلاليا" .مشريًا إىل أن املرحلة األوىل والتي يتوقع أن تكتمل
يف منتصف العام 2021م ،سوف تشمل ألول مرة يف منطقة الشرق األوسط تخزين
اخلاليا املصنعة لهذه اللقاحات ،والتي بدورها ستكون أول إنتاج للقاح نشط يف
تاريخ املنطقة ككل .كما أضاف "بأنه يجري يف الوقت احلايل تصميم املشروع
ليشمل توسعات مستقبلية جديدة أخرى للقاحات خمتلفة ،تغطي بإذن اهلل تعاىل
حاجة السوق السعودي واخلليجي وغريها من األسواق اإلقليمية ،مستفيدين من
اإلمكانيات واملميزات اللوجتسية التي يوفرها الوادي الصناعي وميناء امللك عبداهلل
ومنطقة إعادة التصدير يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،والتي ميزيها البنية
التحتية املتقدمة كاسأس لنجاح مشاريع الصناعات الدوائية.
وقد مت تأسيس شركة "أملاس العاملية لألدوية احملدودة" مؤخرًا ،من أجل إطالق
أحد أكرب مصانع اللقاحات وتخزين اخلاليا يف العامل واألول من نوعه يف املنطقة
بالتحالف مع شركة ( )AJ Vaccinesللقاحات األوروبية ،والتي إستحوذت مؤخرًا على
كامل إنتاج اللقاحات من املنظمة األوروبية العريقة ستيتنس سريوم ( )SSIالتي
تتمتع بخربة متتد إىل  120عامًا.
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الهيئة العامة للثقافة توقع مذكرة تفاهم مع مدينة الملك عبداهلل االقتصادية
تتضمن عدد من البرامج الهادفة لدعم وتطوير قدرات القطاع الثقافي

العودة إلى جدول المحتويات
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من بين  150منافس بوابة الحجاز الذكية تحصد الجائزة العالمية األولى لفئة
األمن والسالمة للمشاريع العامة
حصل مشروع بوابة احلجاز "البوابة الذكية" ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية
مؤخرًا ،على جائزة "إنرتسيك "-intersecالعاملية لفئة "األمن والسالمة
للمشاريع العامة" بتقدميها أفضل حلول تقنية مبتكرة ،من خالل إجنازها املميز
الذي مت تطبيقه على بوابة املدينة اجلديدة (بوابة احلجاز) ،والتي تساهم بإذن
اهلل تعاىل يف تعزيز األمن والسالمة العامة يف املدينة ،وتنظيم دخول السكان
والزوار بطريقة متطورة وسلسلة ،لتضاف إىل اجلوائز التي حصلت عليها املدينة
سابقًا.

وقعت الهيئة العامة للثقافة مذكرة تفاهم مع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية،
لتعزيز التعاون يف عدد من اجملاالت الثقافية يف اململكة .ووقع املذكرة
سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة املهندس أحمد بن فهد
املزيد وسعادة األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي الرئيس التنفيذي ملدينة امللك
عبداهلل االقتصادية.

املشرتكة بني مدينة امللك عبداهلل االقتصادية والهيئة العامة للثقافة ،لتنفيذ
برامج وأنشطة تساعد على تفعيل دور الطرفني يف حتقيق رؤية اململكة ،2030
عرب تفعيل األنشطة الثقافية اخملتلفة وتبادل اخلربات يف هذا اجملال احليوي
الهام ،وتقدمي خدمات عالية اجلودة يف هذا الصدد لسكان وزوار املدينة ،يف ظل
ما متتلكه من إمكانيات وبنية حتتية مثالية تسهل من تنفيذ املشاريع واألنشطة
الثقافية.

وتتضمن أطر التعاون بني اجلهتني ،إقامة برامج تهدف إىل تطوير قدرات القطاع
الثقايف يف اململكة عن طريق العمل املشرتك على عدد من املشاريع واألنشطة
املزمع إقامتها يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،والتي من شأنها املساهمة
يف دعم األنشطة الثقافية والفنية ،من خالل استقطاب اخلربات العاملية إىل جانب
تأهيل ومتكني الكوادر الوطنية.

وأضاف املهندس املزيد ،بأن املذكرة متثل إضافة جديدة لسلسلة مذكرات
التفاهم التي وقعتها الهيئة العامة للثقافة مع عدد من اجلهات ،بهدف تعزيز
التعاون املشرتك والعمل سويًا لدعم القطاع الثقايف ،وتعزيز املوقع الريادي
للمملكة يف اجملال الثقايف داخل حميطها العربي واإلسالمي وعلى املستوى
الدويل.

وقال املهندس أحمد بن فهد املزيد يف تصريح بهذه املناسبة ،إن توقيع املذكرة
ً
انطالقا مـن حرص الهيئة العامة للثقافة ،على بناء شراكات هادفة ومثمرة
يأتي
مع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،لتحفيز قطاع الثقافة باململكة وتطويره
واإلرتقاء بعناصره ومقوماته خلدمة رؤية اململكة  .2030وستعمل الهيئة بالتعاون
مع املدينة على االستفادة من األماكن اخلصبة التي تزخر بها مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية ،واستغاللها يف إحتضان الربامج الداعمة للمواهب الثقافية ،دعم
أنشطة الثقافة والفنون ،تنظيم جمموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية للسكان
واملرتادين تتضمن أنشطة وندوات أدبية ،معارض للفنون التشكيلية ،فعاليات
مسرحية ،فنون موسيقية وعروض لألفالم السعودية .باإلضافة إىل استقطاب
فعاليات وأنشطة ثقافية عاملية ونوعية وإقامتها يف املدينة االقتصادية ،وذلك
بهدف توفري خيارات متنوعة وزيادة احلراك الثقايف فيها.

"�إن التوقيع على املذكرة هو بغر�ض دعم �أُطر التعاون
امل�شرتكة بني مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية والهيئة العامة
للثقافة ،لتنفيذ برامج و�أن�شطة ت�ساعد على تفعيل دور
الطرفني يف حتقيق ر�ؤية اململكة " 2030

من جانبها ،أعربت األستاذة وفاء احلميدي ،الرئيس التنفيذي لقطاع املعلومات
والتقنية مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،عن سعادتها باحلصول على هـذه
اجلائزة ،قائلة" :أن مدينة امللك عبداهلل االقتصادية تعد بيئة خصبة لإلبتكار واإلبداع،
فالتقنية األمنية احلديثة التي مت إعتمادها يف بوابة احلجاز تشتمل على منصة آلية
خاصة تقوم بتسجيل سيارات السكان والزوار أليًا ،بهدف توفري مرور سريع وسلس
إىل املدينة االقتصادية من خالل املسارات اإللكرتونية ".مشرية إىل أن التقنية
املستخدمة يف بوابة احلجاز تؤكد على البنية التحتية الرقمية املتطورة التي تتمتع
بها املدينة االقتصادية والتي تساهم يف تقدمي خدمات ذكية للسكان والزوار
واملستثمرين على حـد سواء".

من جهته أشار األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي ،الرئيس التنفيذي ملدينة امللك
عبداهلل االقتصادية ،إىل إن التوقيع على املذكرة هو بغرض دعم ُأطر التعاون

األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي
الرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل االقتصادية

وبهذه املناسبة ،صرح األستاذ وائل دبا ،مدير تنفيذي أول إلدارة مدينة امللك
عبداهلل االقتصادية ،قائ ًال" :أن احلصول على هذه اجلائزة يدل على متيز املدينة

وقد تسلمت املدينة االقتصادية اجلائزة خالل حفل توزيع جوائز "إنرتسيك
 "-intersecالعاملية الذي تضمن عدة قطاعات ،وخلصت القائمة النهائية على
 55جهة خضعت مشاريعها اجلديدة للتقييم واإلختبار من قبل جلنة حتكيم عاملية
حمايدة ،متت تصفيتها من بني  150جهة مت ترشيحها ،وإنتهت بفوز بوابة احلجاز
"الذكية" باجلائزة األوىل لفئة "األمن والسالمة للمشاريع العامة".

االقتصادية التقني ،كما يعزز استدامة وكفاءة املدينة التشغيلية يف خمتلف
قطاعاتها الرئيسية ".مشريًا إىل أنه مت إعتماد التسجيل اإللكرتوين املسبق لكافة
املركبات لزيارة املدينة ،إضافة إىل تقنية مسح وفحص املركبات التلقائي ونظام
جمع البيانات الفوري ،فض ًال عن إرتباطها بكامريات املراقبة املنتشرة يف كافة
أرجاء املدينة ،بهدف رفع معايري األمن والسالمة العامة وتسهيل عملية التحكم
بحركة املرور.
اجلدير بالذكر أن بوابة احلجاز "الذكية" تقع يف منطقة "احلجاز" بجوار حمطة
قطار احلرمني أحد األحياء السكنية والتجارية الواعدة يف مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية ،والتي من املزمع أن تتضمن مناطق جتارية ومكاتب لألعمال ،ومراكز
للتسوق ومتاجر ومطاعم وفنادق خمتلفة الفئات وصاالت رياضية وترفيهية،
إضافة إىل مشاريع حيوية أخرى سيتم إنشائها واإلعالن عنها الحقًا بالتنسيق مع
عدد من اجلهات ذات العالقة.

"مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية تعد بيئة
خ�صبة للإبتكار والإبداع"

األستاذة وفاء احلميدي ،الرئيس التنفيذي لقطاع املعلومات
والتقنية مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية
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عبداهلل االقتصادية يفوز بجائزة "أي اف ام"
الوادي الصناعي بمدينة الملك
ً
العالمية للمنطقة الصناعية األسرع نموا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي
مقرا لها جوائزها إىل املؤسسات
متنح "انرتناشونال فاينانـس" التي تتخذ من لندن ً
وتهدف إىل تسليط
التي تتبع أعلى معايري اجلودة والتقنية احلديثة يف جمال عملها،
ُ
الضوء على اإلجنازات التي ت ِ
ُسهم يف االرتقاء مبختلف القطاعات االقتصادية
والصناعية.
من جهته كشف املهندس أمين منسي ،عن كفاءة البنية التحتية املتطورة
أراض صناعية تناسـب احتياجات
التي ميلكها الوادي الصناعي وعمله على توفري
ٍ
املستثمرينُ ،مشريًا إىل أن قطاع الصناعات اللوجستية يشغل املساحة األكرب،
ما سوف يساهم يف متكني شركات اخلدمات اللوجستية من تقدمي حلول متنوعة
للعديد من املستثمرين يف القطاعات الصناعية املستهدفة يف املدينة
االقتصادية.

حصل الوادي الصناعي مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية على جائزة "انرتناشونال
منوا على مستوى
فاينانـس" الـ "أي اف ام" بإعتباره املنطقة الصناعية األسرع ً
دول جملس التعاون اخلليجي للعام 2017م ،فيما يتعلق باإلمدادات اللوجستية
واالقتصاديات الصناعية وتوفر البنية التحتية املتقدمة.
وقد تسلم اجلائزة أعضاء من الفريق التنفيذي بقيادة املهندس أمين بن يوسف
منسي ،الرئيس التنفيذي للوادي الصناعي ،يف حفل توزيع اجلوائز الذي نُظم يف
أبراج جمريا مبدينة دبي يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وتضمنت حيثيات فوز الوادي الصناعي باجلائزة العديد من املعايري التي متيز بها،
وأهمها :سرعة إجناز البنية التحتية وجودتها ،التقنية احلديثة ،املصانع العاملة
واملصانع حتت اإلنشاء ،حجم التنمية املُ نجزة واجلارية ،اإلتصال املباشر مبيناء
امللك عبداهلل وسهولة اإلجراءات واخلدمات اللوجستية والفسح اجلمركي ،تنوع
املنتجات ،توليد فرص عمل يف قطاعات خمتلفة .باإلضافة إىل توفري السكن
واخلدمات اإلجتماعية للعاملني يف الوادي الصناعي ليصبح جزءًا من مدينة
اقتصادية شاملة ومتكاملة يف فرتة قصرية ،حيث جذب أكرث مـن  35شركة
للخدمات اللوجستية العاملية ،وأكرث من عشر شركات يف قطاع الصناعات الدوائية
والصيدالنية ،رشحت الوادي الصناعي ليكون األكرب يف املنطقة.
واليوم يعد الوادي الصناعي مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية هو املركز الرئيسي
األسرع منوًا للخدمات اللوجستية والصناعية يف املنطقة ،وتوفري فرص العمل
للكفاءات الوطنية بشهادة بيوت اخلربة العاملية ،وأصبح ميثل جزءًا مهمًا من
القيمة االقتصادية املضافة التي تساهم فيها املدينة االقتصادية لتحقيق رؤية
 ،"2030وحتول إىل أهـم الوجهات اجلاذبة لالستثمار الصناعي واللوجستي يف
املنطقة ،من قبل كربيات الشركات احمللية واإلقليمية والعاملية.

العودة إلى جدول المحتويات
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ً
مدينة الملك عبداهلل االقتصادية ترسي عقودا لإلنشاء والتطوير
بقيمة  1.2مليار لاير في العام 2018
أعلنت مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ( ،)KAECعن ترسيتها عقودًا جديدة
يف جمال اإلنشاء والتطوير بأكرث من  1.2مليار ريـال سعودي خالل العام  ،2018وال
يشمل ذلك العقود واإلتفاقيات االستثمارية مع الشركات الصناعية والتجارية
املستثمرة يف املدينة.

املبادرات واملشاريع النوعية بالتعاون مع عدد من الشركاء االسرتاتيجيني ،ويآتي
يف مقدمتها مشروع األمري خالد الفيصل لبناء االنسان (طموح) والذي يستهدف
تدريب وتأهيل  10أالف طالب وطالبة بنهاية العام  ،2020علمًا بأنه مت استكمال تدريب
 3800طالب وطالبة حتى األن ،ومن املزمع إفتتاح مبنى أكادميية طموح للتعليم
الفني واملهني مطلع العام القادم بإذن اهلل تعاىل.

وقد شملت العقود املوقعة قطاعات متعددة يف املدينة االقتصادية ،حيث بلغت
نسبة املبالغ اخملصصة لتطوير الوادي الصناعي واملناطق السكنية ومرافقها
 %20تقريبًا من قيمة العقود ،يف حني أن  %80من قيمة العقود إجتهت لتطوير جتربة
عمالء املدينة من السكان واملستثمرين واملوظفني والزوار ،من خالل إنشاء
وتطوير جمموعة من املشاريع واخلدمات واملنتجات يف عدد من اجملاالت أبرزها
يف قطاع السياحة والرتفيه والرياضات العاملية .علمًا بأن الشركات واملؤسسات
الوطنية ،تستحوذ على احلصة األكرب من هذه العقود حيث متثل أكرث من %90من
القيمة اإلجمالية.

%٢٠

وقال األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي ،الرئيس التنفيذي ملدينة امللك عبداهلل
االقتصادية" :إن اخلطط التطويرية للمدينة االقتصادية مستمرة لتعزيز القطاعات
اإلسرتاتيجية يف املدينة ،ومنها قطاع اخلدمات اللوجستية والصناعة ،حيث
استقطب الوداي الصناعي أكرث من  110شركة وطنية وعاملية حتى األن ،كما وصلت
الطاقة االستعابية مليناء امللك عبداهلل إىل  3.4مليون حاوية سنويًا ،ويف ذات اإلطار
استمرت املدينة يف استثمارتها يف قطاع جودة احلياة ،حيث قامت بتطوير أكرث
من  10أآلف وحدة وأرض سكنية حتى األن موزعة على  6أحياء سكنية".

%٨٠

وأوضح لنجاوي "أنه وبالتوافق مع رؤية اململكة  2030إجتهت مؤخرًا معظم
االستثمارات يف املدينة ،لتطوير جمموعة من املشاريع واخلدمات واملنتجات
يف قطاع السياحة والرتفيه والرياضات العاملية" .كما أكد لنجاوي حرص املدينة
على إعطاء أولوية لدعم متكني الشباب السعودي ،حيث قامت بإطالق عـددٍ من

نسبة املبالغ اخملصصة لتطوير الوادي
الصناعي واملناطق السكنية ومرافقها

من قيمة العقود إجتهت لتطوير
جتربة عمالء املدينة من السكان
واملستثمرين واملوظفني والزوار
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إتحاد الرياضات البحرية والغوص والمدينة االقتصادية يوقعان مذكرة تفاهم
إلنشاء أكاديمية للرياضات البحرية والغوص وإقامة الفعاليات البحرية العالمية
كل من اإلحتاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ممث ًال يف رئيس جملس
وقع ٍ
إدراته صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود،
ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية ممثلة يف رئيسها التنفيذي األستاذ أحمد
بن إبراهيم لنجاوي ،مذكرة تفاهم إلستضافة وإقامة الفعاليات البحرية والغوص
والسباقات والرياضات البحرية اخملتلفة ومنافسات صيد األسماك .ويأتي توقيع
مذكرة التفاهم يف إطار اجلهود التطويرية الطموحة من قبل اإلحتاد لتنظيم
واستضافة املزيد من الفعاليات الرياضية العاملية ،باإلضافة إىل إقامة مقر
للعمليات خاص مبنسوبي اإلحتاد يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،وبحث
سبل التعاون واستقطاب واستضافة أهم البطوالت العاملية ،وذلك ضمن
مساعي الهيئة العامة للرياضة لتنويع األنشطة الرياضية وتعزيز مكانة اململكة
على املستوى الدويل.
وقال صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود ،رئيس
جملس إدارة اإلحتاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ،إن التوقيع على املذكرة
يأتي إتساقًا مع تطلعات القيادة الرشيدة وإنبثاقًا من رؤية اململكة  ،2030من أجل
حتفيز وتطوير الرياضات الواعدة يف اململكة ومن بينها الرياضة البحرية ،والعمل
على اإلرتقاء بجميع عناصرها ومقوماتها ورعاية املواهب يف هـذا القطاع احليوي
الهام ،كما أضاف سموه قائ ًال" :نسعى لتحقيق كل ذلك من خالل عـدة مبادرات
تشمل تنظيم األنشطة الرياضية اخملتلفة ،وفعاليات متنوعة من خالل التعاون مع
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،التي متتلك كافة املقومات الرياضية واللوجستية
الالزمة لنجاح أي فعاليات رياضية عاملية".
من جهته شكر األستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي ،الرئيس التنفيذي ملدينة امللك
عبداهلل االقتصادية صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن فهد بن سلمان آل
سعود واإلحتاد السعودي للرياضات البحرية والغوص على ثقتهم يف إمكانات
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،مشريًا إىل أن التوقيع على هذه املذكرة يأتي
من أجل حتفيز قطاع الرياضات البحرية والغوص بكافة أنشطته ،وذلك من خالل

اإلستفادة من موقع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية املميز على ساحل البحر
األحمر واالمكانيات املتاحة يف املدينة القامة مناسبات واأنشطة والفعاليات
بأفضل املعايري العاملية  ،كما أن املذكرة تسعى لتبادل اخلربات عرب إنشاء
أكادميية الرياضات البحرية والغوص ومركز للرياضات البحرية والغوص يف املدينة
االقتصادية.
ويأتي توقيع مدينة امللك عبداهلل االقتصادية على هـذه املذكرة ،متاشيًا مع رؤية
اململكة  2030فيما يتصل بتطوير صناعة الرتفيه ودعم الرياضات الواعدة ،لتصبح
املدينة الوجهة املثالية للسياحة والرتفيه على ساحل البحر األحمر ،حيث تقدم
املدينة العديد من املرافق واخلدمات حملبي الرياضات املائية أهمها نادي اليخوت
والرياضات املائية "البيلسان مارينا" ومنتجع اوشيانا البحري. .

ً
إت�ساقا مع تطلعات القيادة
"�إن التوقيع على املذكرة ي�أتي �
ً
إنبثاقا من ر�ؤية اململكة  ،2030من �أجل حتفيز
الر�شيدة و�
وتطوير الريا�ضات الواعدة يف اململكة"

صاحب السمو امللكي األمري سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود
رئيس جملس إدارة اإلحتاد السعودي للرياضات البحرية والغوص
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لتوفير  8000وحدة سكنية في حي الشروق
توقيع مذكرة تفاهم ً
وزير اإلسكان يسلم عددا من الوحدات السكنية في مشروع "سكني" بمدينة الملك
عبداهلل االقتصادية
س ّلم معايل وزير اإلسكان األستاذ ماجد بن عبداهلل احلقيل ،عدد من مستفيدي
برنامج "سكني" مفاتيح الوحدات السكنية ضمن مشروع الوزارة بالشراكة مع
مدينة امللك عبداهلل االقتصادية والبالغة  200وحدة سكنية .فيما َ
ش ِهد معاليه
توقيع مذكرة تفاهم بني ك ًال من الشركة الوطنية لإلسكان ومدينة امللك عبداهلل
االقتصادية ،لتوفري  8000وحدة سكنية إضافية يف حي الشروق يتم تخصيصها
على مراحل ضمن برنامج "سكني" ،كما مت خالل حفل التسليم تدشني املركز
االجتماعي يف حي الواحة.
وأوضح معايل وزير اإلسكان األستاذ ماجد احلقيل بأن "الشراكة االسرتاتيجية
بني وزارة اإلسكان ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية جتسد التعاون املثمر
بني القطاعني العام واخلاص عرب برنامج "سكني" ،الرامي إلطالق أكرب عدد من
املشاريع السكنية لتوفري منتجات سكنية مالئمة بأفضل معايري اجلودة ،يف إطار
رفع نسبة متلك املواطنني ملساكنهم إىل  % 60بحلول  ، 2020وإىل  %70بحلول 2030
وذلك مبا يتماشى مع أهداف برنامج اإلسكان أحد برامج رؤية اململكة .2030
ويعد حي "الشروق" أحـد األحياء السكنية املوجهة للعائالت واألفراد املتطلعني
المتالك مساكن توفر حياة عصرية بأسعار مناسبة ويف متناول اجلميع ،حيث تتنوع
مناذج الوحدات واجلدير بالذكر انه مت تطوير 1800وحدة سكنية يف املرحلة الثانية
بحي الشروق ،وذلك نظرًا لإلقبال الكبري من قبل املواطنني بعد أن مت تسليم 1440
وحدة يف املرحلة األوىل من قبل املدينة .كما يتميز احلي مبجاورته ملنطقة الوادي
الصناعي ،والذي يضم  100شركة صناعية حملية ودولية ،وهو ما سيستفيد منه
مالك الوحدات السكنية بتوفر فرص العمل املتنامية فيها.
اجلدير بالذكر أن التعاون بني وزارة اإلسكان ومدينة امللك عبداهلل االقتصادية
ميثل منوذج يحتذى به من أجل املضي يف تطوير جودة احلياة يف خمتلف مناطق

اململكة .حيث أن افتتاح املركز االجتماعي يف حي الواحة يعد أحد أهم العناصر
األساسية التي تسهم يف حتسني جودة احلياة للسكان ،خاصة أنه يتميز بأسلوب
حياة عصري ضمن بيئة سكنية هادئة وآمنة وحيوية ،فض ًال عن البنية التحتية
املتطورة واحلدائق واملساحات اخلضراء التي تتيح للسكان ممارسة خمتلف
النشاطات الرياضية واالجتماعية ،وهو ما سيسهم بشكل مباشر يف حتقيق
األهداف التنموية املستدامة.

توقيع مذكرة تفاهم بني ً
كال من ال�شركة الوطنية

للإ�سكان ومدينة امللك عبداهلل االقت�صادية ،لتوفري
 8000وحدة �سكنية �إ�ضافية يف حي ال�شروق يتم

تخ�صي�صها على مراحل �ضمن برنامج "�سكني"
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"روڤ للفنادق" تتوسع إلى
السعودية مع إطالق أول
فنادقها في حي البيلسان
األمير خالد الفيصل يدشن المرحلة الثانية من برنامج "طموح"  -يستهدف تدريب وتأهيل
 ١٠آالف من شباب وشابات منطقة مكة بحلول العام ٢٠٢٠
وقد جنح برنامج طموح التدريبي ،منذ اطالقته بدعم وتوجيه من صاحب السمو
امللكي األمري خالد الفيصل ،وحتى اآلن؛ يف تدريب وتأهيل وتوظيف  ٣٨٠٠من أبناء
وبنات منطقة مكة املكرمة ،وذلك عرب تقدمي دورات تدريبية مكثفة يف اللغة
اإلجنليزية والربجميات وتكنولوجيا املعلومات ،مع تأمني البيئة الصحية واحملفزة
للعمل والسكن والتعليم يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،ويتم من خاللها
كذلك مد اجلسور بني الكوادر املؤهلة وسوق العمل بإقامة يوم خاص للمهنة،
ولكل دفعة على حدة.
وقد شهد ملتقى طموح ،إعالن تأسيس مكتب للتوظيف ،يتم عن طريقه متابعة
وتوجيه الكوادر الوطنية املؤهلة والتنسيق مع كربى الشركات العاملة يف السوق
لتوظيفهم واملساهمة يف إكمال دائرة النجاح والربط بني احلاجة الفعلية للسوق
وخمرجات برنامج طموح ،كما جرى على هامش امللتقى توقيع عدة شراكات مع
كربى الشركات الوطنية واجلامعات للمساهمة يف دعم الربنامج وتعزيز خطواته
الطموحة.
ويأتي برنامج طموح التدريبي ،كأحد الربامج املهنية التي تتبناها مدينة امللك
عبداهلل االقتصادية مع شركائها يف القطاع احلكومي واخلاص ،ضمن حزمة
مشاريع متعددة يف قطاع دعم ومتكني الشباب ،ومن أهمها إطالق كلية األمري
حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال وهي األوىل من نوعها يف املنطقة،
وبرنامج دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،وبرامج دعم ريادة األعمال.

أعلنت "روڤ للفنادق" -اململوكة من "إعمار
العقارية" و "مراس القابضة" ،وإدارة جمموعة إعمار
للفنادق عن توسعة نطاق عملياتها إىل السعودية
من خالل إطالق فندق"روڤ" الذي يقع يف وسط
حـي البيلسان مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية،
على مقربة من "كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة
وريادة األعمال" ومركز ريادة األعمال اجلديد الذي مت
تأسيسه حديثا بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوسطة.
حيث يعد أول مشاريع " روڤ للفنادق" التي تقام خارج
حدود اإلمارات العربية املتحدة ،وسوف يضم 240
غرفة ،باإلضافة إىل باقة واسعة من املرافق العصرية
التي توفر أفضل خدمات الضيافة التي تناسب
احتياجات وتطلعات جميع الزوار من رجال األعمال أو
السائحني أو الباحثني عن اإلسرتخاء واالستجمام.
وكما هو احلال يف جميع فنادق "روڤ" ،يستوحى
فندق "روڤ  -مدينة امللك عبداهلل االقتصادية"،
تصاميمه من خالل املنطقة احمليطة به ،وسيتم
جتهيز جميع الغرف مبركز إعالمي ذكي لتكون كل
غرفة مكانًا مثاليًا للمسافرين من عشاق التكنولوجيا
والتقنية .باإلضافة إىل تعدد خيارات الغرف واألجنحة
مبستويات خمتلفة وتصاميم عصرية تناسب كافة
اخليارات واألذواق العائلية واألفواج السياحية.

دشن صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل ،مستشار خادم احلرمني
الشريفني ،أمري منطقة مكة املكرمة ،املرحلة الثانية من مشروع األمري خالد
الفيصل لبناء اإلنسان (طموح) ،ليستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف  ١٠آالف شاب
وشابة من أبناء منطقة مكة املكرمة ،بحلول العام .٢٠٢٠

ويقدم "روڤ  -مدينة امللك عبداهلل اإلقتصادية "
خدمات سلسة تناسب املسافر العصري ،مثل مراكز
اللياقة البدنية اخلاصة بالسيدات والرجال على مدار
الساعة ،املطاعم واملقاهى باإلضافة إىل جمموعة
واسعة من خمتلف أنواع املرافق السياحية احمليطة
به.

وجاء إعالن صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل ،أثناء رعايته ألعمال ملتقى
طموح مبدينة امللك عبداهلل االقتصاديةبحضور نخبة من القطاعات احلكومية
والتعليمية وكربى شركات القطاع اخلاص.

هذه املناسبة قال األستاذ رمزي الصلح ،الرئيس
التنفيذي للتطوير-قطاع الفنادق والسياحة مبدينة
امللك عبداهلل االقتصادية" :تواصل مدينة امللك
عبداهلل االقتصادية ترسيخ سمعتها كوجهة سياحية

ومكان مفضل إلقامة خمتلف األنشطة والفعاليات
واملؤمترات لقطاع األعمال ،وتساهم جمموعة
املرافق الرتفيهية املتنامية بدور جوهري يف تعزيز
جاذبية املدينة وقدرتها على تقدمي جتارب استثنائية
للزوار سواء من قطاع األعمال أو السياحة والرتفية.

الذي يربط املدينة االقتصادية بكل من مكة املكرمة
واملدينة املنورة بأقل من ساعة ،إضافة إىل الوادي
الصناعي الذي يقام على مساحة  55مليون مرت مربع
والذي متكن من جذب العديد من الشركات العاملية
والوطنية الرائدة.

ولدينا خطط تطويرية لتوسعة قطاع الفنادق
واملنتجعات .ونحن على ثقة بأن فندق "روڤ -مدينة
امللك عبداهلل االقتصادية" سيمثل إضافة هامة
إىل ما حتتضنه املدينة من وجهات سياحية خمتلفة
ً
عالوة على دوره يف استقطاب الزوار من جميع
اليوم،
الشرائح التي ترغب دائمًا بتجربة اإلقامة الفندقية
عالية اجلودة والتي حتقق لهم قيمة مميزة"

ويعترب حي البيلسان واحدًا من أرقى األحياء الساحلية
يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية الذي يتميز
بإطالالت ساحرة على شاطئ البحر األحمر ،ويضم
جممع مكاتب األعمال "بي فيوز" ،فندق ومارينا
البيلسان ،مرسى اليخوت ،إضافة إىل الشقق الفندقية
"ذا فيوز" وحلبة سباق السيارات الصغرية وكلها
مصممة ،لتوفري بيئة متكاملة يف مكان واحد يف
موقع إسرتاتيجي ،بالقرب من حديقة ومنتزه "جمان"
وممشى املارينا ،كذلك منطقة املطاعم واملقاهي.
حيث يقع فندق "روڤ -مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية" فى منطقة يسهل الوصول منها إىل
خمتلف مرافق األعمال والرتفيه والسياحة يف حي
البيلسان.

وبدوره قال السيد بول بريدجر ،مدير العمليات
املؤسسية يف "روڤ للفنادق"" :تسيطر الفنادق
من فئة اخلمس جنوم على حصة األغلبية يف السوق،
مما يسلط الضوء على أهمية توفري فنادق مميزة من
الفئة املتوسطة يف اململكة العربية السعودية.
وتساهم"روڤ للفنادق" يف تغطية هذه الفجوة يف
القطاع مـن خالل مفاهيم جديدة تعزز أداء الفنادق
املتوسطة ،وتؤسس يف الوقت نفسه لوجهات
إجتماعية حيوية تواكب إهتمامات الشباب السعودي
بأحدث التطورات التقنية .وتعمل عالمتنا التجارية
إنطالقًا من فلسفتها التي تقوم على اخلدمات
السلسة واألجواء العصرية بالتزامن مع الرتكيز على
الغنى الثقايف واملوقع احليوي ،وهو ما يجعل من حي
البيلسان يف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية خيارًا
منوذجيًا إلفتتاح أول فنادق ’روڤ ‘ يف السعودية".
ومتتد مدينة امللك عبداهلل االقتصادية على مساحة
 181مليون كيلومرت مربع ،وحتتضن األحياء الساحلية
التي تقدم احللول السكنية املتنوعة خملتلف
مستويات الدخل ،وميناء امللك عبداهلل الذي يعد
ليكون أحد أكرب املواينء يف العامل ،وكذلك حي احلجاز
الذي يضم واحدة من حمطات قطار احلرمني السريع
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باقة مشاريع تعزز التنمية السياحية والترفيهية في مدينة الملك عبداهلل االقتصادية
ً
نهضة كبرية على صعيد السياحة والرتفيه يف خمتلف أنحائها،
تشهد اململكة
جديد يف سماء السياحة والرتفيه
جنم
حاليًا
يصعد
االحمر،
ويف على ساحل البحر
ٌ
ٌ
والضيافة ،إنها مدينة امللك عبداهلل االقتصادية.
تطوير قطاع السياحة والرتفيه مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية ميضي عرب ٣
مسارات؛ أولها :املشاريع واملرافق السياحية والرتفيهية ،ويف هذا املسار تعمل
املدينة على تطوير وتشغيل أكرث من  ٣٠مشروعًا ١٠ ،منها اكتملت أعمال تطويرها
وبدء تشغيلها؛ وتشمل :فندق ومارينا البيلسان ،حديقة ُجمان ،نادي البيلسان،
ومارينا البيلسان للرياضات املائية ونادي اليخوت ،مركز البيلسان للمؤمترات
واملعارض ُ ،BAY Xجمان كارتنج ،واأللعاب املائية العائمة "أكوا فن" وغريها .ومن
أهم املشاريع السياحية والرتفيهية التي ما تزال قيد التطوير؛ فندق "فيوز" ،شقق
"صن رايز" الفندقية ،فندق "ذا روف" ،الشاطئ العام اجملهز للسباحة ،الشاطئ
وعدد من املشروعات الكثرية األخرى.
اخلاص ،اخمليمات الصحراوية الراقية،
ٌ
ويف املسار الثاين ،تعمل املدينة االقتصادية على استضافة وتنظيم العديد من
الفعاليات واألنشطة الثقافية واالقتصادية واالجتماعية والفنية ،وقد جتاوز عدد زوار
املدينة  ٤٠٠ألف زائر هذا العام .ومن املتوقع أن يتضاعف هذا العدد خالل الفرتة
القادمة مع تشغيل قطار احلرمني السريع ،الذي تقع إحدى حمطاته يف املدينة
االقتصادية ،ويربط املدينة االقتصادية مبكة املكرمة واملدينة املنورة خالل أقل
من ساعة ،وما يقارب النصف ساعة من جدة .باإلضافة إىل ذلك ،تعتزم املدينة
االقتصادية استضافة وتنظيم العديد من الفعاليات االجتماعية والثقافية والرياضية
والفنية يف املدينة خالل  3اعوام السابقة من خالل توفري البنية التحتية واخلدمات
الالزمة الستضافة مثل هذه الفعاليات وكان آخرها سباق الدرونز العاملي بالتعاون
مع االحتاد السيرباين
ويف املسار الثالث ،تعكف املدينة اآلن على تطوير عددٍ من املشاريع النوعية يف
جمال الرياضات العاملية؛ من أهمها :مضمار سباق السيارات القونا ،نادي إزمرالدا
الرياضي والصحي ،نادي الغولف "رويال غرينز" الذي مت افتتاحه يف إبريل املاضي

والذي سيستضيف بطولة عاملية تضم نخبة من العبي الغولف من جميع انحاء
العامل يف مطلع .2019

جتاوز عدد زوار املدينة � ٤٠٠ألف زائر
هذا العام .ومن املتوقع �أن يت�ضاعف هذا
العدد خالل الفرتة القادمة مع ت�شغيل
قطار احلرمني ال�سريع
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كلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال
تكتمل منظومة دعم الشباب ورواد املستقبل يف مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية عرب سلسلة من الربامج واملشاريع واملبادرات التعليمية والتدريبية،
وعلى رأس القائمة تأتي كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال،
وهي األوىل من نوعها يف املنطقة ،لتقدمي املنهج العاملي برؤية تناسب الواقع
احمللي وتعزز بيئة اإلبداع والنجاح يف قطاع ريادة األعمال.

وتسعى كلية األمري حممد بن سلمان إىل صناعة قادة املستقبل والتفكري الريادي
وصانعي التغيري اإليجابي ،عن طريق استكشاف قدرات رواد األعمال وتعزيز روح
االبتكار واملسؤولية واإلبداع ،وإطالق القدرات نحو فضاءات من العمل الدؤوب واألداء
املميز ،ومن خالل تزويدهم باحلصيلة املعرفية واملهارات العملية والتمكني وتبني
برامج الدراسات امليدانية والبحث والتحليل والتطوير ،وبقيادة فريق خبري من أعضاء

دعم وتمكين الشباب

دعم وتمكين الشباب من رواد األعمال

هيئة التدريس ،يف جماالت ريادة األعمال والتمويل واحملاسبة واإلدارة واالقتصاد
والتسويق وتقدمي االستشارات ،والرتكيز على تهيئة األجواء الصحية احملفزة
وجهزت بكافة اإلمكانيات
على النجاح مببني أنيق وقاعات دراسية ُصممت بعناية ُ
والتقنيات احلديثة.

ضمن اسرتاتيجية مدينة امللك عبداهلل االقتصادية لتعزيز النمو االقتصادي،
ودعم الكوادر الوطنية الشابة من رواد األعمال ،تقدم مدينة امللك عبداهلل
االقتصادية بالشراكة مع هيئة املنشآت الصغرية واملتوسطة وبالتعاون مع
هيئة املدن االقتصادية  ،جمموعة من الربامج احملفزة والداعمة لرواد األعمال،
لتسهيل االنطالقة وضمان االستقرار ألعمالهم.
وتهدف املدينة االقتصادية مع شركائها بشكل رئيسي إىل دعم االقتصاد
الوطني عرب حتقيق أهداف رؤية  ٢٠٣٠برفع نسبة مشاركة املؤسسات الصغرية
واملتوسطة من  %٢٠إىل  ،%٣٥كما تسعى إىل خلق التأثري الكبري واملباشر
واملستدام على بيئة األعمال يف املدينة االقتصادية.

انطلقت كلية األمري حممد بن سلمان ،يف أواخر عام  ،٢٠١٧لتؤكد اسرتاتيجية املدينة
االقتصادية واملتناغمة مع رؤية  ٢٠٣٠واملاضية قدمًا يف دعم ومتكني الشباب
وتعزيز بيئة ريادة األعمال ،وقد شهدت الكلية منذ انطالقتها إقبا ًال منقطع النظري
من كل أرجاء العامل ،حيث شهدت الدفعة الثانية لقبول طلبة الكلية ،تقدم ٦٥٠٠
متقدم من داخل وخارج اململكة ،بزيادة عن الدفعة السابقة بنسبة .%١٨٥
وقد تأسست كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال ،من خالل شراكة
دولية اسرتاتيجية وعمل مشرتك ،بني مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ومؤسسة
مسك اخلريية وشركة لوكهيد مارتن بالتعاون مع بابسن العاملية "وهي شركة
مملوكة بالكامل لكلية بابسون بالواليات املتحدة األمريكية" وهي األوىل على مستوى
الواليات املتحدة يف جمال تطوير رواد األعمال ،ويتم تصميم منهجها التعليمي
الفريد ،بالرتكيز على تطوير منهج الريادة واالبتكار يف قطاع ريادة األعمال احمللي
والدويل ،وفق معايري تعليمية خمتلفة وتطوير مهني يناسب قطاع ريادة األعمال
سواء احلكومي أو اخلاص أو القطاع الغري ربحي ،مبا يف ذلك الربامج املبتكرة مثل
التحول الوطني والتجارة املالية والتصميم اإلبداعي.

العودة إلى جدول المحتويات

�شهدت الدفعة الثانية لقبول طلبة الكلية

تقدم  ٦٥٠٠متقدم من داخل وخارج اململكة،
بزيادة عن الدفعة ال�سابقة

بنسبة
%١٨٥

كافة الشركاء خلدمة رواد األعمال وتسهيل مهمتهم وحتقيق أهدافهم.
ومنذ انطالقة الربنامج بداية العام  2018وحتى االن ،وصل عدد املستفيدين من
برنامج دعم ومتكني رواد األعمال ،إىل  29شركة وطنية وتختزل يف  8جماالت
أساسية هي :اخلدمات العامة ،االستشارات االدارية ،اخلدمات التسويقية،
والتكنولوجيا ،الطاقة املتجددة ،املواد الغذائية ،الرتفيه واخلدمات اللوجستية.
وقد جرى االتفاق بني كل من مدينة امللك عبداهلل االقتصادية وهيئة املنشآت
الصغرية واملتوسطة ،على إنشاء صندوق لتقدمي الدعم املايل ومتويل املشاريع
النوعية والطموحة بقيمة  75مليون ريال ،تساهم كل منها بنسبة  %٥٠وتهدف إىل
االستثمار يف املشاريع الصغرية واملتوسطة داخل املدينة االقتصادية.

حيث تقدم مدينة امللك عبداهلل االقتصادية لرواد األعمال من الكوادر الوطنية
جمموعة من املزايا واحملفزات لدعم انطالقة األعمال ،ومنها تطوير وتخصيص 700
مرت مربع من املساحات املكتبية جمانًا ملدة ثالث سنوات ،يف بيئة صحية حمفزة
على اإلنتاجية وجمهزة باملرافق واخلدمات املساندة املتطورة ،مع إمكانية
االستفادة من الكوادر املتوفرة عن طريق كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة
وريادة األعمال ،باإلضافة إىل خمرجات برنامج طموح التدريبي من شباب وشابات
منطقة مكة املكرمة ،كما يتم تقدمي خصم  %٢٠على إيجار الوحدات السكنية،
وفرصة للتملك بدون فوائد وعلى أقساط على مدى عشر سنوات بدون هامش
ربحي ،وخيارات متويلية مبتكرة تصل إىل  ٣٠عامًا ،كل ذلك وسط بيئة أعمال متنوعة
ومتسارعة النمو ومنفتحة على الشراكة والتطور واالستفادة من املقومات
املتاحة ومؤشرات النمو املستدام بعد افتتاح قطار احلرمني السريع.
كما تقدم هيئة املدن االقتصادية كل التسهيالت املمكنة لدعم وتعزيز منو األعمال،
عرب توحيد اجلهة املسؤولة عن إمتام اإلجراءات اخملتلفة ،بطريقة ذكية ورقمية
بعيدًا عن التقليدية والبريوقراطية ،مع اعفاء املنشآت من رسوم رخص االستثمار،
كما تتيح هيئة املنشآت الصغرية واملتوسطة إمكانية الوصول إىل برامج الدعم
والتمويل ،يتم كل ذلك بيسر وسهولة ضمن إجراءات ميسرة وبتناغم وتنسيق بني

منذ انطالقة الربنامج بداية العام  2018وحتى االن،

و�صل عدد امل�ستفيدين من برنامج دعم ومتكني رواد
الأعمال� ،إىل � 29شركة
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برنامج األمير خالد الفيصل لبناء االنسان "طموح"
انطلق برنامج "طموح" برعاية كرمية من صاحب السمو امللكي األمري خالد الفيصل؛ مستشار خادم احلرمني الشريفني وأمري منطقة مكة املكرمة ،تناغمًا مع
اسرتاتيجية مدينة امللك عبداهلل االقتصادية ضمن منظومة دعم ومتكني الشباب ،وانسجامًا مع رؤية اململكة  ،٢٠٣٠وانطالقًا من التوجه الكرمي لصاحب السمو
امللكي أمري منطقة مكة املكرمة يف بناء اإلنسان وتنمية املكان ،والذي يستهدف تدريب وتأهيل شباب وشابات منطقة مكة املكرمة ،ومتكينهم لسد الفجوة بني
خمرجات التعليم واملهارات واالحتياجات التي يتطلبها سوق العمل.
يستهدف الربنامج شريحة الشباب ،من خريجي وخريجات املرحلة الثانوية
واجلامعية ،من أبناء منطقة مكة املكرمة ،أو من مل يتمكن من إكمال تعليمه
النظامي ،ويتم تقدمي برامج تدريبية مركزة ،ومناهج مبتكرة يف اللغة اإلجنليزية
وتكنولوجيا املعلومات والربجميات ،وتهيئة األجواء الصحية وبيئة الدراسة املثالية
احملفزة على اإلبداع والنجاح ،بتوفري السكن املالئم والعصري يف قلب مدينة
امللك عبداهلل االقتصادية ،مع توفري كل سبل النجاح.

ويعترب برنامج طموح أحد برامج التعليم املهني ،بجانب أكادميية علوم الطريان
وأكادميية الطهي املزمع تشغليهما قريبا ،لتكمل العقد يف منظومة دعم
ومتكني الشباب بجوار كلية األمري حممد بن سلمان لإلدارة وريادة األعمال ،وبرنامج
دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة.

ويهدف برنامج طموح التدريبي ،لتدريب وتأهيل  ١٠آالف شاب وشابة من أبناء
منطقة مكة املكرمة ،بحلول العام  ،٢٠٢٠وقد مر الربنامج بالعديد من املراحل
والتحديات حتى وصل إىل شكله احلايل مبسمى "برنامج األمري خالد الفيصل لبناء
اإلنسان (طموح)" ،تتويجًا لدور سموه الكرمي يف دعم انطالقة واستمرارية الربنامج
وحتقيق مستهدفاته.
ويسعى الربنامج لبناء اجلسور بني خمرجات الربنامج وسوق العمل ،داخل املدينة
االقتصادية وخارجها ،عن طريق تكوين الشراكات املثمرة مع كربى شركات القطاع
اخلاص والتي تتبنى دعم الربنامج وتوظيف املميزين من اخلريجني واخلريجات،
باإلضافة إىل تخصيص يوم مهنة لكل دفعة على حدة ،بحضور عدد كبري من
الشركات الوطنية الكربى يف خمتلف مناطق اململكة ،ويتم إدارة يوم املهنة
بالكامل عن طريق خريجي نفس الدفعة ،كما تتابع املدينة االقتصادية بشكل
مستمر جهود التنسيق بني الربنامج والشركات العاملية والوطنية باملدينة ،عن
طريق مكتب تنسيق ومتابعة ،لضمان جناح الربنامج وتسهيل اإلجراءات وجمع
املعلومات لتمكني وتوظيف الشباب والشابات.

يهدف برنامج طموح التدريبي ،لتدريب وت�أهيل

� ١٠آالف �شاب و�شابة من �أبناء منطقة مكة املكرمة،
بحلول العام ٢٠٢٠
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نادي ازمرلدا

متضي مدينة امللك عبداهلل االقتصادية قدمًا ،لتصبح الوجهة السياحية والرتفيهية على البحر االحمر ،ضمن اسرتاتيجيتها املتناغمة مع رؤية اململكة  ،٢٠٣٠لتنويع
مصادر الدخل وتعزيز جمال اإليرادات غري النفطية ودعم منو االقتصادي الوطني ،وتأتي مشاريع الرياضات العاملية على رأس قائمة املشاريع النوعية لدعم قطاع
السياحة والرتفيه باملدينة االقتصادية ،ورافدًا مهمًا لنمو وتطور املدينة.

نادي ازمرلدا الرياضي والصحي ،وهو املشروع املرتقب افتتاحه خالل الفرتة
القريبة القادمة ،وقد حصد أيضًا جوائز عاملية ،كأفضل مشروع رياضي وترفيهي
على مستوى اململكة من منظمة  IPAللعام ٢٠١٧م وهي املرة الثانية على التوايل
التي حتصد فيها أحد املشاريع النوعية مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية لهذه
اجلائزة املرموقة عامليًا.
يقع نادي ازمرلدا يف قلب حي املروج الفاخر ،ويلفت أنظار زوار املدينة االقتصادية،
بضخامة وفخامة املنشآت وروعة وذكاء التصميم واإلبداع يف تناسق املباين
والواجهات األربع مع البيئة احمليطة ،فيتحول إىل عالمة جمالية بارزة دون أن
يؤثر على خصوصية املناطق اجملاورة ،وبنفس الوقت يحافظ على رونق ورحابة
استثنائية مع املرافق اخلارجية املميزة.
يضم نادي ازمرلدا كافة األلعاب اجلماعية والفردية ،للرجال والسيدات ،والكبار
والصغار ،والقاعات الرياضية الداخلية واخلارجية ،سواء مالعب األلعاب اجلماعية
اخملتلفة ،أو حمامات السباحة الداخلية واخلارجية ،أو مسارات املشي ،كما يضم
ازمرلدا صالة لياقية جمهزة بأحدث األجهزة الرياضية ،للرجال ،باإلضافة إىل أماكن
جلوس العائلة ومناطق ألعاب األطفال اآلمنة ،مع جمموعة من املطاعم العاملية
والصحية والتي تقدم أشهى املأكوالت ،خللق أجواء مفعمة بالصحة واحلياة.
ومن املنتظر أن يكون نادي ازمرلدا أحد أكرب وأهم األندية الرياضية والصحية ،التي
متلك اإلمكانيات والتجهيزات والطاقم اخلبري ،لتقدمي جملة من اخلدمات االستثنائية،
مثل التدريب الشخصي ،والربامج اخلاصة باألطفال ،باإلضافة إىل متجر رياضي فاخر
ومتجر آخر للمنتجات الصحية ،وجميع املرافق مهيأة لذوي االحتياجات اخلاصة ،مع
توفر املواقف املغطاة.

حلبة القونا لسباق السيارات
وتستمر مدينة امللك عبداهلل االقتصادية يف خططها االسرتاتيجية لتعزيز التواجد
يف مضمار الرياضات العاملية النوعية ،ومن هذه املشاريع هي مضمار سباق
السيارات العاملية يف منطقة الالقونا.
انطلقت أعمال البنية التحتية حللبة القونا لسباق السيارات يف  ،٢٠١٨ومت تصميمها
وفقًا ألحدث املواصفات العاملية ،ووفقًا لشروط ومعايري االحتاد الدويل للسيارات،
بهدف استضافة جوالت عاملية من أشهر سلسلة سباق السيارات يف العامل،
ويف سبيل تطوير رياضة السيارات والدراجات النارية يف اململكة ،وحتفيز الشباب
على املمارسة واملنافسة ،مع احلرص على توفري كل سبل األمن والسالمة.
قدرت التكلفة التقديرية بقرابة  ١٢٠مليون ريال ،تشمل بناء املدرجات وأكرث من ١٣

نادي وملعب الغولف رويال غرينز
يشكل اليوم ملعب الغولف رويال غرينز ،أحد أهم املعامل السياحية والرتفيهية،
وعالمة بارزة وقادمة بقوة على ساحة الرياضات العاملية ،مبلعب غولف يضم ١٨
حفرة تسديد ،صمم على أحدث وأرقى املواصفات العاملية ،ومؤهل الستضافة
أهم اجلوالت والبطوالت الدولية ،مع نادٍ متكامل ومرافق تدريبية وأندية صحية
وترفيهية فاخرة ومطاعم عاملية.
يقع نادي الغولف رويال غرينز يف قلب حي املروج ،املنطقة األرقى واألكرث فخامة
من بني األحياء الساحلية مبدينة امللك عبداهلل االقتصادية ،وقد حاز على جوائز
عاملية مرموقة كأفضل مشروع سياحي وترفيهي على مستوى العامل من
منظمة  IPAللعام  ، ٢٠١٦وهي أحد أكرث املنظمات املرموقة عامليًا والتي تتابع بدقة
أهم املشاريع التطويرية املميزة عامليًا ،وقد مت افتتاح نادي الغولف رويال غرينز
يف مطلع العام اجلاري  ،٢٠١٨يف افتتاح كبري شهد العديد من الفعاليات املميزة،
وحضره نخبة من خرباء وأساطري اللعبة ،وأقيمت على هامشه بطولة ودية عاملية،
ومت اإلعالن عن استضافة أحد اجلوالت األوروبية العاملية مطلع العام القادم .٢٠١٩
جدير بالذكر ان النادي يضم أكادميية للتدريب ،توفري املساحات الواسعة للتدريب
وكامل التجهيزات واألدوات احلديثة واملتطورة ،وطاقم خبري لتدريب جميع
املستويات والفئات العمرية.

مضمار سباق ،سواء لسباق السيارات الكبرية أو الكارتينج ،باإلضافة إىل مرافق
اإلدارة واالستقبال والتدريب.
وتستهدف مدينة امللك عبداهلل االقتصادية إىل إطالق برامج خاصة لتدريب الشباب
والشابات على هذا النوع من الرياضات السريعة والشيقة ،باإلضافة إىل تنظيم
اجلوالت العاملية لسباق السيارات وخاصة فورميال ،٢والدراجات النارية وسيارات
الكارتينج ،وقد مت تعيني سائق سيارات الفورميال ١السابق أليكس وارز ،كمستشار
لإلشراف على إمتام املشروع والعمل على استضافة عدد من البطوالت املرموقة،
ويجري التنسيق بشكل متواصل ،وبشراكة مع الهيئة العامة للرياضة ،واالحتاد
السعودي للسيارات والدراجات النارية.

