
 

 مدينة الملك عبداهللا االقتصادية ومؤسسة المدن الحديثة تطلقان التقرير السنوي الثالث
 لمنتدى "مدينة الملك عبداهللا االقتصادية – سيتي كويست"

االقتصادية الملكعبداهللا مدينة 2016م:أطلقت مارس – كندا ومونتريال، السعودية االقتصادية، عبداهللا الملك                مدينة

عبداهللا الملك لمنتدى"مدينة الثالث السنوي Newالتقرير Cities Foundationالحديثة المدن    ومؤسسة          

ُيَمِكنها بما الجديدة المدن تطوير في قدمًا للمضي واألساليبالالزمة الوسائل كويست"،حول سيتي –                 االقتصادية
حٍد على الحكومية والجهات والمطورين للمواطنين واالجتماعية) والتجارية (المادية المضافة القيمة خلق              من

 سواء.

كذلك الواقع"، مع والتفاعل العمراني والتطوير التخطيط القيمة: ومفاهيم الجديدة "المدن على الضوء التقرير                ويسلط
بالنفع تعود والتي العالم، حول حاليًا تطويرها يتم التي الجديدة المدن في المضافة القيمة خلق وكيفية المتاحة                   الفرص
الفرص ومناقشة والمعرفة الخبرة و تبادل النقاشات أهم إلى التقرير ويستند العالقة. ذات الجهات جميع                على
بالمدينة فعالياته جرت الذي الثالث كويست" سيتي  االقتصادية عبداهللا الملك "مدينة منتدى شهدها                 والتحدياتالتي

 االقتصادية خالل الفترة من 108 ديسمبر 2015م.

إن قائًال:" االقتصادية، عبداهللا الملك لمدينة التنفيذي والرئيس المنتدب العضو الرشيد، فهد األستاذ صرح جانبه،                 من
المدينة مكانة ترسيخ في الثالثساعد لعامه كويست" سيتي – االقتصادية عبداهللا الملك مبادرةمنتدى"مدينة                  نجاح
التقرير هذا مضيفًا:"يؤكد الجديدة". المدن وتطوير بناء حول العالمي اإلستراتيجي الحوار محور لتكون               االقتصادية
تسودها قوي، اقتصادي نظام على وتعتمد الفئات جميع تناسب بأسعار عصرية، عيش بيئة خلق                ضرورة
 التكنولوجيا وتتضمن فرص تعليمية عالمية، ، وتلبي أيضًا الطلب العالمي المتزايد على البنية التحتية المتقدمة."

الجديدة المدن :"توفر قائًال سيتيز، نيو مؤسسة ورئيسمجلسإدارة المؤسس روزانت، جون أوضحالسيد جهته،                  من
بينها. فيما المشتركة العوامل من الكثير تمتلك أنها كما المجاالت، مختلف في واالبتكار التجربة خوض تتيح                  فرصًا
والمسؤولين القرار لصناع فريدة فرصة كويست سيتي – االقتصادية عبداهللا الملك مدينة منتدى يشكل                ولذلك،
فإن كبيرًا، تحديًا يمثل جديدة مدينة تشييد أن حين وفي والمعرفة. األفكار لتبادل هامة منصة األعمال                  وأصحاب
في المدن هذه عليها ستقوم التي القواعد تقوية في أسهم الماضي الموسم خالل والحوار النقاش وفتح التجارب                   تبادل

 المستقبل".

وبأسعار والعيش العمل لساكنيها تتيح عصرية بيئة خلق على العالمي الطلب لتلبية بينها فيما الجديدة المدن                  وتتنافس
وأهم السابقة، األعوام خالل المنتديات في طرحت التي والمناقشات األفكار جميع إلى التقرير هذا ويستند                 معقولة.
تنشرها التي لألبحاث بقسمٍمخصص التقرير ويكتمل المدن. هذه إليه توصلت التي النجاح وقصص                االنجازات
والمسؤولين الفكر قادة يواجهها التي الفرصوالتحديات NewCitiesلمعرفة Foundation الحديثة المدن    مؤسسة           
لخلق اإلبداعية الطرق واعتماد والتوصيات النتائج أفضل إلى والوصول المستقبلية، المدن بناء في يشاركون                الذين

 القيمة المضافة للمستثمرين، ورجال األعمال وسكان المستقبل.

  هذا، ويضم شعار المنتدى "المدن الجديدة ومفاهيم القيمة" السمات الثالثة التي ينبغي تواجدها في هذه المدن؛ وهي:

 



 

 

تكون بحيث األعمال في المشترطة والقيمة والتكنولوجيا، المطورة والبيئة التحتية، البنية تشمل التي األساسية                القيمة
قادرة عصرية بيئة توفير على الجديدة المدن تقوم أن هي، الثالثة والقيمة األعمال. قطاعات وجميع للساكنين                  مالئمة

 على استقطاب السكان وتطوير المجتمعات.

الفكر قادة نوعه، من األكبر يعد الذي 2015م كويست" سيتي  االقتصادية عبداهللا الملك "مدينة منتدى ضم                   وقد
دولة، 25 من خبيرًا 250 حوالي فيه وشارك العالم، أنحاء جميع من األعمال ورجال الحكوميين المسؤولين                  وكبار

 وممثلون لثمانية عشر مدينة، وهي:

 مدينة العلمين الجديدة – مصر1.

 سايبر جايا – ماليزيا2.

 المدينة االقتصادية المصرية – مصر3.

 مدينة غوجارات المالية العالمية4.

 مدينة اسكندر ماليزيا  ماليزيا5.

 مدينة جازان االقتصادية – السعودية6.

 مدينة كابل الجديدة – أفغانستان7.

 مدينة الملك عبداهللا االقتصادية – السعودية8.

 مدينة كنزا التقنية – كينيا9.

 مدينة الفاسا – الهند10.

 مدينة مصدر – أبوظبي11.

 مدينة محمد السادس الخضراء – المغرب12.

 مدينة روابي – فلسطين13.

 مدينة سيجونغ – كوريا الجنوبية14.

 مدينة سونغدو  كوريا الجنوبية15.

 مدينة سري – الهند16.

 مدينة تاتو – كينيا17.

 مدينة ياتشاي المعرفية – اإلكوادور18.
 
 
 

181 مساحة على تمتد جدة، مدينة من الشمال إلى تقع التي االقتصادية، عبداهللا الملك مدينة أن بالذكر                   الجدير
وميناء الدخل، مستويات لمختلف المتنوعة السكنية الحلول تقدم التي الساحلية األحياء وتحتضن: مربع، متر                مليون
قطار محطات من واحدة يضم الذي الحجاز حي وكذلك المنطقة، في الموانيء أكبر ليكون يعد الذي عبداهللا                   الملك

  الحرمين السريع، إضافة إلى الوادي الصناعي والذي يحتضن العديد من الشركات العالمية والوطنية الرائدة.
 
 

 للمزيد من المعلومات عن "مؤسسة المدن الحديثةNew Cities Foundation" يرجى زيارة الموقع التالي:

 
/http://www.newcitiesfoundation.org/impactkaec-fellowship 

 

  للمزيد من المعلومات وقراءة التقرير  السنوي الثالث لعام 2015م يرجى زيارة الموقع التالي :
 

http://bit.ly/Cityquest2015 
 

 – انتهى –
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