
 

 

 التحول لهذا الجامعات ودعم... استثمارية كشركة القدية 

جتمعت عراقة الماضً وحداثة الحاضر فً مشهد مهٌب على ا
جبال طوٌق لتحكً قصة اكبر مشروع ترفٌهً على مستوى 
العالم، حٌث وضع خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك سلمان بن 

 82عبدالعزٌز، حفظه هللا، حجر األساس لمشروع "القدٌة" فً 
ٌاضٌة ، لٌكون الوجهة الترفٌهٌة والثقافٌة والر8١٠2إبرٌل  

 األضخم فً العالم. 

وقامت وزارة التجارة واالستثمار بإدراج مشروع القدٌة رسمٌاً 
كشركة استثمارٌة مستقلة تحت اسم "شركة القدٌة لالستثمار"، 
مما ٌشكل خطوة مهمة فً مسٌرة تطوٌر أولى مراحل المشروع 

، . وقال ماٌكل رٌنٌنجر8١88والمقرر اتمامها بحلول عام 
الرئٌس التنفٌذي للقدٌة: "إن هذا اإلعالن ٌشكل خطوة هامة فً 
إطار انتقال المشروع من مرحلة التخطٌط إلى التنفٌذ. وسنقوم 
بإعداد مٌزانٌتنا الخاصة ونتولى مهام إدارة المشروع بالكامل، 

 ككٌان ٌتمتع باالستقاللٌة التامة." 

ن وسط كم م ٠١تقع "القدٌة" جنوب غربً الرٌاض على بعد 
ألكثر من  الممتدة الشاهقةالمدٌنة، وهً امتداد لسلسة جبال طوٌق 

 ٠٣١كم والتً ٌعتقد العلماء بأنها تكونت قبل اكثر من  ٠١١١
وٌهدف إلى  8كم ٣٣٠ملٌون سنة. تبلغ مساحة المشروع 

االستفادة من تلك التضارٌس الجبلٌة الممٌزة فً ابتكار وجهات 
تنفذ ألول مرة بالمملكة. وسٌتمكن ترفٌهٌة واعدة ونشاطات ربما 

من المرافق الترفٌهٌة  ٣١١الزوار من االستمتاع بأكثر من 
والتعلٌمٌة الرائدة عبر خمس قطاعات رئٌسة ٌتضمنها المشروع 

 هً: 

  الحدائق والمدن الترفٌهٌة 
 الحركة والتنقل 
  الطبٌعة والبٌئة 
 الرٌاضة والصحة 
  الثقافة والفنون والتعلٌم 

 
جاء هذا المشروع االقتصادي واالستثماري الضخم لٌحقق أحد 

والذي ٌنص على تقلٌل االعتماد على النفط  8١٣١محاور رؤٌة 
وتنوٌع مصادر الدخل وتفعٌل مصادر اخرى لرفع اقتصاد المملكة 
العربٌة السعودٌة كالسٌاحة والترفٌه وغٌرها، األمر الذي ٌعود 

ن الدخل الوطنً، والفرص على المملكة ومواطنٌها بالمزٌد م
الوظٌفٌة التً ٌحتاجها ابناء الوطن؛ إذ أنه من المنتظر أن ٌوفر 
المشروع فرص عمل للسعودٌٌن فً العدٌد من المجاالت 

ألف فرصة  ١٥توفٌر  8١٣١المبتكرة، ومن المتوقع بحلول عام 
عمل جدٌدة للمواطنٌن فً هذا الصرح المتنامً. كما ٌسعى 

جهة ترفٌهٌة وحضارٌة بارزة تلٌق بتطلعات المشروع إلى خلق و
 المملكة العربٌة السعودٌة وتطورها السرٌع.

ومن هذا المنطلق، اهتمت وزارة التعلٌم بتهٌئة ابناء الوطن للعمل 
ضمن المجاالت الجدٌدة التً ٌتطلبها سوق العمل، كما حرصت 
الجامعات على مواكبة هذه المبادرات من خالل توفٌر فرص 

لتأهٌل الناشئة وصقل مهاراتهم فً عدة مجاالت تدرٌبٌة 
وتخصصات تتناسب مع تلك المشارٌع وطبٌعتها كالمهن المرتبطة 
باآلثار والسٌاحة والفندقة والتسوٌق وادارة المناسبات. واستناداً 

دور الجامعات  تدعمإلى ما سبق، نتقدم بعدد من التوصٌات التً 
والمؤسسات التعلٌمٌة وتثري مخرجاتها بما ٌعزز نجاح المشارٌع 

 :8١٣١الواعدة وٌحقق رؤٌة المملكة 

  احتواء اهتمامات وهواٌات الطالب والطالبات بإنشاء
ودعم المراكز الرٌاضٌة والترفٌهٌة والثقافٌة داخل 

 وخارج المنشئات التعلٌمٌة.  

 اصة بـرؤٌة المملكة مواءمة المشارٌع الحٌوٌة الخ
، عن طرٌق إعادة هٌكلة التخصصات الجامعٌة 8١٣١

المتعلقة بالرٌاضة والثقافة والفنون والترفٌه، واستحداث 
تخصصات جدٌدة تخدم سوق العمل وتتناسب مع طبٌعة 

 التحول والتجدٌد. 

  تحدٌد التوجهات األكادٌمٌة والتطبٌقٌة الحدٌثة بناًء على
والدراسات العلمٌة الخاصة األبحاث االستراتٌجٌة 

 بالرٌاضة والفنون، ومعرفة متطلبات المرحلة القادمة.

  تنظٌم الفعالٌات الثقافٌة وتكوٌن اللجان التنظٌمٌة إلدارة
مشاركات الجامعات فً المشارٌع الوطنٌة، من خالل 

تقدٌم البرامج التدرٌبٌة المتمٌزة، وعقد اللقاءات العلمٌة، 
 والثقافٌة. وتنظٌم المعارض الفنٌة 
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