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نوادي أنا كيك
انضموا إلينا لنبني مجتمًعا مترابًطا

يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية!

إنشاء نوادي أنا كيك لزيادة المشاركة والترابط بين أفراد مجتمعها بمفهوم جديد يضع اهتماماتك 
كأولوية ويساعدك عىل العيش بتجربة أجمل. سجل اآلن لتصبح مستشاراً يف نوادي أنا كيك وممثالً 
لجودة الحياة يف مدينة الملك عبدا�ه االقتصادية وارفع مستوى المشاركة يف عائلة أنا كيك من اجل 

مجتمعك السكني.



The Wellness Hut

The Social Hut

The Power Hut

The Growth Hut

ين نوادي أنا كيك تفعيل دور مستشار
نوادي أنا كيك

النادي التعليمي: لنموك الذاتي انشطة تجمع سكان أنا كيك بغاية تطوير 
المعارف والمهارات وتنميتها من خالل أنشطة التعليم والتنمية الذاتية يف 

الندوات اإللكترونية وغير اإللكترونية.

األنشطة:
األنشطة التعليمية والتنمية الذاتية، الندوات 

النادي االجتماعي: لترابطك المجتمعي التواصل والترابط الدائم من خالل 
األنشطة اإلجتماعية والترفيهية والثقافية المصممة خصيصاً لجميع فئات 

المجتمع.

األنشطة:
المشاركة االجتماعية، الترفيه، األنشطة الثقافية

النادي الصحي: لتسعد أكثر يف حياتك نعيش يف كيك وفق مبدأ العقل 
السليم يف الجسم السليم! الصحة البدنية والذهنية هي من اهتماماتنا وذلك 

من خالل انشطة ا�ياقة البدنية والبطوالت.

األنشطة:
النوادي الرياضية، ا�ياقة البدنية، اليوغا والتأمل

النادي التطوعي: لطلق الخير الذي بداخلك فريق مخصص إلشراك الشباب 
يف العمل التطوعي والمشاركة المدنية، والمحافظة عىل البيئة، والعمل 

الخيري.

األنشطة:
المشاركة المدنية، المحافظة عىل البيئة، األعمال الخيرية



The Wellness HutThe Social HutThe Power HutThe Growth Hut

هيكلة إدارة نوادي أنا كيك

لجنة نوادي أنا كيك
ين نوادي أنا كيك) (إدارة المجتمعات السكنية ومستشار

نوادي أنا كيك
[مستشار واحد لكل نادي]

ما نتوقعه منك
عند اختيارك كمستشار نادي

إعداد خطة سنوية لتفعيل ناديك.
رئاسة اجتماعات ا�جنة الشهرية والربع سنوية.

تمكين المشاركة االجتماعية يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية.
توجيه ودعم قادة األنشطة التي ستقام تحت إدارة ناديك.

المرافق. تنسيق استخدام 
ابتكار حلول جديدة لتعزيز الرضى لدى العمالء.

إدارة ميزانية النادي.
تغطية الفعاليات من خالل وسائل إعالم مجتمع أنا كيك.



انضم إلينا يف رحلة بناء مجتمع قوي
ومترابط يف مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية!

المكافآت

شروط التقديم

الفرصة �ترشيح لجائزة العميل الرائد يف المشاركة االجتماعية
لمدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية.

الطلبات:  عدد 
يسمح لفرد واحد فقط من من عائلتك بالتقدم بطلب.

اإلقامة: 
يسمح بالتقدم بالطلب لسكان مدينة الملك عبد ا�ه االقتصادية المقيمين

يف المدينة منذ 6 أشهر أو أكثر.
مالحظة: التقديم عىل برنامج مستشارين أنا كيك غير متاح لموظفين إعمار مدينة الملك عبدا�ه اإلقتصادية.

شهادة المشاركة المدنية: من المطور الرئيسي لمدينة الملك عبدا�ه االقتصادية
تقدر وتظهر دورك النشط يف المجتمع.

شعار سفير المدينة: لتمثيل مدينتك كمواطن فخور ونشط يف مجتمعك.

االستمتاع بالمرافق الترفيهية نقاط يف برنامج المكافئات لمدينة الملك عبدا�ه االقتصادية: 
وخدمات عديدة يف كيك.



الخطوات التالية؟ 

النهائي الموعد 
�تقديم 

هل انت مهتم باالنضمام لهذا البرنامج؟ سجل اآلن لتصبح مستشارًا يف مجال خبرتك

واهتماماتك من خالل نوادي أنا كيك!

[ ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٠ ]

المقابالتالتقييم
الشخصية

يق اإلعالن عن الفر
االستشاري الخاص

ألنا كيك

التواريخ والمعلومات المهمة

سجل اآلن!

https://survey.alchemer.com/s3/6061952/Ana-KAEC-Hut-Advisors-Volunteer-Form

