
مبادرتك بين يديك
Your initiative in your hands



فــي مبادرتــك تســتطيع أن تخصــص مكانــا يســتطيع فيــه 
الحضــور قضــاء وقــت لتنــاول وجبــة أو شــرب القهــوة. ســيضفي 

ــك. ــى مبادرت ــة عل ــة ملموس ــك متع ذل

You can assign a place where the attendance can 
have a meal or drink coffee and this will make them 
enjoy your event.



ــارات الهادفــة  مابيــن ممــرات الحديقــة المغطــاة تنتشــر العب
ــة. ــي والقيــم النبيل ذات المعان

The covered walkways are full of purposeful and 
meaningful expressions and precious values. 



مـــا أجمـــل أن نكـــون ســـببًا فـــي إســـعاد ذوي اإلعاقـــة 
ببعـــض  زودت  فالحديقـــة  مبادراتنـــا،  فـــي  وإشـــراكهم 

لهـــم. المســـاعدة  الوســـائل 

The park enables you to let people with disabilities 
participate in your events as the park provides you 
with the necessary tools.



منظــر النافــورة فــي وســط الحديقــة يزيدهــا جمــاال. إن 
ــك ــزة لمبادرت ــي مجه ــاوالت وكراس ــا بط ــت أن تحيطه أحبب

فقد تعطي المكان إضافة جميلة.

You can take advantage of the fountain that exists 
amid the park and place tables and chairs around it. 
This will give an advantage to your event.



ــوي  ــت تن ــين أو كن ــم أو تدش ــل تكري ــة حف ــوي إقام ــت تن إن كن
إقامــة نــدوة علميــة أو اجتماعيــة تســتطيع تجهيــز المــكان 

ــك. ــع مبادرت ــب م ــر يتناس ــط أو صغي ــرح متوس بمس

If you want to hold honoring cerebration, 
inauguration, academic or social seminar, you can 
make a medium or small theater.



مســاحات مناســبة ومتنوعــة منهــا المغطــى بمظــات تحجــب 
أشــعة الشــمس ومنهــا المفتــوح الــذي يصــل األرض بالســماء، 

محاطــة بجمــال األشــجار وروعــة العبــارات.

We have various and appropriate areas. Some 
areas are shady and some are open surrounded by 
beautiful trees.



متفرقـة  طـاوالت  علـى  مجموعـات  تكويـن  الحضـور  يسـتطيع 
ووضـع معـارض صغيرة تخدمهم وذلك في المبـادرات التدريبية.

In the training events, attendants can form groups on 
separate tables and make the exhibitions serve them.  



كبيــرا  جمهــورا  فيهــا  تســتضيف  مبادرتــك  كانــت  إذا 
ــد  ــز الجي ــوى التجهي ــك س ــا علي ــك. م ــة لذل ــة مائم فالحديق

المــكان. وترتيــب 

If you expect that your event is going to attract 
remarkable audience, the park shall be appropriate. 
You only need to prepare and organize the place well. 



تســتطيع فــي مبادرتــك تجهيــز المــكان بمســرح وتزويــد المنطقــة 
بالطــاوالت و الكراســي والمعــارض الصغيرة.

You can use the area to make a theater and provide the 
area with tables, chairs as well as small exhibitions.



المبــادرات التــي تخــدم المجتمــع وتســعى لنشــر الفائــدة 
والتعليــم وتنمــي المهــارات والفنــون بصــورة حديثــة وناجحة 

ستكون الحديقة فخورة باستضافتها.

It is our pleasure to host the events that serve the society, 
seek to spread benefit and culture and boost the potentials 
and talents in a successful and modern way



إن كنت تنوي إقامة حفل تكريم او تدشين او كنت تنوي إقامة ندوة علمية او اجتماعية تستطيع 
تجهيز المكان بمسرح متوسط او صغير يتناسب مع مبادرتك.

مبادرتك بين يديك ...
نصــور لــك الحديقــة كمــا تراهــا أوقــات الفعاليــات لتطلــق 

لنفســك العنــان وأنــت تتخيــل مبادرتــك فيهــا.

Your initiative in your hands..
We present the park at times of events, in order to be 
able to imagine everything during the event.



.You are highly welcomed and supportedنرحب بك ونساندك فأها وسها.



بناء اإلنسان ..
هو طريقنا الذي اخترناه في مبادراتنا االجتماعية .. لنركز فيه على اإلنسان .. الذي بنهوضه وتغّيره لألفضل.. سيتغير العالم من حوله..

 
هذا هو هدفنا باختصار ..

والـــذي جـــاء مـــن إيماننـــا العميـــق بمســـؤوليتنا االجتماعيـــة كشـــركة عائليـــة قابضـــة رائـــدة ملتزمـــة بـــأن تكـــون أنموذجـــًا ُمِلهمـــًا 
للشـــركات المســـؤولة.

Human development..
Human development is the objecative we have chosen on which to focus our social 
initiatives. We also believe that we can have a positive impact on the world by enabling 
and empowering human beings to grow and improve.

As a leading family owned hloding company, we are deeply committed to being recognized 
as an inspiring role model for responsible businesses.



١٨٠٠-٢٠٠٠ فرد

المساحة االجمالية للحديقة 
١٠ االف متر مربع

عدد النخل في الحديقة 
١٢5 نخلة

٢5٠-3٠٠ فرد بكراسي 
مع وجود مسرح

تستوعب الحديقة

3٠٠-4٠٠ فرد بكراسي 
وطاوالت

يوجد عشرة وحدات مظللة 
بمساحات مناسبة

يوجد مدخلين للحديقة 
أحدهم رئيسي واآلخر فرعي

الحديقة في أرقام
Overview of the park

Total area is 10,000 sqm125 palm trees

1800 to 2000 person250 to 300 people with 
chairs in case of theatre

300 to 400 person with 
chairs and tables

10 shaded unitesTwo entrances; one of 
major and other is minor

Park capacity



لحجز مبادرتك
For reservation

T +966 13 807 7100  |   M +966 5610 99499  |   F +966 13 868 5614
www.princesaudpark.com

 @princesaudpark


