خبرصحفي

مدينة األميرمحمد بن سلمان غيرالربحية تحتضن املقرالرئيس ي لشركة
"مانجا لإلنتاج"
•
•
•

شركة "مانجا لإلنتاج" تؤسس قطاعا إعالميا جديدا ضمن مدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية.
الشركة تثري أجواء االبتكار والتعليم في املدينة لتمكين وإلهام املواهب السعودية الشابة.
سيفتتح املقر الرئيس ي الجديد أبوابه في عام 2024م.

الرياض ،اململكة العربية السعودية 18 ،يوليو  :2022أعلنت شركة "مانجا لإلنتاج" التابعة ملؤسسة محمد بن سلمان
(مسك) ،املنتجة للرسوم املتحركة وألعاب الفيديو والقصص املصورة ،عن نقل مقرها الرئيس ي إلى مدينة األمير محمد بن
سلمان غير الربحية ،والذي سيتم افتتاحه في عام 2024م.
ستخلق هذه الخطوة قطاعا إعالميا جديدا في املدينة ،لتدعم مساعيها لصقل مهارات جيل جديد من املواهب السعودية
املبدعة وتمكين العقول الالمعة والشابة من العيش والتعلم واملشاركة والنماء .وستستفيد الشركة من منهجية املدينة املوجهة
لدعم عالقات التعاون الدولية ،والتي تقدم فرص إبرام شراكات جديدة مع املبدعين حول العالم.
وستكون شركة "مانجا لإلنتاج" وجهة مفضلة للمواهب السعودية الشابة الستكشاف خدماتها املتميزة واغتنام ما تقدمه من
فرص قيمة في عالم اإلبداع .وتعمل الشركة على تصميم وتأسيس ورش العمل في املدينة لتوفير برنامج تعليمي في قطاع اإلعالم
واملحتوى اإلبداعي لتثقيف وتمكين وإلهام الشباب السعودي.
وفي هذا السياق ،قال الدكتور عصام بخاري الرئيس التنفيذي لشركة مانجا لإلنتاج" :نهدف في شركة ’مانجا لإلنتاج‘ إللهام
أبطال املستقبل .وسيمكننا مقرنا الجديد في مدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية من تعزيز نشر ثقافة اإلبداع بين
الشباب ،وخلق الفرص وإلهام العقول املبدعة في هذا القطاع ،باإلضافة إلى صقل مهارات الشباب السعودي الطموح".
من جانبه قال ديفيد هنري ،الرئيس التنفيذي ملدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية" :سيكون املقر الرئيس ي الجديد
لشركة ’مانجا لإلنتاج‘ متماشيا مع رؤية املدينة الرامية لتكون حاضرة رقمية متقدمة محورها اإلنسان ،تضع الشباب
السعودي في صلب أولوياتها .وستدعم أهداف املدينة ’رؤية السعودية  ‘2030الساعية لصقل مهارات الشباب السعودي
ومنحهم فرصا واعدة ،وإلهامهم لتحقيق تطلعاتهم اإلبداعية ،عالوة على استقطاب املواهب العاملية".
وتعتبر "مانجا لإلنتاج" شركة رائدة في اململكة العربية السعودية في قطاع اإلعالم واملحتوى اإلبداعي ،وتعمل على صياغة محتوى
ملهم وإيجابي يستهدف العديد من شرائح املجتمع محليا وعامليا .وأنتجت الشركة أول فيلم رسوم متحركة سعودي ياباني،
الرحلة ،بالشراكة مع "توي أنيميشن" ،أحد أقدم استديوهات اإلنتاج اليابانية وأكثرها شهرة .وتوج فيلم "الرحلة" لحظة فارقة

للقطاع اإلبداعي في اململكة العربية السعودية ،وعرف الجمهور العاملي بأصالة الثقافة السعودية والقصص التاريخية لشبه
الجزيرة العربية.
وستقدم "مانجا لإلنتاج" إلى املدينة ابتكاراتها املتعددة ،والتي تجمع بين القطاع اإلبداعي واملعرفة األكاديمية لدعم مسيرة
التطور االقتصادي واالجتماعي في اململكة .باإلضافة إلى تعزيز الشراكة األكاديمية والصناعية ،والتنمية االجتماعية في
اململكة العربية السعودية.
ومن الجدير بالذكر أن مدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية تقع في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة وتمتد على مساحة
 3.4كم مربع.
انتهى-نبذة عن مدينة األمير محمد بن سلمان غيرالربحية:
أعلن صا اااحب السا اامو امللكي األمير س محمد بن سا االمان بن عبد العزيز عل سا ااعود ،ولي العهد ،املؤسا ااس ورئيس مجلس إدارة مؤسا اسا ااة محمد بن سا االمان "مسا ااك " – حفظه هللا  ،-مؤخرا عن إطالق
مش ا ااروع مدينة األمير محمد بن س ا االمان غير الربحية والتي س ا ااتكون نموذجا ملهما لتطوير القطاع غير الربحي عامليا ،وحاض ا اانة للعديد من الطاقات الش ا اابابية واملجموعات التطوعية باإلض ا ااافة إلى
مؤساساات محلية وعاملية .وتساىى املدينة إلى تحقيق مساتهدفات مؤساساة محمد بن سالمان "مساك " في دعم االبتكار وريادة األعمال وتأهيل قيادات املساتقبل وذلك عبر تقديم العمل غير الربحي في
مفهومه التشغيلي الداخلي من خالل توفير فرص وبرامج تدريب للشباب والشابات ،كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في خلق بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة املدينة.
https://mohammedbinsalmancity.misk.org.sa

حول شركة مانجا لإلنتاج
املحتوى
اإلبداعي من خالل إنتاج الرساوم املتحركة وألعاب
شاركة مانجا لإلنتاج يي أحد الشاركات التابعة ملؤساساة محمد بن سالمان (مساك) الخيرية ،وتأساسات إللهام أبطال املساتقبل عبر صاناعة
الفيديو والقص ااص املص ااورة .وتهدف الش ااركة لخرس اايا ريادتها على املس ااتويين اإلقليمي والعاملي في إنتاج املحتوى اإلبداعي واملس اااهمة في تقديم املحتوى ذو الرس ااالة الهادفة ليس اااهم في دعم املواهب
املبدعة والطموحة من خالل تطوير البرامج وجلسات التدريب لالرتقاء باملحتوى الخرفيهي في املنطقة.
تهدف شركة "مانجا لإلنتاج" إلى تأسيس وتطوير املحتوى عالي الجودة في اململكة العربية السعودية والعالم العربي ،ودعم وصقل مهارات املواهب في اململكة العربية السعودية ضمن مجاالت
القصص املصورة والرسوم واملتحركة وألعاب الفيديو .وأبرمت الشركة سابقا شراكات مع جهات محلية وعاملية على غرار توي أنيميشن؛ واس ان كي ،وسكوير إينكس ،وكادوكاوا ،وتيل تايل ،ووايلد
وركس ،وسبارك اكس ار ،ومجموعة سوميتومو ،وغيرهم .وللمزيد من املعلومات عن الشركة يرجى زيارة املوقع اإللكخرونيwww.manga.com.sa :
لالطالع على أحدث املستجدات حول شركة "مانجا لإلنتاج" ،يرجى متابعة حساباتها عبر وسائل التواصل االجتماعي:
•

تويخرwww.twitter.com/manga_prd :

•

يوتيوبwww.bit.ly/2RzWzB9 :

•

إنستغرامwww.instagram.com/manga_prd :

•

فيسبوكwww.facebook.com/mangaproductions :

