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المدينة المنورة

عاصمة الحضارة ا�سالمية ومستقر خير ا�نام (نبينا محمد صلى ا	 عليه وسلم) 
أول عاصمة للحضارة ا%سالمية وأرض الهجرة النبوية ومستقر نبينا محمد (صلى ا	 عليه وسلم).

ومنذ أن ولدت في قلب العالم ا%سالمي وهي مقصد روحانيـة وعلم وحضـارة للمالييـن من المسلمين حول 
العالم.

الطلب المتزايد من سكانها وزوارها
تعدى عدد سكان المدينـة المنـورة في ا@ونة ا?خيـرة حاجز المليـون نسمـة وتعد رسميا رابـع أكبر مدينـة في 
المملكــة العـربيــة السعـوديــة من حيث عـدد السكــان بمعـدل نمــو سنــوي يفوق متوسط النمـو السكـاني 
لجميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية ( 3.4٪ ) ومن المتوقع ان تتضاعف في السنوات العشرين 
المقبلـة. وتشهـد المدينـــة المنــورة نمـوS مضطـردS في عـدد زوارهـا من داخـل وخــارج المملكــة حيث يزورهــا 

سنوي\ من 6 إلى 8 مليون مسلم ومن المتوقع أن تتعدى حاجز الـ 34 مليون زائر بحلول عام 2024.

مشاريع حكومية تطويرية كبرى
تعكف حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية في المدينة المنورة 
وذلك لتلبيـة الطلــب المتزايــد في جميــع القطـاعـــات من قاطنـيهـــا وزوارهـــا. حيث أنه سيشهـــد المسجـــد 
النبوي الشريف مرحلة توسعة جديدة لزيادة طاقته ا%ستعابية الحالية من 600,000 مصلي الى ما يقرب من  
1,000,000 مصلي  في أوقات الذروة. وتتزامن توسعــة الحـرم النبـوي الشريـف مع مشـروع ا%رتقـاء بمطـار ا?ميـر 
محمد بن عبدالعزيز إلى مطار دولي بطاقة إستعابيـة تصل إلى 8 ماليين مسافـر بحلـول عام 2014 با%ضافة 
إلى تنفيـذ مشـروع قطـار الحرميـــن الذي سيسهــم في النقـل السريـــع والسهـل بين مكـة المكرمـة وجــدة 
والمدينة المنورة بطاقة إستيعابية تصل إلى 6 ماليين مسافر بحلول عام 2014 والوصول تدريجي\ %ستعياب 

أكثر من 12 مليون مسافر سنويا عند إكتمال جميع مراحل المشروع.

اهتمام خاص من حكومة خادم الحرمين الشريفين
تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمام خاص بدعم النمو االقتصادي للمنطقة عموم\ وللمدينة 
المنورة على وجـه الخصوص حيث دشـن خادم الحرميـن الشريفيـن الملك عبدا	 بن عبدالعزيـز آل سعود 
مدينة المعرفة االقتصادية لتكون معلما حضاريا لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحا وطنيا وعالميا 

للتنمية ا%قتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.
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مدينة المعرفة االقتصادية
بوابة المدينة المنورة.. للمستقبل



المسجد
النبوي الشريف

المسجد
النبوي الشريف

مدينة المعرفة
ا�قتصادية

مدينة المعرفة
ا�قتصادية

محطة قطار
الحرمين

محطة قطار
الحرمين

مطار ا�مير محمد
بن عبدالعزيز الدولي

مطار ا�مير محمد
بن عبدالعزيز الدولي بوابة اقتصادية معرفية

أحــد أركـان استراتيجيــة التنويع االقتصادي للمملكة العربيـة السعوديـة وتهدف إلى ا�رتقاء بمكانة المدينة 
المـنــــورة كمـركـــز إسـالمـــي للعلــم والحضــارة ا�سـالميـــة با�ضـافـــة إلى المسـاهمــة في ا�رتـقــاء بالمستـوى 

المعيشي وا�قتصادي للمدينة المنورة. 

بوابة الفرص 
منطقة تجارية حيوية بمساحة إجمالية 4,800,000 متر مربع تقع ضمن حدود الحرم على المحور الرئيسي الذي 
يربط مطار اJمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومحطة قطــار الحرمين وطريـق الملك عبدالعزيز (المؤدي 
مباشرًة للمسجد النبـوي الشريـف) وتتضمن العديـد من الفــرص ا�ستثمـاريـــة والتطويــر والتشغيـــل في 
قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة با�ضافة إلى القطاعات المعرفية التي من شأنها تمكين 

مدينة المعرفة االقتصادية لتكون مركزا عالميW لصناعات المعرفة.

بوابة السكن والزيارة
تتمتع بموقع استراتيجي وفريد ضمن حدود الحرم في الجانب الشرقي من المدينة المنورة على جانبي 
طريق الملك عبد العزيز وتتميز بقربها من الحرم النبوي الشريف ( 5 كم ) مطار اJمير محمد بن عبدالعزيز 
الدولــي (8 كم). واتصالهـــا المباشـر بمحطــة قطــار الحرميــن. وعــالوة على ذلك، يتميــز موقعهــا بسهـولـــة 
الوصول إليه واتصاله المباشر بالطرق السريعة الرئيسية ( الطريق الدائري الثاني والثالث ) وطريق المطار 

وطريق الجامعات.

مدينة المعرفة االقتصادية
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المخطط العام 
تخطيط شامل ومتكامل



المخطط العام

من ا�سواق الناشئة محلي� وعامل إقتصادي هام 

جميع الداراست ا$ستراتيجية ا$قتصادية تدل على أن المشاريع الحكومية التطويرية الكبري في المدينة 
المنورة با$ضافة إلى النمو المضطرد في عدد سكانها  وزورها سيسهم بشكل فعال في تنامي الطلب 
لمزيد من المنتجات والخدمات في كل القطاعات مما سيجعلها سوق; وطني; ناشئ; لجميع القطاعات مثل 

الرياض وجدة والمنطقة الشرقية.  

اهتمام� خاص� من حكومة خادم الحرمين الشريفين

تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتمام; خاص; بدعم النمو االقتصادي للمنطقة عموم; وللمدينة 
المنورة على وجه الخصوص حيث دشن خادم الحرمين الشريفين الملك عبداJ بن عبدالعزيز آل سعود 
مدينة المعرفة ا$قتصادية لتكون معلما حضاريا لخدمة سكان وزوار المدينة المنورة، وصرحا وطنيا وعالميا 

للتنمية ا$قتصادية المبنية على الصناعات المعرفية.

قائمة المواقع

أسواق البيع بالتجزئة / منطقة سكانية

أكاديمية المعرفة

حدود الموقع

مركز رعاية صحية

دفاع مدني / شرطة

كثافة سكانية مرتفعة / منطقة تجارية

مرفق تعليمي

مسجد

مساحات مفتوحة وممرات للمشاة

مرافق

كثافة سكانية منخفضة

حضانة أطفال

سكة حديدية ومراكز حجز التذاكر

كثافة سكانية متوسطة

مركز مدني
(متحف، مسجد، نافورة، مساحة مفتوحة)

مجمع سكني

منطقة تجارية

كثافة سكانية متوسطة / منطقة تجارية

كثافة منخفضة متوسطة
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تخطيط شامل ومتكامل 

أول مشـــروع يتم تخطيطـــه بالكـامـل كمنطقـة حيويـة للسكـن والعمــل والتعليــم والترفيـــه في المدينـــة 
المنـــــورة. ويتميز المخطـط العــام لمدينـة المعرفـة االقتصاديـة بعـدة مزايـــا تنافسيـة تتفــوق على جميـــع 

المشاريع ا_خرى في المنطقة ، والتي هي:

 
•   تناسق وتكامل في خليط المناطق السكنية والتجارية والمعرفية ومناطق ترفيه.

 
•   تطوير مرحلي يتضمن تزامن� لتطوير البنية التحتية وا�عمال ا;نشائية.

 
•   القدرة على استيعاب النمو السكاني في المستقبل.

 
•   حلول عملية وشاملة لكل ما يتعلق بـالتصاميم والمرافق العامة والنقل.

 
•   قابلية استخدام أحدث أساليب البناء والتصميم التي تتسم بالكفاءة واالستدامة.

 
•   فرص استثمارية ذات ربحية في جميع مراحل تنفيذ المشروع.

المخطط العام
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المخطط العام

بنية تحتية بلدية ذات جودة عالية
يستند تصميم البنية التحتية لمدينة المعرفة االقتصادية على أعلى وأفضل مواصفـات ومقاييس الجــودة 
والكفاءة لتزويـد المقيمين والزائـريـن بشبكة طـرق حديثـة وشاملــة بمـا يتضمـن ضوابط مواقـف السيــارات 
والحافـالت والمشــاة. وعــالوة على ذلك، توفيـر شبكــة خدمـات بلديـة حديثة عالية المستوى لتشمل خدمات 

المدن الذكية.

صممت شبكـة البنيـة التحتيـة البلديـة لمدينــة المعـرفــة االقتصاديـة من قبـل شركـة دار الهنـدســـة - وهي 
شركـة رائــدة في الشـرق اMوسـط ذات خبــرة في مشـاريــع مناطـق مكــة المكرمـة والمدينة المنورة وستقوم 
بـدور المشـــرف على تنفيـذ أعمــــال البنيــة التحتيــة البلديــة والتي تتضمن تنفيـذ شبكـــات الطـــــرق، وإنـــارة 
الشـــــوارع، وإمـــدادات الطـاقــة الكهربائيـــة وشبكـــات االتصـــاالت السلكيـــة والالسلكيـــة، وإمــــدادات الميـــاه 
والصــرف الصحــي وشبكـــات تصــريف ميـــاه اMمطـــار والري والمسطحــات الخضــراء فضال عن أعمــال البلديــة 

المتصلة بالبنية التحتية الذكية.

بدأت أعمال تنفيذ البنية التحتية البلدية وترسية عقـد التنفيـذ على شركة الراجحـي Mعمال البنيـة التحتيـة 
والذي يتضمن تطويرهـا على مسـاحــة إجمـاليـــة قدرها 2 مليون متـر مربـع مع   هـدف إنجـــاز 40٪ منها بحلــول 
منتصـف 2012. ويشمـل العـقــد على تطويـــر البنيــة التحتيــة البلديــة لكـامــل المنطـقـــة الشماليـــة الغربيـــة 

وسيتم االنتهاء من الـ 60٪ المتبقية من أعمال التطوير بحلول منتصف  العام 2013.

منطقة ذكية
تتمتع مدينة المعرفة االقتصادية ببنية تحتية ذكية مصممة لتوفر أسلــوب حياة وبيئة عمل تواكـب اaيقاع 
السريع لعصر المعلوماتية حول العالم. وقد تم التعاون في هذا المجال مع شركة سيسكو العالمية، وهي 

من الشركات الرائدة في حلول المدن الذكية والرقمية.

"عملـت شركـة سيسكـــو مع مدينـة المعرفـة االقتصاديـة على تصميــم الخطــة العامــة لتقنيـــة المعلومــات 
واالتصـاالت، مما رفـع من سقـف معاييـر مشاريـع التطويـر العقـاري، حيث تم دعم مدينة المعرفة االقتصادية 
بشبكة بمقاييـس عالميـة تخـدم جميـع المقيميـن في مدينة المعـرفـة االقتصـاديــة من شركــات وسكــان 
وخدمـــات بلدية. كما أن تصاميـم شركـة سيسكـــو، عند تنفيــذهـا على النحو الموصى به في الدراســة، 
ستبقى سارية على مر الزمن ،وتسمح بالتوسع والتحسين لمدة ال تقل عن 20 سنة،وتحافظ على مستويات 

الخدمات طوال دورة حياة المشروع".

د. بدر بن حمود البدر
المدير العام، سيسكو سيستمز

المملكة العربية السعودية
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المخطط العام

خطة التطوير

تعتمد خطة تطوير مدينة المعرفة االقتصادية على ثالثة محاور إستراتيجية تحدد دور ومهام المطور العام.

التخطيط الشامل والبنية التحتية
تقـــوم شركـة مدينـة المعـرفة االقتصـادية بدور المطــور الرئيســي للمشــروع ككـل ويشمـل هذا الـدور على 
تصميـم واعتمـاد المخطـط العـام والشامـل للمدينـة با;ضافـة إلى تنفيـذ مشاريـع البنيـة التحتيـة والخدمات 
البلديـة بما في ذلك وصـل المشـروع بشبكـات الخدماـت الخارجيـة وإدارة الخدمـات البلديـة للمدينـة ووضـع 

اFنظمة المختلفة.

تطوير المشاريع العقارية والخدمات
تقوم شركة مدينة المعرفة االقتصادية بالتطوير عن طريق تطوير مشاريع حيوية مملوكة لها بالكامل 
لغرض االستثمار طويل اFجل با;ضافة إلى تطوير مشاريع مع مطورين آخرين بغرض بيعها واالستفادة من 
أربــاح التطـويــــر أو المشاركــة مع مطوريــن آخريـن باFراضـي بغــرض االستثمـــار طويـل اFجـــل أواستقطــاب 

المطورين اRخرين لتطوير مناطق محددة لالستفادة من السيولة المتولدة واFرباح الرأسمالية.

تحفيز وجذب االستثمارات المعرفية
تقوم شركة مدينـة المعرفـة االقتصاديـة بدور المحفز والمسّوق للقطــاع المعـرفـي ويشمل هـذا الــدور على 
مع  بالتعاون  االستثمارية  الفرص  تسويق  إلى  با;ضافة  االقتصادية  والجدوى  اFولوية  ذات  المجاالت  تحديد 
هيئــة المدن االقتصاديــة وتكوين التحالفــات والشـراكــات مع القطاعين العــام أو الخــاص للبـدء في تطـويــر 

المشاريع المعرفية ذات اFولوية.
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المرحلة ا�ولى



المجمع المعرفي

المركز الحضاري والمتاحف

منطقة العمائر
 السكنية

دار الجوار
(حي الفلل السكنية المغلق)

مجمع الزوار
أبــراج تجـاريــة وفنـدقيـــة

مجمع ا,سواق

21

المرحلة ا,ولى

المنهجية
تقع المرحلة ا�ولى من مدينة المعرفة االقتصادية في الجزء الشمالي الغربي الذي يتميز بكونه ا�قرب إلى 
الحرم النبوي الشريف ومحــاط بمجموعــة من الطرق الرئيسية مما يسهــل الوصــول إليـــه من عدة اتجاهــات 

باDضافة إلى إمكانية تطوير بنيته التحتية تدريجيB وسهولة ربطه بشبكات البنية التحتية المحيطة.

المخطط العام والمكونات
تتضمن المرحلة ا�ولى من مدينة المعرفة االقتصادية على مكونات معرفية وعقارية كالتالي:

قطاع العقار السكني

منطقة العمائر السكنية             |             دار الجوار  (حي الفلل السكنية المغلق)

قطاع العقار التجاري

أبراج تجارية وفندقية             |             مجمعات إسكان الزوار             |             مجمع ا,سواق

المجمع المعرفي

ديوان المعرفة                                 |             القطاع التعليمي

المركز الحضاري والمتاحف             |             معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة
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قطاع العقار السكني

دار الجوار (حي الفلل السكنية المغلق)
أول حـي سكنــي مغلق في المدينــة المنـــورة يقع داخـل حـدود الحــرم تم تصميمـه وفقــ للطـــراز العمـرانــي 
للمدينــة المنــورة، ويتميــز ببنيــة تحتيــة ذكية وأنظمة أمنية وصيانة متكاملة ويحتوي على مناطق خضراء 
ومالعب وحـدائق لDطفــال وممـــرات للمشــــاة وصــاالت رياضيــة ومسابــح للرجــال والنسـاء وصالة للمناسبات 

باLضافة إلى محـالت تجاريـة ومقاهـي. 

أربع مراحل، لتتضمـن 900 فيال  تبلـغ المساحة اLجمالية للمشـروع 586 ألف متر مربع يتم تطويــرهــا على 
سكنيــة بقيمــة استثمــارات تصــل إلى مليــار ريــال عند انتهــاء جميـع مراحل التطوير في عام 2014م وسيتم 
تطوير 206 فيال كمرحلــة أولى على أن يتم تسليمهـا خالل العـام 2012. وتتوفــر فــرص استثمـاريـــة للتطويـــر 

المراحل المتبقية والتي يحتوي كل منها على ما يقارب 200 وحدة سكنية.

منطقة العمائر السكنية
مجمعــات شبـه مغلقــة توفـر لقاطنيـهــا الراحــة والسكينــة وتحتوي على شقق سكنية متعددة المساحات 
ترفيهيــة. تتضمن  للمشــاة وخدمــات  إلى مناطــق خضــراء، ومالعـب وحدائـق لDطفـال وممــرات  باLضافـة 
1,000 وحدة سكنية ضمن مباني متوسطة االرتفاع (من 6 إلى 8 أدوار) وإجمالي مساحة مسطحة تقدر بـ 136 

ألف متر مربع. ويمكن توفير فرص استثمارية بمساحات تتناسب مع رغبة المطورين. 
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قطاع العقار التجاري

مجمعات إسكان الزوار
مجمعات فندقية متكاملة على طريق الملك عبدالعزيز صممت وفقـ� �حتياجات ومتطلبـات ورغبات زوار 
المدينة المنــورة  والمسجد النبوي الشريف. يتكون المشروع من 7 قطع أراضي تحتوي على أكثر من عشرة 
آالف غرفـة فندقيـة وطاقــة استيعابـيـة تصـل إلى عشرون ألف نزيل. سيتم تطويـرها على عـدة مـراحـل ومن 

خالل شراكات مع مطورين آخرين بقيمة استثمار تصل إلى 2 مليار ريال سعودي.

أبراج تجارية وفندقية
أول أبــراج تجـاريـة متعـددة االستخدامـات على واجهـة طريق الملك عبدالعزيز لتوفير أرقى الخدمـات التجارية 
والفنـدقيـة وتـتـكــون من 20 طابقـ� تحتـوي على مكـاتـب وفـنــدق وشقــق فندقيـة وبعض المحـالت التجـاريـــة 
با�ضافة إلى قاعة للمؤتمرات واالحتفاالت على مستــوى متميز يسهل الوصـول إليها من كافة أرجاء المدينة 

مع توفر عدد كاف من المواقف.

مجمع ا�سواق
 Yأول مجمع أسواق يتميز بتصميم مستوحى من الطابع العمرانـي والتراثـي للمدينــة المنــورة القديمة موفر
منتجـات متنوعــة بما يتناسـب مع تطلعــات وأذواق زوار وأهـالي المدينــة المنــــورة. يتميــز الســوق بمسـاحـــة 
الوصول  ومسجد.يسهل  متاحف  عدة  يتضمن  الذي  الحضاري  بالمركز  ومتصل  مربع  متر   186,000 وقدرها 

إليها عبر وسائل النقل المترددة من وإلى الحرم النبوي الشريف.
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المجمع المعرفي

سستضمن المرحلــة ا�ولــى من القطـــاع المعـرفــي علـى عـــدة مشـاريـــع تعليـميــة وثقـافيـــة وهي القطــــاع 
التعليمي والمركز الحضري والمتاحف وديوان المعرفة ومعهد المدينة المنورة للقيادة والريادة.

القطاع التعليمي
تتضمن المنطقة التعليمية كليـة تقنيـة دوليـة ومـدارس نموذجيـة للبنيـن والبنـات وجامعـة أهليـة عالميـة 

المستوى.

المركز الحضاري والمتاحف
مركــز@ حضاريـا يتكـون من عـدة متاحــف تتمحــور حـول مجــاالت مختلفـــة ومنها السيــرة النبويــة، الحضـــــارة 

اDسالمية ومركز@ تفاعليB للعلوم والتقنية.

معهد المدينة المنورة للقيادة والريادة 
مؤسســة غير هادفــة للربــح ومقـره ديـــوان المعرفة توفر دورات تدريبية وأكاديمية رفيعة المستوى للمدراء 
التنفيذييـن وبرامج تنميـة المهارات القياديـة والرياديـة بإشراف ومشاركة نخبـة من ا�ساتـذة من أعـرق وأكبر 

الجامعات العالمية. 

ديــوان المـعــرفـة
أول مركـز معرفـي تـم تشييـده Dستضافة واحتضان الفعاليات وا�نشطة المعرفية، يهدف إلى تعزيز مكانة 
المدينــة المنــورة كمقصد للمعرفة ودعم مبادرات القطاعيـن العام والخاص نحو إنشـاء مشاريـع اقتصاديـة 

واجتماعية.
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ل�تصال بنا 

مدينة المعرفة االقتصادية

مركز سالمة، شارع ا�مير سلطان، برج B5 - الطابق الثاني
ص.ب 6360 ، جدة 21442 ،  المملكة العربية السعودية

800  ( تحويلة 6666, 2028, 5051 ) الهاتف المجاني  22222 125 

هاتف 5577 616 (2) 966+ 

فاكس 5588 616 (2) 966+

contactus@madinahkec.com   إستفسارات العامة

invest@madinahkec.com   ستثمارCل

develop@madinahkec.com   للتطوير

operate@madinahkec.com   نشاء ومزودي الخدماتIللتشغيل وا

www.madinahkec.com
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طرق االستثمار 

غالبية المشاريـع سيتم تطوريها من قبل شركـاء إستراتيجييـن نأمل أن تكون باكـــورة إستثماراتهم ضمن 
مدينــة المعرفــة االقتصاديــة لتلبية الخدمات المنشــودة من قبل مواطنـي وزائـري المدينــة المنــورة. ولذلك 
تعمـل مديــنـة المعــرفــة االقتصــاديــة على تــوفيــر عــدة إستراتيجيــات تطويـر تتناسـب مع أهداف وتطلعات 

المستثمرين وتهدف لضمان إستمرارية ونجاح كافة المشاريع المقترح تطويرها في المستقبل.

شراكات إستراتيجية
ستقــوم مدينــة المعـرفــة االقتصـاديـــة بالتعـاون مع شـركـاء آخـريـن لتطويـــر مشاريـــع إستثمـاريــــة داخـل 

مديـنــــة المعـرفـــــة االقتصادية.

بيع ا#راضي للمطورين
تلتزم الشركة بيع قطع أراضي مجهزة ببنية تحتية متكاملة تستهدف كبار المطورين والمستثمرين من 
داخـل المملكـة وذلك بغرض تطويـر مشـــروع معتمد حسـب المخطط العـام لمدينــة المعرفــة االقتصاديـــة.

تأجير ا#راضي للمطورين 
ستتيح مدينـة المعرفـــة االقتصاديـــة لبعض المستثمريــن والمطوريــن بإستئجــار قطع أراضــي لمــدة زمنية 

طويلة قابلة للتجديد وذلك بغرض تطوير مشاريع مختلفة.

المقاولين ومزودي الخدمات
تتوفر العديــد من الفرص للمشاركـــة في بناء مدينـة المعـرفة االقتصاديـة في مختلف القطاعات ذات الصلة 

بالبنية التحتية واالنشاءات واالتصاالت وشبكات النقل وغيرها. 
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