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توقیع عقد بناء أول 206 فیال في مدينة المعرفة

- البدء في أعمال البناء ألول حي سكني مغلق في المدينة المنورة والتسلیم خالل 2012م 

- تقدم ملحوظ في سیر أعمال التطوير للمرحلة األولى من مدينة المعرفة بھدف إنجازھا خالل 4 سنوات

صرح المھندس علي بن عثمان الزيد رئیس مجلس المديرين لشركة المعرفة العقارية المحدودة (المملوكة

مناصفة بین الشركة العقارية السعودية وشركة مدينة المعرفة االقتصادية) عن توقیع عقد بناء 206 فیال

سكنیة كمرحلة أولى ضمن مشروع الحي السكني المغلق في مدينة المعرفة اإلقتصادية على شركة الدار

العربیة بقیمة 176 ملیون لایر، وستبدأ شركة الدار العربیة فورًا في أعمال التجھیز على أرض المشروع

لمباشرة البناء على أن يتم تسلیم الفلل خالل العام المقبل 2012م. 

ويذكر أن شركة المعرفة العقارية المحدودة التي تم إشھارھا في يناير 2011م ھي نتاج للشراكة

اإلستراتیجیة بین الشركة العقارية السعودية ومدينة المعرفة اإلقتصادية بغرض تطوير وبیع مشاريع عقارية

في المدينة ابتداًء بمشروع الحي السكني المغلق. كما تعد ھذه الشراكة تفعیًال ألحد محاور استراتیجیة

التطوير التي أعلنت عنھا مدينة المعرفة بداية ھذا العام والمتمثلة في تطوير المشاريع العقارية من خالل

الشراكات االستراتیجیة والتحالفات مع شركات لھا خبرة في المجاالت المختلفة. 

ويمثل الحي السكني المغلق أول مشروع للشركة العقارية السعودية في المدينة المنورة، وتعد "العقارية"

إحدى الشركات الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة ألكثر من 30 عامًا وتملك خبرة واسعة في مجال

تطوير المجمعات السكنیة والتجارية على مستوى المملكة، وھي شركة مساھمة عامة ويمتلك صندوق

االستثمارات العامة حصة تقدر بـ 64.5% من أسھمھا المدرجة في سوق األسھم السعودية.

وصرح رئیس مجلس إدارة مدينة المعرفة اإلقتصادية الدكتور سامي محسن باروم بأن ھذا المشروع سیكون

أول حي سكني مغلق في المدينة المنورة يقع داخل حدود الحرم تم تصمیمه وفقًا للطراز العمراني للمدينة

المنورة، ويتمیز ببنیة تحتیة ذكیة وأنظمة أمنیة وصیانة متكاملة و خدمات نقل مترددة إلى الحرم النبوي

الشريف باإلضافة إلى مناطق خضراء، ومالعب وحدائق لألطفال وأماكن مخصصة لالستمتاع برياضة المشي

وصاالت رياضیة ومسابح للرجال والنساء وصالة للمناسبات باإلضافة إلى محالت تجارية ومقاھي. وتبلغ

المساحة اإلجمالیة للحي 586,000 متر مربع يتم تطويرھا على أربعة مراحل لتتضمن 900 فیال سكنیة بقیمة

إستثمارات تزيد عن بلیون لایر سعودي عند إنتھاء جمیع مراحل التطوير في عام 2014م. 

ويتزامن تطوير الحي السكني المغلق مع التقدم الملموس في مشاريع البنیة التحتیة والتي تتضمن الربط

مع شبكة الكھرباء والمیاه والصرف الصحي من خالل عقود أرسیت بقیمة إجمالیة تتجاوز 250 ملیون لایر

باإلضافة إلى ترسیة عقد تنفیذ البنیة التحتیة للمنطقة الشمالیة على شركة الراجحي ألعمال البنیة التحتیة

(إحدى شركات مجموعة الراجحي القابضة) بقیمة 305 ملیون لایر خالل األسابیع الماضیة وسیتم تنفیذ

المشروع على أربعة مراحل حیث سیتم االنتھاء من المراحل الثالثة األولى التي تشمل منطقة الفلل

السكنیة والتي تشكل أربعین في المائة (40%) من إجمالي مساحة المنطقة الشمالیة للمشروع في

منتصف العام 2012م. 

ھذا ويتزامن المشروع أيضًا مع عدة مشاريع أخرى ضمن المرحلة األولى بمدينة المعرفة اإلقتصادية والتي

يجري العمل على إنجازھا خالل األربع سنوات القادمة بما في ذلك كافة متطلبات البنیة التحتیة والوحدات

السكنیة والتجارية والمرافق االجتماعیة. كما تحتوي المرحلة األولى على منطقة حضارية وتراثیة ستكون
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مقصدًا لزوار المدينة المنورة وقاطنیھا ومنشآت تعلیمیة أخرى مثل المدارس النموذجیة للبنین والبنات

وجامعة أھلیة عالمیة المستوى باإلضافة إلى مجمع متكامل إلسكان الزوار. 

كما تم اإلعالن عن تعیین المھندس ناصر حسن نصیف  في منصب الرئیس التنفیذي  لشركة المعرفة

العقارية، وھو أحد الكفاءات السعودية المتمیزة حیث يملك خبرة ألكثر من 15 عامًا في قطاع التطوير والتمويل

العقاري وتطوير األعمال. وأعلنت الشركة أيضًا عن االتفاق مع شركة مدرار لإلشراف العام على مشروع تنفیذ

المرحلة األولى من الفلل السكنیة. 

يذكر أن مشروع مدينة المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة قد تم إطالقه كواحد من مشاريع المدن

االقتصادية والتي ستسھم في تعزيز الحركة االقتصادية في المدينة المنورة عن طريق بناء ضاحیة متكاملة

تشمل بنیة تحتیة متطورة مستفیدة من الخصائص المتمیزة للمدينة المنورة لجذب االستثمارات المعرفیة

واالقتصادية المختلفة وھي تشكل إضافة كبیرة إلى السوق العقارية في المدينة سواء السكنیة أو التجارية

أو في قطاع إسكان زوار المدينة المنورة من الحجاج والمعتمرين نظرًا لقربھا من الحرم النبوي الشريف

ومجاورتھا لمحطة قطار الحرمین السريع ومطار األمیر محمد بن عبد العزيز الدولي.
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