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إتاحة الفرصة ألكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه 
اإلسالم  رسالة  وتحقيق  الشريفين،  الحرمين  تهيئة  خالل  من  تجربتهم  وتعميق  إثراء  على  والعمل 

العالمية.
زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن معتمري الخارج من ٨ مليون إلى ٣٠ مليون معتمر.

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال حجاج الخارج من ٢ مليون إلى ٥ مليون.

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال ضيوف الرحمن معتمري الداخل من ٨ مليون إلى ١١ مليون معتمر.

زيادة الطاقة االستيعابية الستقبال حجاج الداخل من ٧٠٠ ألف إلى مليون و ٢٠٠ ألف.
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إلـــى من يشـــاركوننا آمالنـــا وتطلعاتنا ورغباتنا في تحســـين 
نوعية الحياة ... إلى شركائنا في النجاح ...

يـــون الكـــرام نقـــدم لكـــم فـــي هذه 
ِّ
إلـــى عمـــالء شـــركة مك

الصفحـــات أحدث مشـــاريعنا في مكـــة المكرمـــة "ربى مكة" 
 
ً
حيـــث وضعنا في هذا المشـــروع خبرة أكثر من عشـــرين عاما
لنخرج لكـــم أفضل التصميمات وأجود الخامات والتشـــطيبات 
ليصبح مشروع ربى مكة أفضل مكان للسكن واالستثمار في 

د / مجدي محمد حريريمكة المكرمة.
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م�وع ابراج ر� مكة
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ك فيها 
ّ
مكة المكرمة مهوى أفئدة المسلمين في شتى بقاع العالم ، والتمل

حلم يراود كل إنسان طموح يسعى إليه كل المسلمين.

بناءً على رؤية المملكة ٢٠٣٠ فإن العدد المتوقع لزوار الحرم المكي من خارج 
المملكة هو ٣٠ مليون معتمر و ٥ ماليين حاج ، باإلضافة إلى معتمري وحجاج 

الداخل.

 ٣٢ إلى   ١٠ من  المكرمة  مكة  في  الفنادق  سوق  حجم  يرتفع  أن  المتوقع  من 
عد فرصة جيدة لالستثمار. مليار ريال سعودي بحلول ٢٠٣٠ مما يُ

ستزداد نسبة إشغال الفنادق إلى ٩٠٪ بحلول عام ٢٠٢٥ ، مما يزيد من عوائد 
االستثمار خالل الخمس سنوات القادمة.
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 قدمنا 
ً
مكيـــون إحـــدى أكبر شـــركات التطوير العمراني والعقـــاري في مكة المكرمة بخبرة تمتد ألكثر مـــن ٢٠ عاما

خاللها مشاريع سكنية وفندقية مميزة لسكان وزوار العاصمة المقدسة بصفة خاصة والمملكة بصفة عامة.

وتعد من أكثر الشركات العقارية التي ترسم مالمح المستقبل العمراني في منطقة مكة المكرمة ، عبر أكثر من 
 تضمنت أكثر من ٧٠٠٠ من الوحدات السكنية والفندقية.

ً
٢٢ مشروعا

واســـتحقت الشـــركة عـــام ٢٠١٣ م شـــهادة الجـــودة ISO بقيادة فريق مختـــص يمتلك أفضل الخبـــرات في مجاالت: 
التطوير العمراني واالستشارات والتصميمات الهندسية وإدارة المشاريع واالستثمار.

كما قدمت الشركة في عام ٢٠١٩ م مشروع ربى جدة بالشراكة مع وزارة اإلسكان، ضمن برنامج سكني بعدد ١٢٤٨ 
وحدة سكنية، وحصلت الشركة على درع أفضل مطور عقاري في مشاريع اإلسكان بمدينة جدة ، وشرفت بتكريم 

معالي وزير اإلسكان ماجد بن عبد الله الحقيل.

نبني من أجل تعزيز هويتنا، والمحافظة على أصالتنا وتوظيف علوم العمارة اإلسالمية مع أحدث سبل المعيشة 
العصرية ، لتجد معنا بداية لحياة الرفاهية والراحة. 

نتبنى شعار " بناء االنسان وتنمية المكان " وهذا ما نؤكد على التزامنا به منذ انطالقتنا.
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 مـــا بين ســـكني 
ً
يـــون بتطويـــر وتنفيـــذ ٢٢ مشـــروعا

ِّ
قامـــت مك

وفندقـــي كان آخرها مشـــروع أبـــراج التالل في مكـــة المكرمة 
ومشروع ربى جدة ، سما جدة (تحت االنشاء) في مدينة جدة.
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اعتماد مفهوم االستدامة في التطوير العمراني. 

تبني النماذج الرائدة العصرية الحديثة ذات الطابع األصيل. 

التنفيذ بجودة وإبداع وإتقان، مع مراعاة مفهوم المباني 
الخضراء. 

االهتمام بجودة الحياة ورقي اإلنسان، والمحافظة على 
الخصوصية لألسرة والمجتمع المسلم.

التطوير العمراني المستدام بنماذج رائدة ذات جودة و إبداع بطابع 
إسالمي تطيب فيه الحياة و يرتقي بها اإلنسان،

تتركز رسالة الشركة على أربعة محاور:
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مشروع فندقي ذو طابع معماري إسالمي حديث ، ذو فئة ٤ نجوم 
صمـــم برؤيـــة متكاملـــة تمزج بيـــن إبـــداع التصميم وأصالـــة الماضي 
 اســـتثمارية واعـــدة بعوائد 

ً
وشـــرف المـــكان ، لتتيـــح للمســـتثمر فرصا

ربحيـــة مجزيـــة تزداد بمرور الوقت ، عن طريق التملك الحر تحت إدارة 
فندقية محترفة في تشغيل وإدارة الفنادق.
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 منهـــا ٦ أدوار 
ً
 متكـــررا

ً
يتكـــون المشـــروع مـــن ثالثـــة أبـــراج متصلـــة ، و٢٢ دورا

.
ً
 بعدد ٧٧٠ وحدة فندقية تستوعب عدد ٣٥٠٠ حاجا

ً
 فندقيا

ً
خدمات ، و ١٦ دورا

ً
  متكررا

ً
22 دورا

٦ أدوار خدمات
ًيستوعب

٣٥٠٠ حاجا
 فندقية 

ً
1٦ دورا

٧٧٠ وحدة فندقية
3 أبراج متصلة
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-يقع المشروع على بعد ٧ كم من المسجد الحرام. 
-المشروع يبعد ٥ كم من مشعر منى. 

- المشروع على بعد ١ كم من الدائري الثالث.
.(A المسار) المشروع على بعد ٣ كم من محطة القطار-
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المشروع بموقع مميز بشارع الحج بمكة المكرمة (داخل حد الحرم)
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تـــم تصميـــم المشـــروع بشـــكل محتـــرف يراعـــي التـــوازن بيـــن 
الفخامـــة و الخدمـــات الفندقية المتكاملة من جانب ، وشـــرف 
المكان و طبيعة التشغيل في المواسم المقدسة من جانب 

آخر.
تم تصميم المشـــروع بنظام األجنحة الفندقية بمساحات بين 
كافـــة  فيـــه  تســـتغل  بســـيط  داخلـــي  بتصميـــم  م٢   ٦٩  -  ٣٤

المساحات بشكل ذكي و عملي. 
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تـــم تصميـــم المشـــروع بشـــكل محتـــرف يراعـــي التـــوازن بيـــن 
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تم اتخاذ أعلى معايير الجودة العالمية في تصميم وتنفيذ 
ابراج ربى مكة ، واختيار أفضل الخامات في التشطيبات 

واختيار األثاث الفندقي المميز.
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توصيل من و إلى
الحرم

كافتيريا في
الدور األرضي 

حراسات أمنيةمغاسل مركزيةمسجد

خدمات رجال األعمال١٥ مصاعد حديثة نادي رياضيمسبح مغطى

محالت تجارية
لخدمة الزوار

مواقف سيارات
متعددة الطوابق

منطقة ألعاب
أطفال

إدارة فندقية
مميزة

دور كامل
للمطاعم

٢٩ - ٣٠ | www.makkiyoon.com

����א����א� � א���



توصيل من و إلى
الحرم

كافتيريا في
الدور األرضي 

حراسات أمنيةمغاسل مركزيةمسجد

خدمات رجال األعمال١٥ مصاعد حديثة نادي رياضيمسبح مغطى

محالت تجارية
لخدمة الزوار

مواقف سيارات
متعددة الطوابق

منطقة ألعاب
أطفال

إدارة فندقية
مميزة

دور كامل
للمطاعم

٢٩ - ٣٠ | www.makkiyoon.com

����א����א� � א���



��� ����
��� א��א���
70

 ��א�	 א
�כא א����� א���א��

����א� ���� �כ����
��א�� �

���� ������� .... �� �כ�� א���
w w w . m a k k i y o o n . c o m


