
 اإلنجاز الحضاري لشركة مكة لإلنشاء والتعمير
بسم اهلل الرمحن الرحيم

ول
أ
 مشروع مركز شركة مكة السكني التجاري ال



صور المنطقة قبل مشروع التطوير



خرٌطة توضح موقع المشروع فً الشرٌحة األولى



كروكً لموقع المشروعصورة جوٌة لموقع المشروع



صورة توضح بعض العقارات المتهدمة واآلٌلة للسقوط



صورة توضح العشوائٌة فً البناء



صورة توضح العشوائٌة فً البناء



صورة توضح العمائر القدٌمة والمحالت التجارٌة



  صورة توضح األزقة والممرات الضٌقة



  صورة توضح األزقة والممرات الضٌقة



والتً أنشأت بطرٌقة بدائٌة وبسٌطة البازاناتصورة توضح 



العقارات المهجورةصورة توضح بعض 



المشاهصورة توضح انعدام التنظٌم المروري وخطوط 



  فً كل شًء صورة توضح عشوائٌة المساكن



الخدمات الكهربائٌة صورة توضح عشوائٌة



األمثل للمساحات اإلستغاللصورة توضح عدم 



مع ضٌق الممرات صورة توضح عشوائٌة المحالت التجارٌة والمساكن المتالصقة



وانطلقت مسيرة التطوير والبناء



حفل وضع حجر األساس بتشرٌف المغفور له

رحمه هللا–خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك فهد بن عبد العزٌز 

هـ 1409/3/9بتارٌخ 
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الواجهة الغربٌة للمشروع صورة توضح 

المطلة على شارع سٌدنا حمزة والنقل الجماعً
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الواجهة الجنوبٌة للمشروعصورة توضح 

المطلة على الكوبري األخضر سابقا  



  الحرم صورة توضح الواجهة الشمالٌة والشرقٌة المطلة على ساحات
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المشروع بعد اكتمال البناء والتشغٌل



المسجد الحراموعلى الكعبة المشرفة  صورة توضح اإلطاللة القصوى للمشروع



 مراعاة الخصائص الطبيعية والسكانية والجتماعية

 المعماري بالتراث واإلحتفاظ الحرام المسجد عمارة مع واألنسجام التناسق   - 1

.المكرمة لمكة

 وذلك الحرام بالمسجد المحٌطة بالمنطقة للصالة المخصصة الرقعة زٌادة   - 2

 ومرتبط المشروع داخل متر ألف عشرٌن مساحته تبلغ مصلى بتوفٌر

 فً المصلٌن لزحام إمتصاصا   ذلك وحقق ، الحرام بالمسجد وسمعٌا   بصرٌا  

 المحٌطة المشارٌع لبقٌة رائعا   مثاال وأصبح ، المواسم أٌام فً الذروة وقت

.الحرام بالمسجد

.الحرام المسجد على القصوى البصرٌة اإلطاللة تأمٌن    - 3 

 المنطقة من السٌارات حركة مرونة تحقق بحٌث مرورٌا   المنطقة إرتباط  - 4 

 حركة بٌن الفصل ذلك ٌشمل بحٌث وإلٌها الحرام بالمسجد المحٌطة

.المشاة ومرور السٌارات

 الداخلٌة التصامٌم فً اإلسالمً المعماري والنمط التراث على الحفاظ  - 5 

.والواجهات

.الجوار وإحترام اإلرتفاعات فً التدرج    - 6  

.والزائرٌن والمعتمرٌن الحجاج إحتٌاجات جمٌع توفٌر    - 7 



 توزيع المساحة اإلنشائية للمشروع

:متر مربع ، موزعة على النحو التالً  228,000تبلغ المساحة اإلنشائٌة المشروع 

.متر مربع  93,944المنطقة السكنٌة - 

.متر مربع  52,139الفندق -

.متر مربع  1,221مكاتب وعٌادات -

.متر مربع  14,764الُمَصلَّى -

.متر مربع  42,037المنطقة التجارٌة -

.متر مربع  23,895مواقف السٌارات -

.وحدة  238دورات المٌاه العامة -

.وحدة  525العامة وأحواض الوضوء  المٌضاءات -



:المشروع السكني التجاري للشركة على  ويشتمل
 اإلنسجام تصميمو في روعي ، وجناح غرفة 652 على يحتوي  نجوم خمس فئة من فندق –1

 للفندق الداخلية التشطيبات أعمال في روعي كما  ، األخرى المجمع مكونات مع التام
 الزخرفية واألعمال المستعارة واألسقف الجبسية األعمال في اإلسالمي الطراز على المحافظة
 رواشين من الخشبية واألعمال المعشق والزجاج الملونة الزجاجية والقباب النحاسية واألعمال
.رخام وأعمال وشبابيك

 في تنوعها اإلعتبار في األخذ وتم ، سكنية وحدة 414 عدد على تحتوي أبراج مجمع - 2
 الواحدة الغرفة ذات الشقة توفير تم فقد ، المتطلبات جميع مع لتتماشي والتوزيع التقسيم

 مرونة مع (الدوبكلس) بنظام غرف واألربع الغرفتين ذات الشقق وتوفير (اإلستوديو) بخدماتها
 بذاتها ومستقلة ، للخصوصية مراعاة منفصلة سكنية وحدة غرفة كل  جعل الذي التصميم
.بالسائقين خاصة سكن غرف إلي باإلضافة ، ( وحمام مطبخ ) المنافع كافة  علي محتوية

 ، المنفصلة الوحدة نظام من مختلفة أحجام ذات فيال 42 عدد إلي باإلضافة - 3 
 المنطقة بين إنتقالياً  عنصراً  مشكلة المصلي أعلي وتقع ، دورين من تتكون والتي

.منفصلة سكنية كقرية  األبراج وبين ، والمصلي التجارية
 



 المجمع جانبي على دورين على مقام مصلي 20,000 عدد يستوعب مصلي  - 4
.والسيدات للرجال كمصلى  ( والخامس الرابع الدور ) التجاري السكني

 
.تجاري محل 440 حوالي علي وتحتوي طوابق ثالث على تقع التجارية المنطقة - 5
 

 مستوى تحت دورين على موزعة ، مربع متر 23,895 مساحتها سيارات مواقف - 6
.خاصة بمداخل األول الدائري بالطريق وتتصل األرض سطح

 
.الفندق بمبني الرابع بالدور وعيادات مكاتب - 7
 

 والشرقية الشمالية الجهة من المشروع حول المشاة لمرور المظللة البوائك - 8
.والغربية

 
.المشاة لحركة تسهيالً  المشروع يوفرىا التي للممرات باإلضافة وذلك - 9

:المشروع السكني التجاري للشركة على  ويشتمل.. تابع 



التً أنشأت بتصمٌم حدٌث وآمن الستٌعاب سٌارات نزالء ومرتادي المجمعصورة للمواقف 



للزوار والقاطنٌن فً المجمع السكنً التجاري العالٌة  صورة توضح الكثافة



تأمٌن اإلطاللة البصرٌة القصوى على المسجد الحرام



إطاللة مصلى المشروع على المسجد الحرام



بالدور الرابع بالمركز التجاري( مسجد أبو بكر الصدٌق)مصلى المشروع 



المحاضرات والندوات المقامة بمصلى المشروع بالدور الرابع بالمركز التجاري



والشالالت النوافٌرقلب المشروع بالنهار واستخدام 



والشالالت مضاءة النوافٌرقلب المشروع فً اللٌل وتظهر 



صورة أمامٌة وخلفٌة لفندق وأبراج مكة بالمشروع



( .B.M.Sجهاز ) نظام التحكم والصٌانة بالحاسب اآللً إلدارة المبنً 



بٌان التقارٌر الخاصة بنظام الكمبٌوتر لغرفة التحكم



نظام ترشيد استهالك المياه المنفذ في الشركة كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية 
والتي حازت عليو الشركة جائزة منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة وبلدية دبي

كانت والتً األولً الشركة لمبادرة باإلضافة 
 وتعود عادت التً الهامة اإلبداعات من

 واالقتصادٌة البٌئٌة الفوائد جانب إلى بالخٌر
  المٌاه تنقٌة لمحطة الشركة إنشاء وهً ،
 والتً ، مشروعها فً (المٌاه تدوٌر نظام)
 هذا فً منشأة أو مؤسسة أي ٌسبقها لم

.المجال

هً كانت والتعمٌر لإلنشاء مكة شركة أن حٌث 
 ، األساس من المٌاه تدوٌر نظام فكرة صاحبة
 فً النظام هذا تنفٌذ فً األولً المبادرة وهً

 أساس على النظام هذا ُبنً وقد ، مشروعها
 فً المستخدمة المٌاه من القصوى اإلستفادة
 ثم ومن ، معالجتها بعد الٌد ومغاسل األدشاش

  الطرد صنادٌق فً ثانٌة مرة إستعمالها إعادة
 للتغلب وذلك ، المٌاه دورات فً فقط (السٌفونات)

 أن حٌث ، لها وتوفٌرا   المٌاه نقص مشكلة على
 إستهالك ترشٌد فً الجدٌدة التقنٌة هذه إستخدام
 المٌاه كمٌات من : 40 حوالً وفرت ، المٌاه

 واإلقتصادٌة البٌئٌة الفوائد جانب إلى المستخدمة
.المٌاه إستهالك تكلفة خفض فً األخرى



جائزة منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة وبلدية دبي كأفضل الممارسات في 
تحسين ظروف المعيشة وتطوير المناطق العشوائية 



جائزة منظمة اليونسكو التابعة لألمم المتحدة وبلدية دبي في ترشيد استهالك المياه  
كتجربة رائدة بالمملكة العربية السعودية


