


دمتم لشعبكم ووطنكم
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من نحن

معاً  نحو  النجاح

SARH
REAL ESTATE INVESTMENTS

 شركة صرح للتطوير  واإلستثمار العقاري  المتكامل   

ووجهة واحدة لكل المتطلبات في هذا المجال
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مدن المطارات حول العالم 

 يتجه المطورين واإلقتصاديين إىل مدن المطار  كواحدة من أقوى التطورات في الحياة الحضرية

 الحديثة. تشكل جوهرًا جديًدا للتجارة  لم يسبق رؤيته إال في المراكز الحضرية ووسط المدينة

سنغافورة

بيلجرادالصين الجنوبية

دلهيامستردام

اتالنتا 
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خلــق مســتوى عالمــي إلنشــاء مدينــة ذات جــودة عاليــة ومتعــددة اإلســتخدامات لتصبــح الوجهــة الجذابــة األوىل فــي 

الســعودية و العالــم

تســهم مدينــة المطــار فــي تعزيــز مكانــة المــدن الســعودية والوصــول إىل العالميــة مــن خــال التمســك بجــذور هويتنــا 

الســعودية والمســاهمة فــي تطويرهــا والمشــاركة الفعالــة فــي رؤيــة 2030 لنكــون فــي ترتيــب افضــل المــدن العالميــة

رؤيتنا

مجتمع  حضري  جديد  نابض  بالحياة
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تهيئــة المدينــة للســياحة و الثقافــة، وإتاحــة أفضــل الخدمــات 
ـارة الســائحين للمملكــة العربيــة الســعودية  قبــل وأثنــاء زـي
و زيارتهــم للمشــاعر المقدســة، وعكــس الصــورة المشــرقة 
الشــريفين.  الحرميــن  خدمــة  فــي  للمملكــة  والحضارـيـة 
ــة  ــا ســبق- لبن ــة لم ــك، ســيمثل هــذا البرنامــج –باإلضاف كذل
ــة القطــاع الخــاص ودوره الفاعــل فــي تحســين  ــد عاق لتأكي

ـات القطــاع العــام . اقتصادـي

ســوف نجعــل االتصــال بيــن النــاس واألماكــن واألنشــطة 
ــة وحيويــة. مــن المهــم إنشــاء أماكــن قــادرة  ــر ديناميكي أكث
، االجتماعــي و  البيئــي  التغييــر  التكيــف بســرعه مــع  عــى 

االقتصــادي لمســتقبل برؤـيـة جدـيـده

هدفنا

رسالتنا

االســتفادة مــن الموقــع اإلســتراتيجي ، وخلــق مبانــي أنيقــة وعصريــة 

خالــدة تــدرك اإلمكانيــات التــي يوفرهــا الموقــع الفريــد عــن طريــق 

إنشــاء تجربــة فريــدة مــن المتعــة للعمــاء .

توفــر مشــروع تاريخــي مبتكــر مبنــي بأعــى جــودة يمكــن تحقيقهــا 

ــة  ــول الفعال ــدر مــن الحل ــق أقصــى ق ــم وتحقي ــة التصمي زيــادة مرون

والمســتدامة تضمــن أن جميــع مقترحــات التنميــة مجديــة اقتصاديــا

 

إنشاء وجهة جديدة تتجاوز إىل حد بعيد األفكار التقليدية 

زيــادة فــرص فــي مجــال الســياحة واألعمــال باألضافــه 
إىل توفيــر نمــط حيــاة ديناميكــي وترفيهــي للعائلــة

١. مطار

٢.جدة 

٣.بوابة الحرمني

٤. رؤية ٢٠٣٠

١.جودة حياة مختلفة

٢.خلق فرص 

٣. وجه للسياحة والفعاليات  

العاملية
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رؤية التصميم الهندسي الصديق 
للبيئة و الحدائق المغلقة

موقع استراتيجي 
مدينة مطار شاملة متصل بالمطار 

الخدمات والبنية التحتية

المزايا الخاصة  بمدينة المطار
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موقع استراتيجي متصل بالمطار 

نظــرا لموقــع مدينــة المطــار اإلســتراتيجي الــذي يرتبــط مــع مطــار 

جــدة الدولــي، وهــو بوابــة العالــم اإلســامي للمشــاعر المقدســة

مدينة املطار التمركز الجديد للتجارة بعد املينا 
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تخطيــط حضــري حيــوي وديناميكــي للمســاحات الخضــراء التــي تربــط 

الخدمــات  مــن  متنوعــة  و مجموعــة  والمســارات  والجســور  المدينــة 

ومســاحات التطويــر التــي التضــر بالنظــام البيئــي بأفضــل التصميمــات 

فــي البنــاء التــي تمنحــك أعــى اســتفادة مــن التصميــم وكل مــا يتميــز به 

المــكان للوصــول فــي المســتقبل إىل األبنيــة الذكيــة والعمــارة الخضــراء

رؤيــة التصميــم الهندســي الصديــق للبيئــة 
و الحدائــق المغلقــة

والمناظــر  الخضــراء  المســاحات  مــن  بمزـيـد  المدينــة  تصميــم  و  تخطيــط  تــم 

الطبيعيــة و زراعــة أنــواع مختلفــة مــن األشــجار والشــجيرات والنباتــات العشــبية 

المزهــرة اخــذاً فــى االعتبــار أهميــة انتشــار المســاحات الخضــراء، ممــا يؤثــر إيجابيــاً 

عــى افــراد المجتمــع ولمزـيـد مــن الراحــه والتأمــل و االنســجام الطبيعــي فــي 

تصميــم لخلــق جــو مريــح لألصدقــاء والعائلــة. 
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Free_Mall_WiFi# خدمة اإلنترنت المجانية

خدمة الحافات

خدمة العماء

مسجد

مناطق جلوس عامة

موقف سيارات

محطة عربة جولف 

مدينة املطار عادة يخدم عنرص واحد نحن نخدم ٦ عنارص متكاملة

مدينة مطار شاملة الخدمات والبنية التحتية
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المخطط العام

ــر المطــارات مــن أعقــد المشــاريع اإلنشــائية و التنفيذيــة ولكــن  تعتب

بالخبــرة التــي ال مثيــل لهــا للمخططيــن والمهندســين المعمارييــن 

والمصمميــن نضمــن أقصــى درجــات التطــور والجــودة وتقديــم أعــى 

تكنولوجيــا البنــاء الحديــث ومســاحات التطويــر التــي التضــر بالنظــام 

ــاء التــي تمنحــك أعلــي اســتفادة  البيئــي بأفضــل التصميمــات فــي البن

مــن التصميــم وكل مــا يتميــز بــه المــكان للوصــول فــي المســتقبل إىل 

األبنيــة الذكيــة والعمــارة الخضــراء
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مكامن القوة في مشروعنا تدعم  برنامج رؤية 2030 الرائدة ٦ عناصر رئيسية للمشروع

في جــــــودة الــــحـــيـــــاة ومجتمع حضري جديد نابض بالحياة

األرينا	 

مجمع الرياضي	 

مسارح للحفات	 

منطقة األطفال	 

مركز تسوق	 

مطاعم 	 

دور السينما	 

احواض االسماك 	 

فندق عائلي	 

مركز المعا رض	 

منطقة للمطاعم	 

مسجد	 

قاعة	 

فندقين ٥/٤ نجوم	 

شقق سكنية	 

المستشفى	 

المجتمع السكني	 

الحدائق	 

.فندق	 

المعارضاألعمال

السكن والرعاية

الثقافة

التجارة

الترفيه

 متحف 	 

 الحديقة الخارجية	 

 معارض فنية 	 

 التكنولوجيا التفاعلية	 

الشركات الكبيرة	 

الشركات الناشئة	 

مكاتب مشتركة	 

مطاعم	 

مسجد	 
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األعمال

ــة جديــده  ــة المطــار تجرب ــاح لمســاعدة شــركتك عــى االزدهــار.  مدين ــة األعمــال الداعمــة هــي المفت ــم أن بيئ نحــن نعل

للعمــل ، مــن عمليــات اإلعــداد الســهلة إىل البنيــة التحتيــة المواتيــة ومجموعــة متنوعــة مــن المســاحات المكتبيــة، مــع 

قاعــات مرتبطــة بجســر بمركــز التســوق. أجــواء أكثــر راحــة لتلبيــة جميــع االحتياجــات باإلضافــه إىل منطقــة كبيــرة 

ــه والراحــة . ــة لمزيــد مــن الرفاهي ــق النباتي ــة وســط الحدائ للمطاعــم أســفل الشــقق الفندقي

ماذا يجعل  مدينة المطار األنسب لمقر شركتك؟

الشركات الكبيرة	 

الشركات الناشئة	 

مكاتب مشتركة	 

شقق فندقية	 

فندقين ٤/3 نجوم	 

مطاعم	 

مسجد	 

عمليات 

اإلعداد 

السهلة

مساحات

مكتبية 

متنوعة

فنادق

وشقق   

فندقية

البنية 

التحتبة 

المواكبة

مطاعم 

و حدائق

جسر

يرتبط

بالسوق
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األعمال

مساحات مكتبية مرنة للشركات الصغيرة

الناشــئة  الشــركات  مســاندة  هــو  هدفنــا 

ورواد األعمــال، مــن خــال توفيــر األماكــن 

بالخدمــات  والمــزودة  للعمــل  المجهــزة 

لتخفيــف العــبء عليهــم، بــدالً مــن تحملهــم 

تكلفــة تجهيــز مكاتــب مســتقلة لهــم وتعــد 

مســاحات العمــل المشــتركة فرصــة لــرواد 

ــاء مــن أعمالهــم فــى أماكــن  األعمــال لانته

. الخدمــات  بجميــع  مجهــزة 

الشركات الكبيرة	 

الشركات الناشئة	 

مكاتب مشتركة	 

شقق فندقية	 

فندقين ٤/3 نجوم	 

مطاعم	 

مسجد	 
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ــة  ــر و تنويــع فــرص التســوق لتلبي تطوي
احتياجــات الــزوار مــن خــالل تهيئــة البيئــة 
جدـيـدة  خيــارات  واســتحداث  الالزمــة 

لتعزيــز جــودة حيــاة األســرة، 
كمــا سيســهم فــي توليــد العدـيـد مــن 
الوظائــف، وتنــوع النشــاط االقتصــادي

30٪ من المحات التجارية
70٪ من الترفيه واألطعمة والمشروبات
لخلق مزيج أكثر فعالية  في المستقبل

صممــت المنطقــة التجاريــة لتعطــي الزائــر تجربــة تســوق فريدة .تتضمــن مجموعة كبيــرة ومتنوعة 
مــن العامــات التجاريــة الشــهيرة التــي وقــع عليهــا االختيــار بدقــة شــديدة، كمــا يشــمل مجموعــة 

كبيــرة مــن المطاعــم وأماكــن ترفيهيــة لألطفــال  

التجارة

مركز تسوق	 

مطاعم 	 

دور السينما	 

احواض االسماك 	 

فندق عائلي	 

تجربة تسوق فريدة 
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دور السينما والمطاعم 
اول مجمــع ســينمات مــن نوعــه فــي براعــة التصميــم والمتعــة وتقــع الســينما داخــل مركــز 
التســوق هدفنــا تقديــم خدمــة متميــزة وتجربــة رفيعــة المســتوى لــرواد الســينمات مــن خــال 

ــا العــرض والصوتيــات. قاعــات مجهــزة بأحــدث تكنولوجي

التجارة

مركز تسوق	 

مطاعم 	 

دور السينما	 

احواض االسماك 	 

فندق عائلي	 
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األرينا
واجهــة  حضاريــة لنــا لجــذب الســائحين و للنهــوض بمســتوى الوعــي الرياضــي وتعزيــز ممارســة االنشــطة 
الرياضيــة فــي المجتمــع والوصــول بالمدينــة لواحــدة ضمــن أعــى 100 مدينــة أكثــر ماءمــة للعيــش. 
ستســتضيف االمدينــة  مجموعــة متنوعــة مــن البطــوالت الرياضيــة ، المهرجانــات الترفيهيــة والموســيقية 

المجمع الرياضي

مساحات متعددة األغراض و مبنى مميز.
يسمح بمجموعة متنوعة من الرياضات

األرينا	 

مجمع الرياضي	 

مسارح للحفات	 

منطقة األطفال	 
الترفيه

مســاحة األرينــا  قابلــة للتكيــف حتــى ٢٠،٠٠٠ شــخص لجــذب كل مــن 
الشــهيرة.  والعالميــة  المحليــة  والحفــالت  الفعاليــات 
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حتى لألطفال نصيب من الترفيه
مــن أكثــر األماكــن ترفيهــا لألطفــال، فالمــكان مصمــم بشــكل مختلــف عــن األماكــن التقليديــة لأللعــاب، ويميــزه حجــم 

المــكان وتعــدد أماكــن األلعــاب. يوجــد منطقــة لعــب منفصلــة لألطفــال مــن ســن ســنة إىل ٤ ســنوات، ومنطقــة ألعــاب 

مغلقــة كبيــرة الحجــم، يمكــن لألهــل أن يشــاركوا أطفالهــم اللعــب.

األرينا	 

مجمع الرياضي	 

مسارح للحفات	 

منطقة األطفال	 
الترفيه
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مراكز المعارض و مراكز المؤتمرات اليومية
مساحات أكثر مرونة

ان المعــارض هــي الواجهــة الحضاريــة لنــا واســتحضار 
خــال  مــن  تشــكيلها  وإعــادة  الســعودية  للهوـيـة 
بمســتوى  للنهــوض   . الحديثــة  اإلبداعيــة  الوســائل 
منهــج  يركــز  لمجتمعنــا وســوف  الثقافــة  و  الوعــي 

عــى: المعــارض  وبرنامــج 
وكيفيــة  اإلبداعيــة  المهــارات  و  المعــارف  نقــل 
تخطيــط و تصميــم وتنفيــذ المعــارض ووضع مفاهيم 
للمعــارض المختلفــة. ســوف يتــم التركيــز عــى طــرق 

و اســاليب عــرض األعمــال  بتقنيــات حديثــة

لتكون مدينة المطار وجه للمؤتمرات العالمية والمعارض

،الحفــات  الدوليــة  للمعــارض  الدوليــة  القياســية  المســاحات  توفــر  األغــراض،  متعــددة  وســاحة  مجمــع 
الموســيقية ، المؤتمــرات والعــروض التجارـيـة  والرياضيــة.  ومتصلــة يشــكل مباشــر بمنطقــة المطاعــم 

والفنــادق المجــاورة عبــر جســر مكيــف  صمــم كمنتــزه

مركز المعا رض	 

منطقة للمطاعم	 

مسجد	 

قاعة	 

فندقين ٥/٤ نجوم	 
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خدمات مركز المعارض

يحتــوي المركــز عــى مســاحات عــرض كبيــرة ومرنــة و 

مرافــق هندســية تســتوعب األحــداث الكبيــرة من مختلف 

األنــواع والمقاييــس ، بمــا فــي ذلــك التجــارة والمعــارض 

واألحــداث الدوليــة ســيكون هنــاك عــدة أجنحــة لــكل منهــا 

مجموعــة قاعــات ، قابلــة للتكيــف ، كلهــا متصلــة بممــر 

رئيســي . ويمكــن الوصــول إىل الكونكــورس مباشــرة مــن 

متــرو األنفــاق ومواقــف الســيارات . توجــد عــدة أجنحــة 

واحــداث  إلجتماعــات  الممــر  هــذا  داخــل  طابقيــن  مــن 

يحتــوي  و  المجــاورة  والمطاعــم  المقاهــي  مــع   ، أصغــر 

مبنــى الزاويــة عــى مبنييــن كبيريــن ومســارح المؤتمــرات 

وســيتم تصميــم هــذا للمواطنيــن أو المهرجانــات الدوليــة 

للموســيقى والســينما والمســرح مدعومة بأحدث المرافق 

ــا  ــادق المجــاورة مرفًق التقنيــة وتشــكل ايضــا قاعــات الفن

رئيســيًا مهًمــا للمؤتمــرات المهنيــة لموقعهــا االســتراتيجي 

بالقــرب مــن مبنــى المطــار الدولــي

مركز المعا رض	 

منطقة للمطاعم	 

مسجد	 
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المسجد
يحتــوي المركــز عــى مســاحات عــرض كبيــرة ومرنــة و 

مرافــق هندســية تســتوعب األحــداث الكبيــرة من مختلف 

األنــواع والمقاييــس ، بمــا فــي ذلــك التجــارة والمعــارض 

واألحــداث الدوليــة ســيكون هنــاك عــدة أجنحــة لــكل منهــا 

مجموعــة قاعــات ، قابلــة للتكيــف ، كلهــا متصلــة بممــر 

رئيســي . ويمكــن الوصــول إىل الكونكــورس مباشــرة مــن 

متــرو األنفــاق ومواقــف الســيارات . توجــد عــدة أجنحــة 

واحــداث  إلجتماعــات  الممــر  هــذا  داخــل  طابقيــن  مــن 

يحتــوي  و  المجــاورة  والمطاعــم  المقاهــي  مــع   ، أصغــر 

مبنــى الزاويــة عــى مبنييــن كبيريــن ومســارح المؤتمــرات 

وســيتم تصميــم هــذا للمواطنيــن أو المهرجانــات الدوليــة 

للموســيقى والســينما والمســرح مدعومة بأحدث المرافق 

ــا  ــادق المجــاورة مرفًق التقنيــة وتشــكل ايضــا قاعــات الفن

رئيســيًا مهًمــا للمؤتمــرات المهنيــة لموقعهــا االســتراتيجي 

بالقــرب مــن مبنــى المطــار الدولــي
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المجتمع السكني
حلــول ســكنية تمكــن األســر الســعودية مــن تملــك المنــازل المناســبة أو االنتفــاع بهــا وفــق احتياجاتهــم 
وقدراتهــم الماديــة ألن معظــم الوحــدات مصممــة عــى مجموعــة متنوعــة مــن األنــواع الســكنية التــي تغطــي 

مجموعــة واســعة مــن مســتلزمات الســكن مــن 
غرفة نوم واحدة	 
 إىل أربع غرف نوم منفصلة.	 
 دوبليكس وفيات  	 

مــع إضــاءة مذهلــة ووجهــات نظــر غيــر مســبوقة للحصــول عــى أقصــى حــد فــي التصميــم المعاصــر المتطــور 
ومنظــر النهائــي. مــن المســاحات الخضــراء الســعادة الامتناهيــة.

اســتخدام نســيم التبريــد مــع أقصــى قــدر مــن ضــوء الشــمس حتــى تتمكــن مــن االســترخاء وامتصــاص األشــعة 
فــي راحــة قصــوى.  مــن خــال  التخطيــط العمرانــي المميــز و  مناظــر طبيعيــة ومناطــق خضــراء

شقق سكنية	 

المستشفي	 

المجتمع السكني	 

الحدائق	 

.فندق	 

السكن والرعاية
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 المستشفى
تحســين نمــط حيــاة الفــرد واألســرة وبنــاء مجتمــع ينعــم 
افــراده بأســلوب حيــاة متــوازن، وذلــك مــن خــال تهيئــة 

البيئــة الازمــة للعــاج والراحــة

بيئــة أكثــر إنســانية داخــل الطبيعــة الخضــراء وأجواءعاجيــة 
ــادات  محاطــة بالخضــرة و المناظــر الطبيعيــه« وايضــا العي
العناـيـة  الصحيــة  والمنتجعــات  البدنيــة  اللياقــة  ومرافــق 
الشــخصية ، يمكــن للعيــادة أن توفــر أخصائي رعاية ســريرية 
)طــب أورام( )أمــراض القلــب( ، عيــادة األســرة )األمومــة 

،اطفــال ، ...( ، جراحــة )التجميــل(

شقق سكنية	 

المستشفي	 

المجتمع السكني	 

الحدائق	 
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المتحف
هــو المنصــة للمســاعدة فــي اكتشــاف ماضــي المملكــة العربية الســعودية، و المشــاركة في صناعة حاضرها ومســتقبلها 

حيــث تكــون منصةإلحيــاء التــراث االصيــل والحفاظ عليه لاجيــال القادمة 

الثقافة

 متحف 	 

 الحديقة الخارجية	 

 معارض فنية 	 

 التكنولوجيا التفاعلية	 

احواض االسماك 	 
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فنادق سياحية
فنــدق ســياحي للســائحين و العائــات لإلقامــة 
المقــّدم  الغــذاء  أّن  إىل  باإلضافــة  والترفيــه 
بالطبيعــة  التمتــع  للســياح  ويمكــن   ، صحــي 

الســاحرة

شقق فندقية 
الدائمــة  لإلقامــة  فندقيــة  شــقق  تتوفــر 
الراحــة  مــن  لمزـيـد  والســائحين  للضيــوف 
والخصوصيــة بمجموعــة مختلفــه مــن الشــقق 
جميــع  تشــمل  التــي  الغــرف  و  الواســعة 
الخدمــات كغرفــة المعيشــة و شــرفة خاصــة و 
جميــع المســتلزمات غســاالت ومطبــخ وايضــا 
خيــارات ترفيهيــة مذهلــة وأنشــطة مثــل حمــام 

الصحــي  والمنتجــع  الســباحة 

ــه المحــرك الفاعــل لتنويــع االقتصــاد فــي المملكــة وجــذب  ــا لــدور االســتثمارات العامــة كون تعزيــز من

الســياح وتقديــم خدمــة خمــس نجــوم للجميــع حيــث نوّفــر الراحــة لمــن يقومــون برحــاٍت قصيــرة، وتُقــّدم 

لهــم كاّفــة الخدمــات التــي يحتاجــون إليهــا، إىل جانــب احتوائهــا عــى العديــد مــن الملحقــات الُمهّمــة والتــي 

تَُهــمُّ النــزالء حيــث إنـّـه صمــم بأعــى جــودة ودقــة، حيــث بنــي عــى منحــدر مــن الخضــرة، كمــا أنــه يتكــون 

مــن غــرف مطلــة عــى المناظــر الطبيعيــة. لمزيــد مــن المتعــه والراحــه

فنادق لزوار األعمال
تصميــم عصــري مريــح فنــدق خمــس واربــع 
لــزوار  متعــدده  إلختيــارات  نجــوم  وثــاث 
األعمــال . وهــو يقــع عــى مقربــة مــن مركــز 
مــن  قريــب  و  الترفيــه  ومناطــق  التســوق 
مــكان اجتماعاتهــم والخدمــات المناســبة لهــم

الفنادق 
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