


مكة... عنوان القبول والبركة
حيث نداء إبراهيم واستجابة رب العالمين...

ــرث  ــزم، لت ــه زم ــرت من ــر ذي زرع انفج وواٍد غي
مكــة بعدهــا بركــًة ال حــدود لهــا وال مواقيــت. 



شركة جبل عمر للتطوير
ــاري  ــر العق ــركات التطوي ــر ش ــدى أكب ــر إح ــر للتطوي ــل عم ــركة جب ــد ش تع
فــي الشــرق األوســط ومــن أكبــر الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم 
الســعودي. ويعتبــر مشــروع جبــل عمــر أحــد أهــم مشــاريع التطويــر العقــاري 
المتكاملــة والــذي يقــع علــى ُبعــد خطــوات مــن المســجد الحــرام. وحيــُث 
الطاقــة  زيــادة  إلــى  باســتمرار  الســعودية  العربيــة  المملكــة  تســعى 
االســتيعابية لــزوار بيــت اهلل الحــرام مــن الحجــاج والمعتمريــن، فــإن شــركة 
جبــل عمــر للتطويــر تعتــز بمســاهمتها فــي تحقيــق ذلــك مــن خــال تطويــر 
المناطــق المطلــة علــى الحــرم المكــي الشــريف إلعطــاء الــزوار والمقيميــن 

ــدة.  ــة فري ــة معيشــية وروحاني فــي مكــة المكرمــة تجرب



المسجد الحرام
7 دقائق مشيًالبوابة الحرم 

مشروع جبل عمر

قطار الحرمين محطة 

طريق أم القرى طريق أم القرى



استخدامات متعددة:
وحدات سكنية، فنادق عالمية، أسواق تجارية، قاعات مؤتمرات

االستثمار في مكةمعلومات رئيسة عن وجهة جبل عمر

يضم أكبر قاعة مؤتمرات
في مكة المكرمة   

مساحة األرض اإلجمالية: 
230,000 متر مربع

عدد األبراج الفندقية: 40

المصدر: وزارة الحج والعمرةالمصدر: وثيقة التحول الوطني

عدد المعتمرين

عدد الحجاج

ــة الســعودية  ــوم، ومــع إطــاق رؤي ــر تاريخهــا. والي ــارز عب ــة ذات ثقــل اقتصــادي ب لطالمــا كانــت مكــة المكرمــة مدين
ــداد  ــتقبال أع ــدًا الس ــات تمهي ــة والمواص ــي الضياف ــث قطاع ــدًا لتحدي ــًا جدي ــًا تاريخي ــة منعطف ــهد مك ــة، تش الطموح
متزايــدة مــن الــزوار عامــًا بعــد عــام، بهــدف الوصــول إلــى اســتقبال 30 مليــون زائــرًا فــي عــام 2030، وتقديــم أفضــل 

ــات. ــع الفئ ــة تناســب جمي ــر عالمي ــة بمعايي ــر خدمــات متكامل الخدمــات لهــم بأســلوب عصــري يراعــي توفي



»العنوان«

ــادق فــي مجموعــة  ــادق »العنــوان« ومنتجعاتهــا هــي أول سلســلة فن إن فن
إعمــار للضيافــة التــي بــدأت عملهــا عــام 2008. وســرعان مــا نجحــت سلســلة 
الفنــادق الفاخــرة فــي إرســاء مفهــوم جديــد فــي قطــاع الضيافــة، كمــا 
اســتطاعت أن تجعــل مــن نفســها خيــارًا دائمــًا ووجهــة مثاليــة يقصدهــا رجــال 
ــل أضافــت  ــو الســفر. ليــس هــذا فحســب، ب ــة وُمحب ــاق الرفاهي األعمــال وعّش
»العنــوان« بعــدًا جديــدًا عالميــًا غيــر مســبوق إلــى عالــم الفنــادق وضربــت مثــااًل 
فريــدًا ُيحتــذى بــه فــي كــرم الضيافــة المثاليــة ورفاهيــة الخدمــات االســتثنائية.

وانطاقــًا مــن شــعارها الــذي تضعــه نصب أعينهــا دائمــًا »عندما تتألــق الحياة«، 
ُتهــدي »العنــوان« للفنــادق والمنتجعــات رّوادهــا تجربــة ُتلبــي تطلعاتهــم 
الشــخصية ُوتحّفــز الحمــاس بداخلهــم للمشــاركة واالنطــاق فــي أجــواء ُممّيــزة 

وتثــري لحظاتهــم الفريــدة بلمســات مــن الفخامــة واألناقــة العصريــة. 



فــي أ كثــر األماكــن اســتثنائية وتفــردًا، حيــث 
يجذبكــم  الرحبــة،  والمســاحات  الفخامــة 
»جبــل عمــر العنــوان مكــة« باهتمامــه بــأدق 

ــا.  ــب تخيله ــي يصع ــل الت التفاصي



حيــث التفاصيــل تعبــر عــن رفاهيــة ال متناهيــة تكتمــل معهــا الســكينة فــي أعظــم مــكان علــى 
وجــه األرض، فتغــدو تلــك التفاصيــل امتــدادًا لمتعــة النظــر إلطالــة ال يمكــن امتاكهــا إال فــي 

»جبــل عمــر العنــوان مكــة«.

العنوان لرفاهية التفاصيل



أعلى مسجد معلق في العالم

 أول مصلــى معلــق فــي المملكــة ســيعلق علــى ارتفــاع 161 متــر عــن 
ــرم الـمـــكي الشـريـــف  مســتوى االرض مــع اتصــال ســمعي وبصــري بالـحـ
حيــث يبلــغ وزن الجســم 250 طــن يتــم تجميــع وتركيب المصلــى على األرض 
ثــم رفعــه بواســطة رافعــات متخصصــة وبأعلــى معاييــر األمــن والســامة.

يتسع المصلى الى 380 شخصًا على مساحة 456 متر مربع.



أرباح االستثمار في »جبل عمر العنوان مكة«اقترب.. واستثمر في »جبل عمر العنوان مكة«

مقارنة بين جدوى االستثمار العقاري حول الحرم المكي الشريف واالستثمارات األخرى

االستثمار حول الحرم المكي

قريب من الحرم
وتتوفر جميع الخدمات المختلفة 

قليلةقليلة متوسطة

منتظمة

يتأثر كثيرًاال يتأثر كثيرًا

عالية بنسبة
% 85

متوسطة

2.5 % 6 % 5 % )جبل عمر “العنوان” كمثال(

ال يوجد إهاك
الزدياد سعر المتر حول الحرم،

وندرة األراضي

نسبة إهاك سنوية في
سعر العقار

مشغلون عالميون
للفنادق بتأثيث رٍاقي وفاخر

)جبل عمر »العنوان« كمثال(

مشّغل محلي أو مكتب
عقار وغالبًا بدون تأثيث

قد تكون غير منتظمة وتعتمد
على  تحصيل اإليجارات

منتظمة وتخضع للتغير
في أسعار الفائدة

العرض حاليًا في عدد
الوحدات المتوفرة

من العائد
من رأس المال)لم يتم احتساب نسبة الزكاة(

ازدياد مستمر للطلب حول الحرم المكي
تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي 
تهدف لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين

تملك حر
في وحدات جبل عمر “العنوان” ليست
كل الوحدات حول الحرم للتملك الحر

تملك حر

تم احتساب الزكاة
)5 % هو صافي العائد بعد خصم الزكاة(

خارج منطقة الحرم أو مكة،
وقد ال تتوفر الخدمات المختلفة

االستثمار في صندوقاالستثمار في عمارة
استثماري قليل المخاطرة

الموقع

نسبة المخاطرة

العائد

اإلهاك

نسب اإلشغال خال سنة

المشغل

التوزيعات

التملك

تقلبات األسعار العقارية

الطلب والعرض

الزكاة

نسبة مخاطرة قليلة 1
نسبة إشغال عالية تصل إلى 85 % 2

تدار بواسطة مشغلين عالميين وبتوزيع منظم للعوائد 3
4ال تتأثر كثيرًا بالتقلبات في أسعار العقار مقارنة بالمناطق األخرى

زيادة مستمرة في سعر المتر المربع نظرًا لندرة األراضي حول الحرم 5
تسهيات بالدفع 6

إطالة مباشرة على الحرم

12 مصعد لخدمة السكان 
و 6 مصاعد خدمة

خدمة ركن السيارةمركز تسوق و 38 محل تجاري خدمات فندقية من 
مشغل عالمي

لبوابة الحرم
750 م

أعلى مسجد معلق
في العالم تملك حر في مكة





المخطط العام للوحدات السكنية



تفاصيل الوحدات السكنية

غرفة مزدوجة
الدور: 3 إلى 44

المساحات: 44,8 - 58,8 متر مربع

غرفة ملكية
الدور: 39 

المساحات: 41,5 - 52 متر مربع

جناح جونيور
الدور: 5 إلى 40

المساحات: 71 - 75,6 متر مربع

غرفة ملكية متصلة
الدور: 5 إلى 39

المساحات: 49,6 - 80,6 متر مربع



تفاصيل الوحدات السكنية

جناح ديلوكس
الدور: 37 إلى 39

المساحات: 109,9 متر مربع

جناح سوبيرير
الدور: 28 - 38

المساحات:149,1 متر مربع

جناح تنفيذي
الدور: 40 

المساحات: 145 متر مربع

جناح رئيسي
الدور: 39

المساحات: 413,3 متر مربع



jabalomar.com.sa


