


حياة الرفاهية،
على بعد 55 دقيقة من 

الحرمين الشريفين.
أهال بكم في مجتمع “الحجاز ميرام” حيث 

االهتمام البالغ بأدق التفاصيل في شمولية 
التخطيط وروعة التصميم ودقة التنفيذ، من 

البوابة الرئيسية مرورًا بالحدائق والمسطحات 
الخضراء والمسارات األنيقة بين أفخر الوحدات 

السكنية، وصوال الى قلب المجتمع النابض 
بالحياة والرفاهية واألمان، هنا كل ما تتمناه 

وأكثر في مجتمع الحجاز ميرام.

يتميز الحجاز ميرام بموقعه االستراتيجي 
والمثالي على بعد أقل من ساعة للوصول 

إلى الحرم المكي أو الحرم المدني، 25 دقيقة 

كافية للوصول الى مدينة جدة ومطار الملك 
عبدالعزيز، ومن حولك وعلى أعتاب منزلك 
تجد الجوامع والمسطحات الخضراء وأكبر 

مركز تجاري في المنطقة، وأفضل المدارس 
والجامعات العالمية، وكذلك أرقى األندية 

الحاصلة على العديد من الجوائز الدولية مثل 
“ازمرلدا” النادي الرياضي والترفيهي، باإلضافة 

إلى تكامل المرافق واكتمال الخدمات المقدمة 
من إعمار المدينة االقتصادية أحد أفضل 

المطورين حول العالم، كل ذلك بأسعار في 
متناول الجميع؛ وفي منطقة واعدة استثماريًا 

على المدى القريب والبعيد، وهي الوجهة 
الصاعدة في مجال السياحة الدينية والترفيهية.
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مدينة الملك عبد الله 
االقتصادية:

مدينة متسارعة في النمو
تمضي مدينة الملك عبدالله االقتصادية قدمًا 
لتصبح الوجهة األولى للعائلة ورجال األعمال، 

لحياة سعيدة وآمنة وبيئة محفزة للعمل 
واإلبداع.

أصبحت المدينة االقتصادية محطة ورقمًا 
هامًا في حركة التجارة العالمية، من خالل 

ميناء الملك عبدالله األسرع نموًا في العالم، 
والوادي الصناعي المركز الرئيسي األسرع 

نموًا في الشرق األوسط في مجال الخدمات 
اللوجستية والصناعية، مع العديد من الفرص 

االستثمارية والتجارية الواعدة التي تولدها 
المدينة بإستمرار.

حتمًا ستجد ما تتمناه في المدينة، من المناظر 
الخالبة والشواطئ الرائعة وممرات المشاة 

وهي تنساب بين الحدائق الوارفة في طريقها 
الى منطقة المطاعم والمقاهي واألنشطة 

الترفيهية بجوار أحد أهم الفنادق والمنتجعات 
العالمية.

محطة قطار الحرمين، تمثل حلقة الوصل 
ونقطة تربط مدينة الملك عبدالله االقتصادية 

بباقي مدن المملكة، وقد تم تجهيز المحطة 
بمجموعة من الخدمات والمرافق المتطورة 

وفق أرقى المعايير العالمية.

الحجاز

البحر األحمر

مدينة الملك 
عبد الله 

االقتصادية

جدة

المدينة
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مكة

٥٥ دقيقة

٢٥ دقيقة

٣٠ دقيقة

جيت واي
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الحرمين

الحجاز ميرام

منطقة الحجاز:
البوابة الجديدة لمدينة 

الملك عبد الله االقتصادية
الحجاز، منطقة حديثة متعددة األستخدام 

وتمثل البوابة  الجديدة والوجهة االقتصادية 
والتجارية والسياحية القادمة للمدينة، وهي 
نقطة الوصل الهامة بإحتضانها محطة قطار 

الحرمين السريع وتمركزها على الطريق الرئيسي 
بين جدة وينبع، والقلب النابض في وسط 

مدينة الملك عبدالله االقتصادية بين األحياء 
الساحلية والوادي الصناعي ومنطقة الالجونا 

الترفيهية والسياحية.

ميرام هو أول األحياء السكنية في منطقة 
الحجاز؛ التي تحتضن مشروع محطة قطار 

الحرمين السريع والمقرر انطالقه في 2018 م، 
ليصل سكان وزوار المدينة االقتصادية بمكة 

أو المدينة في أقل من ساعة، وأقل من نصف 
ساعة إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة 

جدة.
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مكة المكرمة

٦٠ دقيقة ٣٠ دقيقة

المدينة المنورة

جدة

مجتمع “الحجاز ميرام” السكني، منطقة رائعة ذات خصوصية عالية وبوابة مجتمع متكامل
خاصة، تضم أجمل الحدائق والمسطحات الخضراء والشوارع األنيقة، 

والمناطق اآلمنة والممتعة للعب األطفال.

ويمكن لسكان الحجاز ميرام االستمتاع بالمنطقة المركزية الممتدة 
على مساحة 100 ألف متر مربع، وتضم المسطحات الخضراء والحدائق 

والمساجد والمدارس ومالعب كرة القدم والسلة والتنس األرضي 
والمرافق اإلجتماعية والمحالت التجارية.

باإلضافة الى مسارات أنيقة مخصصة للمشي وأخرى للدراجات الهوائية 
بطول 2 كيلومتر، تربط الحي بمحطة القطار. مع مراعاة جوانب األمن 
والسالمة في تصميم كافة المرافق باإلضافة إلى تواجد فريق أمني 

على مدار الساعة.

نقطة الوصول 
واالنطالق

شبكة قطار الحرمين هو أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في المملكة 
العربية السعودية ومن المتوقع أن يخدم أكثر من 60 مليون راكب سنويًا 

ويمثل عشرة أضعاف عدد العابرين في محطة كنغز كروس األوروبية 
الشهيرة، ومع انطالقة ونجاح المشروع من المرجح ارتفاع عدد الركاب 

إلى نحو 135 مليون راكب سنويًا بحلول العام 2042.

أحد أهم نقاط الجذب في “الحجاز ميرام” هو 
موقعها اإلستراتيجي المجاور لمحطة قطار 

الحرمين في منطقة الحجاز، لتصبح نقطة 
االنطالق نحو مكة أو المدينة أو جدة على بعد 

خطوات من عتبة منزلك.

الحجاز ميرام هي المجتمع السكني الوحيد في 
العالم الذي يصل إلى مكة المكرمة أو المدينة 

المنورة عن طريق القطار في أقل من ساعة، 
وإلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة 

خالل أقل من 25 دقيقة، في موقع فريد بين 
المدن الثالثة.

الفنادق المرافق الترفيهيةالمدارس
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الحياة كما 
تتمناها

بإمكان سكان مجتمع الحجاز ميرام اإلستمتاع 
واالستفادة القصوى من الحياة العصرية 

والخدمات والمرافق والمزايا الحصرية، سواء 
في التسوق أو التعليم العالمي أو وسيلة 

النقل األسرع عن طريق القطار لمكة والمدينة 
وجدة، مما يجعلها نقطة إلتقاء رائعة للزوار 

والمستثمرين وحتى الحجاج والمعتمرين.

وفي الجوار تجد أجمل المناطق واألحياء 
الساحلية بأجوائها العصرية وحدائقها الغنية 

وممرات المشاة والدراجات واإلستمتاع بأجمل 
إطاللة على شاطئ البحر األحمر، مع األجواء 

المفعمة بالراحة واالسترخاء والهدوء، مع 
أقصى درجات األمن والسالمة وفق معايير 

عالية تقدمها مدينة الملك عبدالله اإلقتصادية.

المستوى العالمي
في التعليم

يعتبر التعليم نقطة ارتكاز المدينة اإلقتصادية ورسالتها نحو المستقبل، وذلك عبر أفضل المرافق 
التعليمية وفق أرقى المناهج وطرق التدريس العالمية، مثل كلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة 

وريادة األعمال، ومدرسة أكاديمية العالم.

تعتبر كلية األمير محمد بن سلمان لإلدارة 
وريادة األعمال،

مؤسسة تعليمية خاصة للبنين والبنات، وهي 
األولى من نوعها في المملكة التي تقدم 
الشهادة العليا في ريادة األعمال، واألولى 

التي تشرفت بحمل اسم ولي العهد السعودي 
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان. 
انطلقت بالتعاون مع كلية بابسون و التي تحتل 

المركز األول بالواليات المتحدة األمريكية في 
ريادة األعمال، وفق أحدث المناهج وطرق 

التدريس وسط بيئة تعليمية وعملية محفزة 
للتفوق واإلبداع لصناعة جيل يقود التحول 

إلى مستقبل ريادة األعمال بالمملكة العربية 
السعودية.

أكاديمية العالم
مدرسة أكاديمية العالم، هي أحد األذرع 

التعليمية لسلسلة جيمس والحاصلة على 
العديد من الجوائز حول العالم، تقدم أرقى 

الخدمات التعليمية ألكثر من 100 ألف طالب 
في 140 دولة، وتوفر طاقم تدريسي ذو خبرة 

واسعة من مختلف الجنسيات، وفق مناهج يتم 
تصميمها عالميًا مع مراعاة الثقافة والمتطلبات 
المحلية، وينتظم فيها اآلن أكثر من 300 طالب 

وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.
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أرقى األماكن الترفيهية
خيارات واسعة وأنيقة لإلستمتاع بالمرافق 
الترفيهية المتنوعة، نادي إزمرلدا الرياضي 

والترفيهي لمن يبحث عن الخيارات الواسعة 
واألنيقة للصحة مع تشكيلة من األلعاب 

والمرافق الرياضية، ومنطقة الالجونا التي 
تضم أفضل الحدائق الطبيعية والسفاري في 

المنطقة، واألجواء الفريدة لمن يبحث عن 
التشويق واالنطالق مع سباق السيارات على 

حلبة الكارتينج.

كما يمكن اإلستمتاع بتجربة الرفاهية وأجواء 
االسترخاء في نادي الغولف )رويال غرينز( 

األرقى بمنطقة الشرق األوسط مع 18 حفرة 
تسديد والحائز على جائزة إنترناشيونال بروبرتي 

أواردز عالميًا، والمصممة بواسطة القسم 
الخاص بمجموعة الرياضات الرائدة بالشركة 
األوربية لتصاميم الغولف EGD وفق أعلى 

المواصفات الدولية.

دليل عقار مجتمع الحجاز ميرام   11 10    دليل عقار مجتمع الحجاز ميرام



أجمل خيارات 
التسوق، على 

أعتاب منزلك

الحجاز ميرام تقع بجوار أكبر مركز للتسوق 
في محافظة رابغ، وهي القلب النابض 

وبوابة المدينة اإلقتصادية والوجهة التجارية 
األولى والوحيدة في منطقة قطرها 50 

كيلومتر، وتحتوي على جميع ما يحتاجه 
المتسوق سواء كانت مالبس شخصية أو 

أحدث األدوات المنزلية وغيرها، مع تشكيلة 
واسعة من المقاهي والمطاعم السريعة 

والفاخرة، وجلسات داخلية وخارجية، ومواقف 
واسعة للسيارات لراحة السكان وزوار المنطقة 

والمدينة، وموعد افتتاحها في عام 2019م.
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الوجهة السياحية 
الصاعدة

مهرجان العيد
احتفاالت رائعة بمناسبة العيد تضم باقة منوعة 

من األنشطة والفعاليات الترفيهية للعائلة و 
التي تضم أعمال خفة و مطربين.

حفلة الموسيقار عمر خيرت
ليلة استثنائية وحفلة موسيقية ومجموعة من 

األلحان الخالدة للموسيقار المصري الشهير عمر 
خيرت.

بيلسان ويكند
فعاليات تقام بإستمرار كل فترة، وأصبحت 

الوجهة األولى لعائلة تبحث عن قضاء أجمل 
األوقات في عطلة نهاية األسبوع.

تعد منطقة الحجاز الوجهة السياحية القادمة 
في المنطقة الغربية بالمملكة العربية 

السعودية، خصوصًا مع تزايد األعداد السنوية 
للسياح القادمين للحج والعمرة من 12 مليون 

سنويًا في الوقت الراهن الى 30 مليون بحلول 
العام 2030، باإلضافة للموقع اإلستراتيجي 

المتمركز على طريق جدة – ينبع السريع، 
وإحتضان محطة قطار الحرمين لتصبح ضمن 
المحطات السياحية الهامة في طريق الزوار 

سواء كانت ألغراض دينية أو ترفيهية.

أصبحت مدينة الملك عبدالله اإلقتصادية 
مقصدًا بحد ذاتها ومحطًا لألنظار مع الفعاليات 

واألنشطة المتنوعة، مثل البيلسان ويكند 
ومهرجانات األعياد والليالي الموسيقية مثل 

حفل عمر خيرت، والتي تحتضنها المدينة 
بإستمرار في فندق ومارينا البيلسان ونادي 

الغولف رويال غرينز، باإلضافة الى مركز 
المعارض والمؤتمرات الجديد والذي تم افتتاحه 

في مطلع 2018م.
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الحجاز ميرام،
مجتمع العائلة 

العصرية

الحجاز ميرام، المجتمع اآلمن لرفاهية العائلة العصرية، مع 
عدد من الحدائق والمسطحات الخضراء، بعضها مظللة للعب 

األطفال، ومنها مخصصة للتمارين الرياضية وممارسة كرة 
القدم، وأخرى غيرها لمجرد االستمتاع واإلسترخاء. باإلضافة 
إلى حديقة آمنة وأنيقة بطول 2 كيلومتر بمسارات مخصصة 
للمشي وأخرى منفصلة للدراجات، لربط كامل الحي بمحطة 

القطار، مع مراعاة جوانب األمن والسالمة في تصميم كافة 
المرافق باإلضافة إلى تواجد فريق أمني على مدار الساعة.

حــــــلــــــول 
سكــنــيـــة

نوع المسكناللون

3 غرفدوبلكس

4 غرفدوبلكس

3 غرففيال

4 غرففيال

حدائقمساحات مفتوحة

عدد غرف النوم
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فرص استثمارية 
واعدة

الحجاز ميرام، أول المجتمعات 
السكنية في حي الحجاز، المنطقة 
الجديدة والوجهة القادمة لتصبح 

القلب النابض لمدينة الملك عبدالله 
اإلقتصادية، مع توقع بإرتفاع قيمتها 
سريعًا كبقية األحياء حولها، خصوصًا 
مع انطالق أعمال البناء واكتمالها، 

مما يجعلها فرصة استثمارية واعدة 
في المستقبل القريب والمنظور.

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

المكان الوحيد بالعالم الذي يصل إلى مكة المكرمة و المدينة المنورة عن طريق القطار في أقل من ساعة، وإلى 
مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة خالل أقل من 24 دقيقة.

مجتمع سكني وفق أرقى المعايير بتصاميم مستوحاة من الطراز المعماري للبحر األبيض المتوسط مع خصوصية 
كاملة وبوابة خاصة، باإلضافة الى مسطحات خضراء وحدائق وارفة ويضم حديقة طولية تمتد لمسافة 2 كيلومتر، 

ومركز ترفيهي، ومالعب رياضية.

أفضل المرافق التعليمية العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المرموقة، كلية بابسون ومدارس جيمس العالمية.

المرافق الترفيهية الحائزة على جوائز عالمية مثل نادي إزمرلدا الرياضي والترفيهي، ونادي الغولف رويال غرينز.

أعلى المعايير العالمية في خدمات العمالء، تشمل اإلستجابة والتواجد طوال األسبوع وعلى مدار الساعة، 
وصيانة مستمرة لإلرتقاء بالجودة، والتزام دائم بأعلى معايير السالمة.

مركز التسوق الرئيسي على أعتاب منزلك، أكبر مركز تسوق في محافظة رابغ.

منطقة الحجاز، الوجهة السياحية الصاعدة للزوار في المنطقة الغربية، سواء ألغراض الحج والعمرة، 
أو العمل والترفيه.

تتم أعمال التطوير عن طريق إعمار المدينة اإلقتصادية، أحد أفضل المطورين بالعالم، لضمان 
أرقى المعايير العالمية.

كل ذلك بأسعار في متناول الجميع، وتفتح فرصًا استثمارية واعدة على المدى القريب والبعيد.

لالستفسار ومزيدًا من المعلومات يرجى التسجيل بالموقع االلكتروني miram.kaec.net أو اإلتصال على الرقم 
المجاني 10 800 11 800
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