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تتميــز مدينــة الملــك عبــد اللــه االقتصاديــة بموقعهــا االســتراتيجي علــى مفتــرق الطــرق بيــن الشــرق والغــرب، 
علــى ســاحل البحــر األحمــر، وعلــى مســافة أقــل مــن ســاعة إلــى مكــة المكرمــة والمدينــة المنــورة وجــدة مــن 

خالل قطار الحرمين السريع.

مدينــٌة ببنيــٍة تحتيــٍة متكاملــٍة تــم ربطهــا بالمينــاء والطــرق البريــة والســكك الحديديــة الــذي يجعــل كيــك مدينــة 
مثالية للحياة بتجارَب وفعالياٍت نوعية تستحق الزيارة؛ ووجهة واعدة للعمل واالستثمار.

تشــمل المدينــة خمســة أحيــاٍء ســكنية راقيــة بالقــرب مــن البحــر األحمــر، مــع باقــة نوعيــة مــن المراكــز االجتماعيــة 
واألندية الصحية والمرافق والخدمات الحيوية.

كمــا تنظــم المدينــة العديــد مــن الفعاليــات الترفيهيــة النوعيــة المختلفــة للســكان والــزوار، ممــا يجعلهــا وجهــًة 
للرحالت الترفيهية والسياحية النوعية.

وتقــدم المدينــة االقتصاديــة الخدمــات اللوجســتية والصناعيــة لقطاعــاٍت عــدٍة وتحتضــن العديــد مــن الشــركات 
المحلية والعالمية.

كمــا تتميــز ببنيــة تحتيــة متكاملــة ومحفــزات خاصــة وأنظمــة ميســرة تواكــب احتيــاج قطــاع الخدمــات والقطاعــات 
غير التصنيعية، لتكون المدينُة االقتصاديُة وجهًة موحدًة ورائدًة لشركات وأعمال هذه القطاعات.

الوادي الصناعيميناء الملك عبداللهمجمع األعمال بي فيوزمطاعم ومقاهيمرافق ترفيهيةأبراج الشاطئ في حي البيلسانفنادق وخيارات الضيافة
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لماذا تختار
مدينة الملك عبدالله االقتصادية



ــة وفــق  ــه االقتصاديــة، صّممــت بدقــة متناهي ــة الملــك عبدالل ــة مــن المناطــق الســكنية فــي قلــب مدين مجموعــة عصري
أعلــى المعاييــر والمواصفــات وبخبــرات أفضــل المهندســين والمصّمميــن الذيــن ابتكــروا اختيــارات ســكنية مختلفــة وطرقــًا 

معيشية راقية تلّبي كل االحتياجات بمعايير عالية ترقى لتطّلع شركائنا في التنمية وصّناع المستقبل والسكان..

ُصّممــت األحيــاء الســاحلية بعنايــة لالســتفادة القصــوى مــن اإلمكانــات الجماليــة لطبيعــة الواجهــات الســاحلية والتــي تمّكــن 
جميع سكانها من الوصول إلى شواطئ البحر األحمر بسهولة..

ــة مــن  ــر مجموع ــة عب ــم مــن الخدمــات ووســائل الرفاهي ــد عال ــة الناعمــة، يول ــة والرمــال الذهبي ــن زرقــة األمــواج الصافي بي
الخيــارات المتنّوعــة للعيــش وفــق أعلــى معاييــر الحلــول الســكنية ..الجميــع هنــا ســينعمون بتجربــة حيــاة فريــدة بالقــرب مــن 

الواجهات البحرية الساحرة لشواطئ البحر األحمر، والتي بدورها تعكس أسلوب حياتهم الساحر..
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تعد الحياة في الشروق تجربة فريدة و فرصة رائعة و الخيار األمثل لألسر الجديدة 
التي ترغب في تملك منزل جديد للعائلة يلبي احتياجاتها.
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