








المدينة المنورة



تعــد المدينــة المنــورة ثانــي أقــدس البقــاع حيــث تبعــد ٤١٠ كــم مــن مكــة المكرمــة وتقــع فــي غــرب المملكــة العربيــة الســعودية ، و هــي موطــن لثالثــة مســاجد 
مهمــة جــدا فــي اإلســالم: المســجد النبــوي األكثــر شــهرة – بنــاه النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم ومســجد قبــاء أول مســجد فــي اإلســالم، ومســجد القبلتيــن 

حيــث تــم فيــه تحويــل القبلــة إلــى مكــة المكرمــة.
المدينــة المنــورة مدينــة تتوســع مــع وســائل الراحــة الحديثــة لتلبيــة االحتياجــات المتزايــدة للســكان ومالييــن الحجــاج والــزوار علــى مــدار العــام، حيــث تتوفــر فيهــا 
العديــد مــن الفنــادق بالمعاييــر الدوليــة، وأماكــن إقامــة أخــرى لتلبيــة الطلبــات المتزايــدة. وهنالــك العديــد مــن مراكــز التســوق التجاريــة العالميــة لتفــي باالحتياجــات 

المتنوعــة لزوارهــا للعديــد مــن الســلع والتجــارات المتنوعــة، تتســع معهــا خيــارات االســتثمار بالعائــد المرتفــع والمكاســب الكبيــرة. 
كمــا أن بالقــرب مــن المدينــة المنــورة العديــد مــن المعالــم الســياحية والمواقــع التاريخيــة مثــل المســاجد القديمــة ومدائــن صالــح والتــي يمكــن الوصــول إليهــا 

بســهولة فــي شــمال المدينــة. 
ومن أشهر أسواق المدينة التاريخية )سوق مسجد بالل رضي الله عنه(

المدينة المنورة





منــذ اللحظــة األولــى لقــدوم النبــي محمــد صلــى اللــه عليــه وســلم إلــى مهاجــره فــي الواحــة 
ِبــىِّ -صلــى اللــه عليــه  الخصيبــة )يثــرب( التــي تــراءت لــه فــي النــوم: )َعــْن َأِبــى ُموَســى َعــِن النَّ
ــَة ِإَلــى َأْرٍض ِبَهــا َنْخــٌل، َفَذَهــَب َوَهلــي  ــى ُأَهاِجــُر ِمــْن َمكَّ وســلم َقــاَل »َرَأْيــُت ِفــي اْلَمَنــاِم َأنِّ
َهــا اْلَيَماَمــُة َأْو َهَجــُر، َفــِإَذا ِهــي اْلَمِديَنــُة َيْثــِرُب(، والتــي لــم يكــن عبًثــا أن اختارهــا اللــه  ِإَلــى َأنَّ
لرســوله مهجــًرا خصيًبــا تتحقــق فيــه كل عوامــل الحضــارة واالســتقرار والنمــاء. فهــي منــذ 
ــة،  ــق للقوافــل التجاري ــر األزمــان ذات ثمــار وبســاتين وغــالل وأســواق وتجــارات، وطري غاب
ــر المحملــة بالبضائــع، وتصافقــت فــي ثناياهــا أكــف العقــود  تزاحمــت فــي أســواقها العي
أســس عليــه الصــالة والســالم مســجده الشــريف، لعلمــه أن اســتقرار اإليمــان ينبثــق مــن 

هــذا الجانــب، وتشــرق شمســه مــن هنــا. 

وعندمــا اســتقر المجتمــع المدنــي للمســلمين فــي المدينــة المنــورة وتوطــدت دعائــم المدنيــة 
ــذ  ــه. عندئ ــى ســوق مســتقرة تواكــب اســتقرار المجتمــع وتســاير متطلبات ــة إل ــه دعــت الحاج في
كان البــد مــن البحــث عــن ســوق تتوافــق فــي ضوابطهــا وتعامالتهــا مــع أســس ومبــادئ الديــن 
الجديــد، وحضــارة التعاليــم النبويــة التــي ال غــش فيهــا وال خــداع. فــكان أقــرب النظــر إلــى العيــن 
ــع فيهــا،  ســوق رائجــة ناشــطة فــي صفقهــا ومبايعاتهــا، اضطــرت الظــروف المســلمين للتباي

ومزاولــة أنشــطة التجــارة فيهــا، لكــن وفــق أحــكام الديــن الجديــد.
تــزداد شــيئًا فشــيئًا بالتزامــن مــع اســتقرار  وبعــد مــدة أخــذت أنشــطة المســلمين التجاريــة 
المعــاش وتزايــد عــدد ســكان المدينــة المنــورة وزيــادة الوافديــن الجــدد إلــى هــذا الديــن الجديــد، 
فــكان البــد مــن أن ينحــى النبــي فــي رؤيتــه اإلصالحيــة للنشــاط التجــاري اإلســالمي، فأنشــأ 

الســوق اإلســالمي.

االسواق االسالمية
في المدينة المنورة



شارع العيينية التاريخي 





سوق بالل



ــة أدوار: تحــت  ــان(، ويتكــون المســجد مــن ثالث ــز المســمى بشــارع )قرب ــد العزي ــن عب ــد المحســن ب ــر عب ــة شــارع األمي يقــع المســجد فــي بداي
ــة  ــة فــي المدين ــذي يعــد مــن أشــهر األســواق التاريخي ــالل ال ــق عليهــا ســوق ب ــة ُيطل ــه محــالت تجاري مســتوى األرض دور، ودور فوقــه، وب
المنــورة حيــث يمتــاز بقربــه مــن المســجد النبــوي ويحتــوي الســوق علــى الكثيــر مــن المحــالت التــي تختــص ببيــع األدوات المنزليــة والمالبــس 

ــا. واألقمشــة والذهــب والهدايــا والســاعات وبأســعار منخفضــة، ويتجــاوز عمــره الزمنــي أكثــر مــن أربعيــن عاًم

ويعتبــر ســوق مســجد بــالل مقصــًدا للحجــاج والمعتمريــن والــزوار، وســكان المدينــة النبويــة، نظــًرا لمــا يحتويــه علــى العديــد مــن المحــالت 
المتنوعــة والتــي يبلــغ تعدادهــا )28٠( محــاًل تجاريــًا.

والــدور الثالــث عبــارة عــن مســجد يمتــاز بالقبــة والمنــارة البديعتيــن، وقــد قــام )الشــيخ محمــد حســين أبــو العــال رحمــه اللــه( بإنشــاء المســجد 
وتســميته بالمســجد التاريخــي للصحابــي الجليــل )بــالل بــن ربــاح رضــي اللــه عنــه(، وذلــك خــالل العقــد األول مــن القــرن الهجــري الخامــس عشــر. 

جوار يليق بك



سوق بالل

شارع عبدالمحسن بن عبدالعزيز )شارع قربان

طريق الملك فيصل

طريق عمر بن الخطاب

طريق األمير عبدالمجيد

طريق الملك عبدالعزيز

طريق علي بن ابي طالب

طريق السالم

(

٥٠٠ متر

إضغط للذهاب للموقع

https://goo.gl/maps/Msc1s12WvNmha2dc6




مكونات السوق
عدد المحالت التجاريةالمسجد و السوق )المحالت)   األرض الفضاء ) المسموح للبناء 14 طابق متكرر )

12.760 متر مربع المساحة اإلجمالية

280 محل4,000 مترًا مربعًا 8,760 مترًا مربعًا





سوق بالل



إفراغ فوري وصك إلكتروني للموقع بالكامل .
يتميز السوق بوقوعه في المنطقة المركزية التي تعرف أهميتها في المدينة المنورة.
الموقع الجغرافي المحوري للسوق مع ميزة االرتفاعات المسموح بها إلى ١٤ طابًقا.

ســهولة الوصــول مــن خــالل المداخــل والمخــارج، لوقوعــه بالقــرب مــن الطريــق الدائــري طريــق الملــك فيصــل، وعــدة طــرق مهمــة أخــرى. )طريــق األميــر عبــد المحســن بــن عبدالعزيــز، وعلــي بــن أبــي 
طالــب رضــي اللــه عنــه، المتصليــن بطريــق األميــر عبــد المجيــد بــن عبدالعزيــز(.

تكامل كافة الخدمات والبنية التحتية للسوق والمنطقة المحيطة بالسوق.
توافر المساحات الفضاء إلنشاء وتطوير السوق.

قرب المخطط من عدة منشآت حيوية. 
وقوع السوق بين في منطقة تعرف بكثافتها السكانية وكثافة زائريها على مدار العام.

قرب السوق من جميع المرافق والقطاعات الصحية والبنوك.
ما للسوق من سمعة جيدة في المدينة المنورة التي لها أثر إيجابي على المؤشرات الربحية واستمرار المستأجرين. 

للسوق أهميته التاريخية لدى الزوار، ويعد إحدى أهم محطات الزيارة للتبضع على مدار األعوام منذ إقامة مسجد بالل رضي الله عنه قديًما.
وجود قرار )ذرعة( للموقع.

مميزات السوق



سوق بالل







مقترحات إسترشادية
لموقع السوق

إنشــاء أبــراج مطلــة علــى المســجد النبــوي الشــريف بعــدد أربعــة طوابــق  ) أســواق تجاريــة - مطاعــم - مكاتــب - بنــوك ( 
وأربعــة عشــر طابــق ســكني تحتــوي علــى غــرف وأجنحــة فندقيــة ذات إطــالالت بانوراميــة علــى المســجد النبــوي الشــريف 

وعلــى المدينــة المنــورة.





الدخل المتوقع للسوق

يقدر الدخل المتوقع للمشروع بأكثر من ثمانين مليون سنوًيا










