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الملف التعريفي لكرم مول
KARAM MALL PROFILE
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ندعالمجمعةقلبفييقعحيثالمجمعة،محافظةفيوترفيهيتجاريمجمعأكبرهومولكرم

وجهةوالالمجمعةأحياءوأرقىأحدثفيسلمانبنسلطاناألميرطريقمعخالدالملكطريقتقاطع

ليه،إوالسياحالمجاورةوالمناطقالمجمعةسكانوصولمولكرمموقعيسهل.للمحافظةالقادمة

مثيلالةتجربيقدمحيثالمجمعةفيوالترفيهالتسوقعالمفيمميزةنقلةإحداثفياسهمكما

وفئاتأعمارةلكافوترفيهيةمتنوعةبخياراتومختلفبمفهومالتسوقلتجربةوالعوائللألفرادلها

مـنالترفيهنوعوتالمجمعةسكاناحتياجاتجميعبتـلبـيةمـنـافسـيـهعـلـىمـولكـرمويتفوق.المجتمع

.وغيرهاوسينمالألطفالالعاب
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الـمــديــنــة الجـــامــعــيـة
طالب وطالبة26,000

ألـــــــف 500
نسمة تقريبا  

يمـديـنـة االسكـان الوطن
وحدة سكنية جاهزة440

400مسـتـشـفـى الجـامـعـي ال
الدسرير ومستشفى الملك خ

مـــــحــــطـــــة
الــــقــــطــــــار

مشروع الطاقة الشمسية
بمساحة  36 كيلومتر مربع

يةكلية الملك فيصل الجو
كيلو متر مربع24بمساحة

محـافظة المجمعة
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.كلية الملك فيصل الجوية بالمجمعة ومشروع الطاقة الشمسية: قـيــد التـنـفـيـذ-

مميزات الموقع
.وترفيهي في منطقة المجمعة( مول)كرم مول أكبر مجمع تجاري -

:حيث يتميز موقعه االستراتيجي بمزايا وهي-

.يقع بالقرب من محطة القطار الجديدة 

.طالب26000والتي يبلغ عدد طالبها ( المدينة الجامعية)يقع بالقرب من جامعة المجمعة 

.يقع بالقرب من مدينة المجمعة الرياضية

.يقع بالقرب من مدينة اإلسكان الوطنية في المجمعة

.  يقع بالقرب من الكلية التقنية

بل،   حي المستق)كما يقع كرم مول بالقرب من األحياء الحديثة والمخططـات الجـديـدة مـثـل 

.تقبلويتميز موقعه اإلستراتيجي بقربه من األحياء الجديدة بالمس( الجامعيين، وحي المطار
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معلومات المول

مساحة المول

ةالمساحة التاجيري

عدد بوابات ومداخل المول

عدد مواقف السيارات

متر مربع تقريبا64,000

متر مربع تقريبا  23,000

بوابات رئيسية 4

مــوقـــف مــنــهـــا مـــواقـــف1500
ةمخصصة لذوي االحتياجات الخاص

مساحة السوبر ماركت

مسـاحة منطقة المطاعم
ومــنــطــقــة األلــعـاب

ةمتوسط االعمار لسكان المجمع

عةالدخل السنوي لسكان المجم

متر مربع3,000

متر مربع 7,000

عام64الى 15من 

متوسط ومتوسط عالي
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اع نسـبـة الشـغـيـلـارتـف
بشكل شهري ومستـمر

نسبة التأجير
تـقـريبا  % 60

لنسـبـة التـشغي
تـقـريبا  % 60

%25

%50

%75

%100

Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec
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معلومات الزوار
معدل الـزوار االسبوعي

عــدد الـــزوار
الف زائر25,000

الزوار المستهدفين
جميع سكان المجمعة وما حولها من
المدن وزوار المناطق المجاورة

الـنــســـاء
55-50%

الـرجـــال
15-10%

األطفال
30-25 %

سنة 16-1
%23

سنة 37-17
%37

سنة50-31
%35

سنة60-51
%5

2021 2022

5000

10000

20000

30000

Jan Feb Mar April May June July Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar April May



معلومات الزوار
معدل الـزوار الجغرافي

المجمعة

حوطة سدير

يةمدينة سدير الصناع

جالجل

روضة سدير

الغاط

%70

%8

%7

%7

%5

%3
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تصـمـيـم عصـري حـديـث
بواجهات ضخمه وملفته

مساحات خضـراء وإنـارة
خــارجـيـة الفــتــة

من الخارجالمولمميزات 

مـــواقـــف ومـــمــــرات
وخطوط سير منتظمه
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تصاميم عصرية
وجذابة للمحالت

جـلـسـات عـائـلـيـة
مـنـاسـبة ومميزة

مميزات المول من الداخل

مـسـارات ريـاضـيـة
روبيئة جاذبـة للـزوا
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المتاجر والماركات المستهدفة

محالت البيع بالتجزئةمراكز اإللكترونياتمحالت العطور والتجميل الكبرىالعالمات التجارية الكبرى
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المتاجر والماركات المستهدفة

البنوك والمصارفالسوبرماركتالمطاعم والوجبات السريعةالكافيهات

...والمزيد 
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والمزيد

بعض العالمات التجارية المتواجدة في المول
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تفاعل زوار المول



ملخص التفاعالت الربع السنوي

المشــاهــدات

195,000

ظــهــور الــمــول فـــي
مـحــركــات الـبـحــث

113,816

الكلمات األكثر بحث

سـيـنـمـا/ سيـنـمـا المجمعة كــرم مـــول/ ســيــنــمــا
سـيـنمــا الـمـجـمـعــة حـجــز/ بالقــرب مــن المجمعة

Coffee  نــارس المجـمـعـة/ سـتـاربـكـس المجمعة/

Karam mall, king khalif road, al majmaah14,564

3,509

354
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خريطة توضيحية للمعارض

1معارض ممر 

2معارض ممر 

3معارض ممر 

4معارض ممر 

5معارض ممر 

فتحة خارجية

يصالة كبيرة المدخل الرئيس
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مخططات المول

(المربع الثاني)الجهة الشمالية الشرقية من المول 

5معارض ممر 4معارض ممر 2معارض ممر فتحة خارجية 4معارض ممر 2معارض ممر يدخل الرئيسمصالة كبيرة ال1معارض ممر  1معارض ممر 

(المربع االول)الجهة الجنوبية الشرقية من المول 
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مخططات المول

(المربع الرابع)الجهة الجنوبية الغربية من المول 

4معارض ممر 2معارض ممر يدخل الرئيسمصالة كبيرة ال 1معارض ممر 

(المربع الثالث)الجهة الشمالية الغربية من المول 

4معارض ممر 3معارض ممر يدخل الرئيسمصالة كبيرة ال 5معارض ممر 1معارض ممر 

20



1

فــســـارـلإلســتـ
0 0 9 6 6 5 0 5 1 5 0 9 0 8

info@karammall.com.sa


