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إعمار العقارية

أسلوب حياة عصري في جميع أنحاء العالم...

تأســيس  مــع  بــدأ  الرفاهيــة  ومفاهيــم  الفخامــة  معاييــر  مــن  جديــد  عصــر 
»إعمــار العقاريــة« عــام ١٩٩٧م، برؤيتهــا الواضحــة التــي تســعى إلــى إنشــاء 
ــع بأرقــى المواصفــات ويضــم  مجتمــع متكامــل متعــدد االســتخدامات، يتمت

جميــع مــا يتمنــاه ســكان وزوار تلــك المشــاريع.

عبــر تاريخهــا الممتــد اســتطاعت »إعمــار العقاريــة« أن تكــون الرائــدة دومــًا 
فــي تقديــم مــا يفــوق تطلعــات عمالئهــا للرفاهيــة ورغــد العيــش، مســتعينة 
بأرقــى الخبــرات التــي تســتند علــى تاريــخ مــن النجاحــات، لتقــدم مشــاريع ذات 

ــع المقاييــس. ــة وفــق جمي مســتويات عالمي

Emaar Properties

A modern lifestyle all over the world…

With a clear vision to develop a master-plan, integrated 
community with premium standards that meet the 
aspirations of the residents and guests of these projects, 
“Emaar Properties” has laid the foundation of a new era of 
luxury standards since its establishment in 1997.

Across its history, “Emaar Properties” has always been a 
pioneer in developing world-class communities that exceeds 
its customers’ expectations for luxury and well being, through 
a massive experience, that has been gained by its history of 
achievements, in delivering world-class communities. 



إعمار الشرق األوسط

تاريخ من اإلنجازات ومستقبل من النجاحات...

التــي  العقاريــة  إعمــار  إحــدى شــركات  الشــرق األوســط هــي  إعمــار  شــركة 
ــدة. ــازات عدي ــع بإنج ــا شــركة متفوقــة تتمت ــت أنه ــام 2٠٠٥، وأثبت تأسســت ع

قامــت الشــركة علــى تطويــر وإدارة عــدٍد مــن المشــاريع فــي المملكــة ذات 
القيمــة العاليــة وهــي مشــروع بــاب جــدة ومشــروع بحيــرات الخبــر.

جميــع هــذه المشــاريع بــدأت تنبض بالحياة بســكانها.

Emaar Middle East

A history of achievements, A future of success...

Emaar Middle East is one of Emaar Properties subsidiaries that was 
established in 2005 and has proven that it’s a leading company in 
the real estate industry.

The company has developed a number of projects in the Kingdom, 
such as Jeddah Gate and Al Khobar Lakes. 

All of these projects are a vibrant place.
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Jeddah Gate
ــاب جـــــدة بــــ

Al Khobar Lakes
بحيــرات الخبر



باب جدة

فــي  االســتخدامات  متعــدد  متكامــل  مشــروع  هــو  جــدة  بــاب  مشــروع 
والخدمــات  والمرافــق  الســكنية  الوحــدات  أرقــى  يقــدم  جــدة،  وســط 
تلــك  جميــع  مــن  االســتفادة  والــزوار  للســكان  تســمح  التــي  المتنوعــة 

خطــوات. عــدة  بعــد  علــى  المزايــا 

نظرة عامة
 

تــم تصميــم مشــروع بــاب جــدة ليشــكل مجتمعــًا عصريــًا متكامــاًل وفــق 
وخصوصيــات  قيــم  علــى  الحفــاظ  مــع  والحداثــة  االبتــكار  معاييــر  أعلــى 
مربــع،  متــر  ألــف   ٤١٣ عــن  تزيــد  مســاحة  فعلــى  الســعودي،  المجتمــع 
والفنــادق  والمكتبيــة،  الســكنية  المشــاريع  مــن  عــددًا  جــدة  بــاب  يضــم 

واالجتماعيــة. الترفيهيــة  والمرافــق  العالميــة 

التجاريــة  والمحــالت  والمســــاجد  المــــدارس  مــــن  عــــددًا  يضــم  كمــا 
بالنوافيــر  المزينــة  الخضــراء  والحدائــق  العامــة  المســاحات  إلــى  إضافــًة 
رؤيــة  بذلــك  ليحقــق  المتميــز  بإيقاعهــا  رونقــًا  تضفــي  والتــي  التفاعليــة 
مشــاريعها  خــالل  مــن  ومميــز  راقــي  حيــاة  أســلوب  تقديــم  فــي  إعمــار 

واحــد. مــكان  فــي  والترفيــه  والعمــل  الســكن  تضــم  التــي 

Jeddah Gate

Jeddah Gate is an integrated mixed used community in the 
center of Jeddah, offering luxurious residential units, facilities, and 
comprehensive services that allow residents and visitors to enjoy 
all these amenities within walking distance.   

Overview

Jeddah Gate is designed as an integrated modern community, 
while preserving the values of the Saudi society. It provides an 
expansive 413,000 square meter of prestigious residential units, 
offices, international hotels, and recreational and social facilities.

Jeddah Gate also includes a number of schools, mosques, retail 
outlets, in addition to plazas, and landscaped gardens decorated 
with interactive fountains that add an elegant atmosphere to the 
entire area. It is Emaar’s vision to offer a distinctive lifestyle to live, 
work, and entertain in one place. 
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مجتمــــــــــع متكامــــــــــل فـــــــــي وســــــــــط جــــــــــدة...
Integrated community in the heart of Jeddah...



موقــع مخطــط باب جدة

الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  عقــاري  مشــروع  أول  هــو  جــدة  بــاب 
كـــــل مقومــات  يجمــــع  متكامــــل  عــــــام  لمخطــــط  وفقـــــًا  إنشــــاؤه  يتــم 

العصريــة. الحيــاة 

للسكـــــن  متميـــــز  استراتيجــــي  بموقــــع  جـــــدة  بــــاب  مشــــروع  يتمتــع 
جــــدة  مـدينـــــة  وســــط  فــــي  يقـــع  حيــــث  ســواء،  حــد  علــى  واالســتثمار 
والكــورنيــــــش  التجــاريـــــــة  المــراكــــــز  مــــــن  مقربــــــة  علـــــى  الجـــديــــــد 

والمــدارس. والمستشفيــــات 

)متــرو  محطــة  مــن  قليلــة  دقائــق  بعــد  علــى  يقــع  جــدة  بــاب  أن  كمــا 
توصلــك  التــي  الحرميــن(،  )قطــار  الرئيســية  القطــار  ومحطــة  المنطلــق( 
المنــورة  المدينــة  وإلــى  دقيقــة،   2٥ مــن  أقــل  فــي  المكرمــة  مكــة  إلــى 

٩٠ دقيقــة. فــي أقــل مــن 

Jeddah Gate Location

Jeddah Gate is the first real estate project in the Kingdom that is 
being constructed according to an integrated master plan inclusive 
of all modern life.

Jeddah Gate enjoys a strategic location for living and investment 
alike, as it is located in the new city center of Jeddah, and is just 
minutes from the central business district, among other locations 
like the corniche, hospitals, and schools.

Jeddah Gate is also a few minutes away from the metro station (Al-
Montalaq) and the main train station (Al-Haramain train station) 
which provides easy access to Makkah in 25 minutes, and Al 
Madinah Al Munawara in 90 minutes.
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امتلـــك تميــــز المـوقـــع...
Own a unique location...
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نظرة عامة 

إعمــار رزيدنســز فــي بــاب جــدة يوفــر ثالثــة أبــراج ســكنية بمرافــق وخدمــات 
متميــزة تفتــح لــك آفاقــًا جديــدة ألســلوب حيــاة صمــم خصيصــًا ليفــوق 
الحيــاة  معاييــر  فــي  نوعيــة  نقلــة  وليمثــل  والرفاهيــة  للفخامــة  تطلعاتــك 
المتكاملــة، تنســجم مــع فلســفة الهندســة الداخليــة للوحــدات الســكنية، 

والتــي تحقــق إحتياجــات الســكان.

Overview

Emaar Residences in Jeddah Gate offers three residential towers 
with unique facilities and services that open new horizons for a 
new lifestyle. It is carefully designed to exceed your expectations 
of quality and luxury, representing a leap in the modern living 
standards.

An integrated world within your reach...
عالـــــــم متكامــــــل فـــــي متنـــــــاول يديـــــــك...
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المــوقــع
موقــع  يتميــز  جــدة،  بــاب  لمشــروع  االســتراتيجي  الموقــع  إلــى  إضافــة 
طريــق  علــى  إطاللتــه  مــن  بــدًء  المتكامــل،  بمحيطــه  رزيدنســز  إعمــار 
الملــك عبداللــه والبحــر األحمــر وإعمــار ســكوير، وارتباطــه المباشــر بمرافــق 

العامــة. والســاحات  المشــاة  ممــرات  خــالل  مــن  المتكاملــة  المشــروع 

Location

In addition to the strategic location that Jeddah Gate enjoys, 
Emaar Residences is located in a distinctive surrounding, which 
includes a panoramic view of King Abdullah Road, Red Sea and 
Emaar Square with easy access to all facilities. 
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Own the luxury and the location…
ــان... ــة، والمكـــــــ امتلـــــــــك المكانـــــــ

امسح لمشاهدة الفيديو

Master Plan

Residential Projects
Hospitality Projects
Business and Commercial Projects
Plazas and Public Utilities 
Pedestrian Walkways

مشاريع سكنية
مشاريع فندقية

مشاريع تجارية وإدارية 
ساحات ومرافق عامة

ممرات المشاة

المخطط الرئيسي

إعمار رزيدنســز
Emaar Residences



تفاصيل المشــروع 

إعمــار رزيدنســز صمــم ليرســخ معاييــر متقدمــة ســواًء مــن حيــث المســاحة 
حيــاة  أســلوب  لتوفــر  تجتمــع  التــي  والمرافــق  الخدمــات  أو  التصميــم  أو 

يلبــي إحتياجــات الســكان والــزوار.

• ثالثــة أبــراج ســكنية
• بوديــوم مشــترك، يضــم جميــع المرافــق حولــه

• تتــراوح مســاحات الشــقق مــا بيــن غرفــة نــوم إلــى أربــع غــرف نــوم
• ڤلــل فــي الطوابــق العلويــة  )بنتهــاوس(

الخصائص:

Project Details

Emaar Residences is carefully designed to the highest standards of 
space planning and finishing and amenities that are fulfilling for 
our residents.

Specifications:

•  3 Residential towers
•  Common podium, housing all the amenities
•  One, two, three, and four bedroom apartments
•  Penthouses on upper floors
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Luxury in the details...
رفاهية فــي التفاصيل...



لتصميم  ا

إعمــار رزيدنســز مشــروع ســكني جديــد فــي »بــاب جــدة« تتكامــل فيــه حياتــك 
ــة بمرافقــه التــي توفــر للســكان كل  ــة العصري ــاة الراقي ليكــون نموذجــًا للحي

مــا يتطلعــون إليــه مــع مراعــاة خصوصياتهــم.

Design

Emaar Residences is where your life is integrated into a luxurious 
and modern life, through its facilities that meet the residents’ 
requirements and needs, while taking into account your privacy.
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A modern lifestyle with a touch of art...
ــة... ــة فنيــــــــ ــة.. بلمســــــ ــاة عصريــــــــ حيــــــــ



التصاميــم الخارجية

تتميــز األبــراج بتصميــم معمــاري يرقـــى إلـــى أرفــــع مستــــويات العمــــارة 
الواجهــــات  عبـــــر  وذلــك  الطبيعيـــــة،  اإلضــــاءة  فيهـــــا  روعــــي  حيــــث 
الزجاجيــــة التــــي تسمــــح بمــــرور ضــوء الشمــــس لتضفــــي شعــــورًا متميــــزًا 

والبهــاء. باالنشــــراح 

Exterior Designs  

The towers feature an exceptional state of the art, architectural 
design providing natural light, giving a special feeling of comfort 
and serenity. 
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Beautiful architecture, iconic sight...
هندســـــة معماريـــــة، لمتعـــــة بصريــــــة...



التصاميــم الداخلية

تــم تحديــد  يتميــز المشــروع بوحداتــه الســكنية المتنوعــة األحجــام والتــي 
وتطلعــات  متطلبــات  لتلبــي  مكثفــة  دراســات  عبــر  وتقســيمها  مســاحاتها 

الســعودي. المجتمــع 
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Great design that reflects beauty...
تصميـــم مـــدروس.. لجمال محسوس...

Interior Designs

The project features residential units appealing and 
accommodating to all customers’ tastes and requirements while 
adhering to the Saudi culture.



Specifications:

الخصائص
• مســاحة مخصصــة إلنــزال الســكان والضيــوف

علــى  يعمــالن  ومعــاون  اســتقبال  بمكتــب  بــرج،  لــكل  فاخــر  اســتقبال  بهــو   •
   مــدار الســاعة

• نظــام أمنــي متكامــل
• غــرف للســائقين

• Dedicated drop-off zone for each tower
• Luxurious lobbies, housing 24 hour reception and concierge
• Integrated security system
• Drivers dedicated quarters

الخدمات والتســهيالت

هــل تخيلــت يومــًا أن يكــون مــكان ســكنك ومرافــق الترفيــه واالســتجمام 
والتســوق والتنــزه علــى بعــد بضــع خطــوات فقــط مــن منزلــك؟

يقــدم  الــذي  الســكني  مشــروعها  ضمــن  ذلــك  كل  توفــر  رزيدنســز  إعمــار 
بيتــك. فــي  والهــدوء  بالرخــاء  لتنعــم  ســواء  حــد  علــى  والرقــي  الفخامــة 

Services and Facilities

Imagine your home will only be a few steps away from leisure, 
recreation, shopping facilities and promenade.

Emaar Residences offer a modern residential project that provides 
luxury and sophistication, allowing you to live in tranquility. 
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Services.. for a luxurious life...
خدمــــات.. تليــــق برغــــد الحيــاة...



المرافق

ــة تحتــوي علــى مســاحة خضــراء رائعــة  ــة، ســاحة خارجي ــراج الثالث يتوســط األب
ــع الخدمــات المتنوعــة  ــة وتتكامــل فيهــا جمي تضــم مســابح ومالعــب ترفيهي

والمخصصــة للســكان.

Amenities

The towers’ podium area offers a gorgeous green open space 
anchored by a swimming pool and recreational playgrounds and 
integrated services, exclusively for the residents.

تـــتكون من:
• مســبح خارجــي للرجــال

• مســبح خارجــي ومنطقــة ألعــاب لألطفــال
• منتجــع صحــي للســيدات )SPA( يشــمل ناديــًا صحيــًا مجهــزًا  
  بالكامــل ويضــم مســاحة لممارســة رياضــة اإليروبكــس، مــع 

  وجــود ســاونا وجاكــوزي
• نــادي رياضــي للرجــال مــع مســاحة لممارســة رياضــة اإليروبكــس، 

   مــع وجــود ســاونا
• نــادي اجتماعــي )قاعــة متعــددة االســتخدامات(

• مركــز لرعايــة األطفــال
• منتزهــات خارجيــة ومســطحات خضــراء

• محــالت تجاريــة ومطاعــم متنوعــة 
٣ طوابــق لمواقــف الســيارات  •

• Outdoor swimming pool for men

• Outdoor swimming pool and playground for kids

• Females’ spa featuring a fully-equipped gym including aerobics

  area, sauna and jaccuzi

• Males’ indoor gym including aerobics area and sauna

• Social club (Multi-purpose hall)

• Childcare center

• Outdoor and landscape areas

• Various retail shops and restaurants

• Three floors of parking

List of amenities:
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Various facilities for your various needs...
ــٍل فـائـــــــــق... تنــــــــوع المــرافــــــــق، لتكــامــــــ



بهو االســتقبال

مكتــب  علــى  يحتــوي  فاخــر  ببهــو  رزيدنســز  إعمــار  فــي  بــرج  كل  يتمتــع 
بمجــرد  والرفاهيــة  الفخامــة  لتســتقبلك  واإلرشــاد،  االســتقبال  لخدمــات 

األبــراج. مــن  دخولــك ألي 

The Lobby 

Emaar Residences enjoys a luxurious lobby with a dedicated 
reception and concierge desk. From the moment you walk 
into the lobby, you will be warmly greeted in an atmosphere of 
luxury and comfort.
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A lobby, to warmly welcome you and your family...
استقبــــــــال يليـــــــــق بـــــــك، أنـــــــت وعــائلتـــــــك...



قاعة متعددة االســتخدامات

وفــق  قاعــة مجهــزة  لــك  رزيدنســز وفرنــا  إعمــار  أبــراج  مــن  بــرج  فــي كل 
أعلــى مســتويات الجــودة التــي تلبــي احتياجاتــك المتنوعــة مــن اجتماعيــة 

والفخامــة. الرفاهيــة  مــن  فــي محيــط  وعمليــة 

Multi-purpose hall

At Emaar Residences, we offer you a luxurious multi-purpose hall 
with an elegant environment that meets all your social, business, 
and entertainment requirements. 
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Luxurious multi-purpose halls...
قــاعــــات متعـــــددة اإليقــاعـــــات...



نادي صحي

ناديــًا  والرجــال  الســيدات  مــن  لــكل  وفرنــا  ونشــاط  بحيويــة  نهــارك  لتبــدأ 
صحيــًا مجهــزًا  بأحــدث األجهــزة الرياضيــة فــي جــو يالئــم نشــاطك الرياضــي، 
وجاكــوزي  سـاونـــا  مــع  اإليروبكــس،  ريـاضــــة  لممارســة  مســاحة  ويضــم 

)للســيدات(، ومــكان لتغييــر المالبــس، وخزانــة لحفــظ األغــراض.  

Fitness center  

Start your day with energy and enthusiasm. Both males and females 
have dedicated gyms with the latest equipment, in an atmosphere 
that suits their fitness activities, including an aerobic area, jacuzzi 
(for ladies), lockers, changing area, sauna and steamroom (for men). 
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Your lifestyle is our concern...
ألننــــا نهتــــم بأسلـــوب حياتك...



منتجــع الســيدات الصحي 

لحرصنــا علــى أن نوفــر لــِك جــوًا مــن الرخــاء واالســترخاء، نقــدم لــِك فــي 
والتجــدد. بالراحــة  لتنعمــي  رزيدنســز، منتجعــًا صحيــًا  إعمــار 

Ladies Spa  

At Emaar Residences, we commit to provide you with comfort 
and relaxation by offering a dedicated spa, solely for females, to 
soothe and refresh.
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Indulge in deep tranquility and ultimate well-being...
ــام... ــة االستجمــــــــ ــان، وروعـــــــــــ ــك المكـــــــــــ امتلـــــــــ



مركــز رعاية األطفال

بوقتــك  االســتمتاع  أو  بأعمالــك  القيــام  يمكنــك  رزيدنســز  إعمــار  فــي 
ــة  ــز رعاي ــم مرك ــر لهــ ــث نوفــ ــك حي ــى أطفال ــان علــ ــع االطمئنــ ــاص، مـ الخــ
ــة  ــة وتعليمي ــة ترفيهي ــر الســالمة، ضمــن بيئ األطفــال المجهــز بأعلــى معايي

وبإشــراف المتخصصيــن.

Childcare center  

At Emaar Residences you can accomplish your daily tasks with a 
peace of mind, because we provide you with a childcare center, 
featuring the highest standards of safety and entertainment. 
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We take care of your children for your peace of mind...

ــة بــــالــــــك... ــم بــــراحـــــ ــم بــأطـفـــالـــــــك، لتنعــــ  نـهـّتـــــ



With consecutive successes in outstanding projects, Emaar is dedicated to 
moving forward with developing integrated modern communities in Jeddah 

Gate, where Emaar Residences is a reflection of that excellence. 

اســتمرارًا للنجاحـــات المتتاليــــة التــي حققتهــــا شــركة إعمــار فــي مشاريعهــــا المتعــددة، 
تمضــي إعمــار ُقدمــًا بتطويـــر مجتمعـــات عصـــرية متكاملــــة داخــــل مجتمــــع بـــاب جـــــدة

 والمتمثلــة فــي جميــع مشــاريعها ومــن ضمنها مشــروع إعمار رزيدنســز.
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www.emaarme.com.sa




