
















An integrated community at the heart of Jeddah
مجتمع متكامل في وسط مدينة جدة
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نظرة عامة
مجتمــع بــاب جــدة هــو بدايــة عصــر جديــد ومخطــط رئيســي متكامــل يلبــي كافــة متطلبــات الحيــاة 
العصريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يوفــر المشــروع جميــع احتياجاتــك فــي مــكان واحــد بمــا 
ــه  ــادق ومزيــج بديــع مــن المرافــق والترفي يحتضنــه مــن مشــاريع ســكنية متنوعــة، ومكاتــب، وفن

والخدمــات المتنوعــة تجتمــع كلهــا فــي آن معــًا.
باإلضافــة إلــى الممــرات واألرصفــة المجهــزة للمشــاة، لالســتمتاع بالتجــول فــي الســاحات العامــة 
والحدائــق المنّســقة والمعالــم المائيــة، التــي توفــر جميــع الخدمــات والمرافــق مــن محــالت تجاريــة، 

ومســاجد، ومــدارس ومطاعــم راقيــة.
مجتمــع بــاب جــدة يجمــع بيــن أســلوب الحيــاة والراحــة، والخدمــات والترفيــه، والعمــل والرفاهيــة 

فــي مــكان واحــد.

Overview
The Jeddah Gate community is designed to mark the beginning of a new era in establishing an 
integrated master plan that meets all the requirements of a modern lifestyle in Saudi Arabia.
The master plan fulfills all your requirements in one place without the need to step 
out. From the variety of its residential, commercial and hospitality projects, with an 
exquisite combination of amenities and leisure facilities to suit all needs.
In addition, there are walkways and sidewalks for pedestrians to enjoy the tranquil 
landscape, beautiful plazas and cascading water in the public plazas and gardens, as well as 
the wide range of services, retail outlets, mosques, schools and sidewalk-dining and cafés.
Jeddah Gate integrates lifestyle and comfort, service and leisure, business and luxury in one location.

انعم مع عائلتك بأسلوب حياة أرقى

المساحة اإلجمالية للمخطط: 413٫000 م۲  •
عدد الوحدات السكنية: 4٫000 وحدة سكنية  •

المساحة المخّصصة للمكاتب: 230٫000 م۲  •
المساحة المخّصصة للمحالت التجارية: 68٫000 م۲  •
مخطط متكامل يضم مشاريع متنوعة ومتعددة   •

االستخدامات من سكنية، وتجارية، وفندقية

مرافق عامة تشمل ساحات وحدائق   •
منّسقة ومدارس ومساجد تلبي جميع 

احتياجات العائلة والزوار
ممرات وأرصفة مجهزة للمشاة تربط   •

مباني مخطط باب جدة بالساحات 
العامة والحدائق، محاطة بمتاجر 

ومطاعم ومقاهي راقية

مواصفات المشروع

انعم مع عائلتك بأسلوب حياة أرقى 

• Total project area: 413,000 m2

• Number of residential units: 4,000 
• Office space: 230,000 m2

• Retail shops space: 68,000 m2

• An integrated community offering 
numerous mixed-use projects including 
residential, commercial and hospitality

• Plazas and public utilities including 
landscaped gardens, cascading water 
features, schools and mosques to meet 
the different needs of families and visitors

• Pedestrian walkways linking the entire 
community with the public plazas 
surrounded by luxury shops, restaurants 
and cafés

Project Specs:

Experience a new lifestyle 
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Master Plan المخطط العام
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موقع في القلب
يحتــل مجتمــع »بــاب جــدة« أكثــر المواقــع اســتراتيجية فــي المدينــة، فهــو يقــع علــى طريــق 

ــى »محطــة  ــق إل ــه الوصــول فــي أقــل مــن خمــس دقائ ــه ويمكــن مــن خالل ــد الل ــك عب المل
الحرميــن« وهــي صلــة الوصــل الجديــدة إلــى كّل مــن مكــة المكّرمــة )فــي أقــل مــن 3٥ دقيقــة( 

ــة المنــورة )فــي أقــل مــن 90 دقيقــة(. والمدين
كمــا يقــع بالقــرب مــن طريــق األميــر ماجــد الــذي يعــّد المنفــذ إلــى مطــار الملــك عبــد العزيــز الدولــي 

ــي ســتكون )بعــد  ــق« والت ــرو جــدة »المنطل ــه الشــديد مــن محطــة مت ــى قرب ــة إل ــد. باإلضاف الجدي
تنفيذهــا( أكبــر محطــة نقــل فــي منطقــة الشــرق األوســط.

ــة، والجامعــات،  ــة والحكومي ــش والمؤسســات التجاري ــن الكورني ــق معــدودة ع ــا إال دقائ وال تفصله
ــاء جــدة اإلســالمي. والمستشــفيات، ومين

التعليم 
جامعة الملك عبد العزيز )7 دقائق(  •

جامعة دار الحكمة )7 دقائق(  •
مدارس دار الفكر )7 دقائق(  •

مكتبة الملك فهد العامة )10 دقائق(  •

المستشفيات
المركز الطبي الدولي )٥ دقائق(  •

مستشفى شرق جدة العام )12 دقيقة(  •

األسواق والترفيه
األندلس مول )دقيقتان(  •

السالم مول )٥ دقائق(  •

المواقع الرئيسية
محطة المترو المنطلق ) 1 دقيقة(  •

محطة قطار الحرمين السريع )٥ دقائق(  •
مطار الملك عبد العزيز الدولي )20 دقيقة(  •

الكورنيش )20 دقيقة(  •

المنشآت التجارية 
البنك األهلي التجاري المكتب الرئيسي )10 دقائق(  •
مجموعة سامبا المالية المكتب الرئيسي )٥ دقائق(  •

الغرفة التجارية الصناعية بجدة )3 دقائق(  •
ميناء جدة اإلسالمي )٥ دقائق(  •



7

محطة
المترو

سليمان
عبد الله 

طريق الملك عبد الله

٣٥ دقيقة

 دقيقة واحدة

قة
قي

٢ د
١٥ دقيقة٠

قائق
١ د

٠

١٠ دقائق

٥ دقائق

٧ دقائق

طريق األمير ماجد

هد
 ف

ك
مل

 ال
ق

طري

المطار

الترفيه

التعليم

التسوق

جدة
التاريخية

قطار الحرمين

بـاب
جــدة

مكة المكرمة

المدينة
المنورة

 ٩٠ دقيقة

Prime Central Location
Jeddah Gate is strategically located on King Abdullah Road, close to King Fahad Road and Prince Majed 
Road, the new gateway to King Abdul Aziz International Airport.
In addition, it is only ten minutes away from the new express-train station ‘Al-Haramain’, the Gateway 
station and the direct access to the Holy Cities of Makkah in less than 35 minutes, and Al-Madina in 
less than 90 minutes.
It is also 1 minute away from the new metro station ‘Jeddah Metro at Al-Muntalaq’, the largest 
station in the Middle East, linking the project to the new city center destination of the world-class 
mixed-use development ‘Heart of Jeddah’.
At the same time, it is in close proximity to the central business district, commercial institutions, 
and governmental sectors. 

Prime locations
• Jeddah Metro at “Al-Muntalaq” 

Station (1 min)
• Al-Haramain Express Train 

Station (10 min)
• King Abdulaziz International 

Airport (20 min)
• Corniche (20 min)

Businesses
• National Commercial Bank HQ (10 min)
• Samba Bank HQ (5 min)
• Jeddah Chamber of Commerce (3 min)
• Jeddah Islamic Port (5 min)

Education
• King Abdul Aziz University (7 min)
• Dar Al Hikma University (7 min)
• Dar Al Fikr schools (7 min)
• King Fahd Public Library (10 min)

Hospitals
• International Medical Center (5 min)
• East of Jeddah General Hospital 

(12 min)

Leisure and Entertainment
• Al- Andalus Mall (2 min)
• Al-Sallam Mall (5 min)





المخطط الرئيسي
مشاريع سكنية

تضــم العديــد مــن المشــاريع الســكنية المتنوعــة بمســاحات وتصاميــم عصريــة مختلفــة تتميــز بمرافقهــا 
ــات  ــي   تحقــق   احتياجــات  ومتطلب ــة  والت ــاة   المتكامل ــر   الحي ــة   فــي   معايي ــة   نوعي ــل   نقل ــا الفاخــرة، لتمث وخدماته

المجتمــع الســعودي. 

مشاريع فندقية
يســعى مخطــط بــاب جــدة إلــى االرتقــاء بنمــط الحيــاة وتطويــر المنظــور العــام للمدينــة، عبــر إنشــاء مشــاريع 
فندقيــة مــزودة بوســائل الراحــة مــن كل جانــب لخدمــة رجــال األعمــال والعائــالت لالســتمتاع فــي عــروس البحــر 
األحمــر أو لغــرض زيــارة الحرميــن الشــريفين عــن طريــق »قطــار الحرميــن الســريع« الــذي ســيبعد فقــط ٥ دقائــق 
عــن المخطــط، ليصلــك )بعــد تنفيــذه( إلــى مكــة المكّرمــة فــي أقــل مــن 2٥ دقيقــة والمدينــة المنــورة فــي أقــل 

مــن 90 دقيقــة.
ــد بامتــالك وإدارة مجموعــة متنوعــة  ــة بســجلها الرائ ــك تحــت إدارة مجموعــة إعمــار للضيافــة » الحافل كل ذل
مــن الفنــادق العالميــة البــارزة، مثــل فنــادق ومنتجعــات »العنــوان«، وفنــادق »أرمانــي« وفنــدق »ذا بــاالس«، 

باإلضافــة إلــى فنــادق ومنتجعــات »فيــدا«.

مشاريع تجارية وإدارية
يوّفــر بــاب جــدة مشــاريع مكتبيــة متعــددة فــي بيئــة عمــل مثاليــة قــد ال تجدهــا فــي أي مــكان آخــر، مــن موقعــه 
ــة والمرافــق العامــة،  ــرو »جــدة« الــذي يربــط بيــن المنشــآت الحكوميــة والتجاري االســتراتيجي القريــب مــن مت
إلــى تصاميمــه الفاخــرة وخدماتــه الحديثــة التــي صممــت خصصيــًا لتوفيــر بيئــة عمــل عاليــة الجــودة تضــاف 

إلــى نجــاح أعمالــك.

الساحات والمرافق العامة
يوفــر مجتمــع بــاب جــدة العديــد مــن الســاحات العامــة المفتوحــة مــن حدائــق وأماكــن للتنــزه مــزودة بمســاحات 

خضــراء لتمكنــك مــن التجــول فــي رحــاب ظاللهــا، محاطــة بمعالــم مائيــة للتمتــع بجمــال محيطهــا.
إضافــة إلــى توّفــر جميــع الخدمــات التــي ســتجدها فــي طريقــك مــن مســاجد ومطاعــم مكشــوفة ومقاهــي 
ومتاجــر ومناطــق ترفيهيــة كمتنفــس لقضــاء أجمــل األوقــات ولتلبيــة جميــع احتياجــات العائلــة والــزوار فقــط 

علــى بعــد عــدة خطــوات.

ممرات المشاة
ــن األماكــن العامــة  ــط بي ــاب جــدة مســارات مخصصــة للمشــاة مســتقلة عــن الطرقــات ترب يوفــر مشــروع ب
المفتوحــة بالســاحات والحدائــق محاطــة بمتاجــر فاخــرة، مطاعــم ومقاهــي راقيــة، باإلضافــة إلــى المســاحات 
ــى  ــه فــي مــكان واحــد ســيرًا عل ــزة كل ــة وممي ــة آمن ــزه والتجــول ضمــن أجــواء خالب الخضــراء لالســتمتاع بالتن

األقــدام داخــل مجتمــع بــاب جــدة.

Master Plan
Residential Projects
A variety of residential projects with different unit layouts and contemporary designs – 
featuring luxury amenities and fine services, to upgrade living standards, while catering to 
the specific needs of Saudi society.

Hospitality Projects
The Jeddah Gate scheme is designed to improve the lifestyle and uplift the general 
perspective of the city, by delivering world-class hotels and serviced apartments equipped 
with extensive amenities, managed and operated by “Emaar Hospitality Group”, the owners 
and operators of a diversified portfolio of world-class hotels such as The Address, The 
Armani, The Palace and Vida Hotels and Resorts. 
Our Hospitality Projects are defined by their unmatched convenience, comfort and sensory 
experiences for businessmen, tourists, and families to enjoy the luxury living and ultimate 
comfort while staying in Jeddah through “Al-Haramain Express Train station”, which is only 
10 minutes away from the project, providing direct access to the Holy Cities of Makkah in 25 
minutes and Al-Madina Al-Munawara in 90 minutes.

Business and Commercial
Jeddah Gate provides multiple business and commercial projects in an exceptional working 
environment that you may not find anywhere else. 
From its luxurious designs, unique services, and its strategic location in linking the 
community to the governmental, business, and commercial establishments through 
“Jeddah Metro” at “Al-Montalaq” station, which is only 10 minutes away from Jeddah Gate 
community. 

Plazas and Public Utilities 
The project provides numerous plazas and an open space for the families to spend time 
relaxing and enjoying the wide range of integrated amenities and services within walking 
distance of the serene water features, landscaped gardens, luxury outlets, restaurants, 
mosque, and sidewalk cafés, all at one prime location.

Pedestrian Walkways
Residents can simply stroll through the community on connected pedestrian walkways to 
enjoy the tranquil landscape, beautiful plazas, cascading water features, and the wide range 
of abundant services including restaurants, mosques, and sidewalk cafés, to provide guests 
and residents with their essential needs of life, work and leisure within few steps away at 
Jeddah Gate community. 

An integrated world within your reachكل ما تحتاجه في مكان واحد



Plazas and Public Utilities  الساحات والمرافق العامة

Business and Comercial Projects  مشاريع تجارية وإدارية

Residential Projects  مشاريع سكنية

Hospitality Projects  مشاريع فندقية



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

Master Plan المخطط الرئيسي
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أبراج الهالل )1( مكتمل وجاهز للسكن 
Abraj Al-Hilal (1) - Completed and ready for occupancy

أبراج الهالل )2( )قيد اإلنشاء(
Abraj Al-Hilal (2) - Under construction

إعمار رزيدنسز )قيد اإلنشاء(
Emaar Residences - Under construction

12

4

Jeddah Gate's Achievements 

إنجازات مشاريع باب جدة

3
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Abraj Al- Hilal (1)
Residential project

3 residential towers offering 273 spacious 
apartments and luxury villas, in addition 
to a variety of exclusive amenities and 

services for residents.
Completed and ready for occupancy

Abraj Al-Hilal (2)
Residential project

3 residential towers offering 308 luxurious 
apartments and first of their kind villas at 

the podium level, for their private entrances, 
gardens, and terrace which is linked directly 

to the recreational area of the project.
Under construction

Emaar Square
Business & commercial project

3 commercial buildings, offering 60 offices 
overlooking the plaza, and surrounded by 
cafés, restaurants and luxury retail outlets. 
In addition to a full floor executive office at 

the top of each building.
(Completed)

Emaar Residences
Residential project

3 residential towers offering 
283 elegant apartments, 

and upper villas (penthouse), 
in addition to a variety of 

luxury amenities and services 
exclusively for the residents.

Under construction

أبراج الهالل )١(
مشروع سكني

3 أبراج سكنية توفر 273 شقة واسعة وفلل 
علوية فاخرة باإلضافة إلى توفر المرافق 

والخدمات المتنوعة الخاصة حصريًا بالسكان.
مكتمل وجاهز للسكن

أبراج الهالل )٢(
مشروع سكني

3 أبراج سكنية توفر 308 شقة أنيقة باإلضافة 
إلى فلل »بروميناد رزيدنسز«، األولى من نوعها 
المميزة بمداخلها وحدائقها الخاصة المتصلة 

مباشرة بمرافق المشروع.
قيد اإلنشاء

إعمار سكوير
مشروع تجاري وإداري

3 مباني توفر 60 مكتبًا بإطالالت متمّيزة على 
الساحة العامة، طابقًا كاماًل من المكاتب 

التنفيذية في كل مبنى، ساحة عامة محاطة 
بمطاعم ومقاهي ومتاجر فاخرة.

)مكتمل(

إعمار رزيدنسز
مشروع سكني

3 أبراج سكنية تقدم 283 شقة 
أنيقة وفلل علوية فاخرة باإلضافة 
إلى مرافق وخدمات متنوعة خاصة 

للسكان.
قيد اإلنشاء

1 2 3 4



أبراج الهالل )1(
تجربة مميزة للحياة الراقية

مشروع سكني - مكتمل وجاهز للسكن



Abraj Al-Hilal (1)
A Unique Environment for a Great Life
Residential Project - Completed and ready for occupancy
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نظرة عامة
أبــراج الهــالل )1( هــو أول المشــاريع الســكنية التــي تــم طرحهــا وتســليمها ضمــن مخطــط مشــروع 

بــاب جــدة المتكامــل.
يتألــف المشــروع مــن ثالثــة أبــراج ســكنية توفــر أعلــى معاييــر الجــودة مــع تصاميــم معماريــة حديثــة 

لتنعــم ِبأســلوب حيــاة فاخــر يتجــاوز كل توقعاتــك.

الموقع
تطــل أبــراج الهــالل )1( علــى طريــق الملــك عبــد اللــه وســاحة إعمــار ســكوير وممــر المشــاة 
الــذي يربــط بيــن الســاحات العامــة والمرافــق المتنوعــة التــي تخــدم الســكان والــزوار فــي 

ــع األوقــات. جمي

Overview
Abraj Al Hilal (1) is the first residential project launched and delivered within 
Jeddah Gate’s integrated master plan. It comprises 3 residential towers offering 
high standards of quality, with a blend of contemporary architectural designs to 
provide a modern living experience that exceeds all expectations.

Location
Abraj Al Hilal (1) faces Emaar Square Plaza, which is conveniently located on King 
Abdullah Road, overlooking the main plaza. It is situated adjacent to the sidewalk 
that connects the project with the plazas and the luxury amenities, serving the 
residents and visitors at all times.
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Abraj Al Hilal (1) أبراج الهالل
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مواصفات المشروع
3 أبراج سكنية تتراوح في اإلرتفاع مابين 17 ـ 21 طابق  •

273 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها بين ٥4 و 600 م۲  •
شقق فسيحة متنوعة من 1 إلى 4 غرف نوم باإلضافة  • 

إلى فلل علوية فاخرة )بنتهاوس(
مرافق وخدمات متنوعة للرجال واألطفال والسيدات   •

مطاعم ومحالت تجارية  •

المرافق
بهو استقبال فسيح وأنيق  •

مسبح خارجي للرجال  •
مسبح خارجي لألطفال  •
مسبح داخلي للسيدات  •

نادي صحي  •
مركز لرعاية األطفال  •

ملعب سكواش  •
قاعة متعددة االستخدامات  •

مصّلى  •
منطقة مخصصة للشواء  •

الخدمات
نظام أمني متطور على مدار الساعة  •

مواقف سيارات خاصة للسكان وأخرى للزوار  •
خدمة معاون السكان )كونسييرج(  •

خدمة التخلص من النفايات المنزلية  •
مكان مخصص الستقبال البريد  •

Children daycare center  مركز لرعاية األطفال

Spacious Lobby  بهو االستقبال
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Project Specs
• 3 residential towers ranging from 17 to 21 floors
• 273 Residential Units ranging from 54 to 600 m2

• A variety of spacious units ranging from 1 to 4 bedroom apartments 
and luxury upper villas (penthouses)

• Wide range of amenities and services for all family members 
• Selection of retail shops including restaurants, minimarket, 

and other community essentials

Amenities 
• Luxurious spacious lobby
• Outdoor swimming pool for men
• Outdoor swimming pool for children
• Private Indoor swimming pool for women
• Fitness center 
• Children’s daycare center
• Squash court
• Multi-purpose hall
• Prayer area
• Barbecue area

Services
• 24/7 Security service
• Private parking for residents and additional spaces for guests
• Concierge services
• Household waste disposal service
• Dedicated place for receiving mail 

Fitness Center  الناٍدي الصحي

Swimming pool for children  مسبح األطفال



أبراج الهالل )2(
أسلوب حياة عصري في انتظارك

مشروع سكني قيد اإلنشاء

امسح لمشاهدة الفيديو



Abraj Al-Hilal (2)
Your modern lifestyle awaits you
Residential Project - Under Construction
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نظرة عامة
 يتألــف المشــروع مــن 3 أبــراج ســكنية بمســاحات متنوعــة تتجــاوز تطلعاتــك وفخامــة 

تفــوق توقعاتــك، فضــاًل عــن مرافقــه الفاخــرة التــي ُصممــت لتلبيــة جميــع احتياجــات 
العائلــة والــزوار.

أبــراج الهــالل )2( تقــدم أيضــًا »برومينــاد رزيدنســز«، فلــل ســكنية األولــى مــن نوعهــا مــن 
حيــث االســتقاللية والتميــز، وتنفــرد بمصاعدهــا ومداخلهــا ومواقفهــا وحدائقهــا الخاصــة، 

مــزودة بتراســات فســيحة توصلــك مباشــرة بالخدمــات والمرافــق الترفيهيــة لتمنــح عائلتــك 
مزيــدًا مــن الحريــة واالســتقالل.

الموقع
علــى نحــو مالئــم، تطــل أبــراج الهــالل )2( علــى طريــق الملــك عبــد اللــه وســاحة إعمــار ســكوير 

المقابلــة لممــر المشــاة، التــي تربــط مــا بيــن المرافــق الخاصــة بالســكان والســاحات العامــة 
المتنوعــة. 

مواصفات المشروع
3 أبراج سكنية تتراوح في االرتفاع ما بين 17 ـ 21 طابقًا  •

308 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها ما بين 98ـ 449 م۲  •
شقق أنيقة بمساحات ممتدة موزعة من 1 إلى 4 غرف نوم  •

فلل “بروميناد رزيدنسز” األولى من نوعها تتميز بمداخلها وحدائقها  • 
الخاصة المتصلة مباشرة بمرافق المشروع

مرافق وخدمات متنوعة خاصة بالسكان  •
مواقف ومطاعم ومحالت تجارية  •
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Overview 
Abraj Al Hilal (2) units have been designed in extended sizes and multiple divisions to 
accommodate diverse housing needs. Providing you with the maximum desired comfort 
and privacy.
It also offers ‘Promenade Residences’, the first residential villas of their kind in terms of 
freedom and privacy.
Each villa has a private elevator, private entrance, and garden, with spacious terrace 
connected directly to the podium and recreation area. 

Location
Abraj Al Hilal (2) overlooks Emaar Square plaza, and facing King Abdullah Road, and 
the pedestrian walkway that connects the project with the plazas and the luxurious 
amenities and services, offering residents and visitors everything they need. 

Project Specs
• 3 residential towers ranging from 17 to 21 floors
• 308 residential units ranging from 98 to 449 m2

• Stylish apartments with variety of 1 to 4 bedroom units
• ‘Promenade Residences’ Villas, the first of their kind, 

featuring private entrances and gardens directly connected 
to the project recreational area

• A variety of amenities and services for the residence
• Restaurants and retail shops
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المرافق
بهو استقبال فاخر في كل برج  •

مسبح خارجي للرجال  •
مسبح خارجي لألطفال  •

منتجع صحي للسيدات )سبا(  •
مركز لرعاية األطفال  •

نادي صحي   •
نادي اجتماعي  •

مالعب ومنتزهات وحدائق في الهواء الطلق  •

الخدمات
نظام أمني على مدار الساعة  •

خدمة معاون السكان )كونسييرج(   •
نظام التحكم بالدخول عن طريق البطاقة الذكية  •

مواقف سيارات خاصة للسكان وأخرى للزوار  •
منطقة مخصصة إلنزال واستقبال الزوار  •

Lobby  بهو االستقبال

Ladies' spa  (منتجع صحي للسيدات )سبا 
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Amenities 
• Lobby for each tower
• Men’s swimming pool
• Kids’ swimming pool
• Ladies’ spa
• Children’s daycare center
• Fitness center
• Clubhouse
• Playgrounds, and open-space gardens

Services
• 24/7 security system
• Concierge service
• Card access control system 
• Parking lots for the residents and additional for the guests. 
• Drop-off area

Clubhouse  النادي اإلجتماعي

Fitness Center  نادي صحي



إعمار سكوير
وجهتك المميزة لألعمال
مشروع تجاري وإداري - مكتمل

امسح لمشاهدة الفيديو



Emaar Square
Your exclusive business destination
Business and Commercial project – Completed
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نظرة عامة
إذا كنــت تبحــث عــن الفخامــة والرفاهيــة بحيــث تنتقــل لمســتوى جديــد مــن نجــاح أعمالــك الحاليــة، 

أو كنــت تــود البــدء بعملــك الجديــد، فــإن إعمــار ســكوير هــو وجهتــك المثاليــة.
إعمــار ســكوير يتألــف مــن3 مبانــي مكتبيــة بتصاميــم داخليــة فاخــرة وأنيقــة، بإطاللــة ســاحرة علــى 
ــة  ــاه التفاعليــة والمتاجــر الفاخــرة، إضافــة إلــى توفــر مكاتــب تنفيذيــة حصري الســاحة ونافــورة المي

تتمّتــع بإطاللــة بانوراميــة مــن خــالل تراســاتها الفســيحة.
يعــد المدخــل الرئيســي لمشــروع بــاب جــدة إلحتوائــه علــى الســاحة العامــة ونافــورة الميــاه التفاعليــة 
التــي تتوســط المــكان لتنفتــح علــى الحدائــق وأماكــن التنــزه التــي تشــمل محــالت تجاريــة ومطاعــم، 

ومقاهــي راقيــة.

الموقع
ــه  ــد الل ــك عب ــق المل ــى طري ــاب جــدة المتكامــل عل يقــع مشــروع إعمــار ســكوير ضمــن مخطــط ب
مطــاًل علــى الســاحة العامــة ومرتبطــًا بممــر المشــاة الــذي يصلــه بالســاحات العامــة والمرافــق 

الفاخــرة التــي توفــر متطلبــات الســكان والــزوار.

Overview
If you are looking for a new level of success in business, or you are about to start a 
new business, then Emaar Square is definitely your perfect destination
Emaar Square comprises 3 office buildings offering a fantastic view overlooking 
the Plaza and interactive water fountain, in addition to an entire floor of exclusive 
executive offices that enjoy fabulous panoramic views through its surrounding glass 
walls and luxurious, spacious terraces – the perfect venue for company events and 
important meetings, or even a unique business dinner.
Emaar Square is a perfect blend of work and luxury.

Location
Emaar Square is located on King Abdullah Road overlooking the Plaza and the 
sidewalk, which connects the project with the plazas and the variety of amenities 
that serve residents with necessities and luxuries alike.
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Emaar Square إعمار سكوير
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مواصفات المشروع
3 مباني مكتبية ذات ٥ طوابق بتصاميم عصرية مبتكرة  •
60 مكتبًا فاخرًا تتراوح مساحاتهم مابين 239 إلى 400 م۲  •

طابقًا كاماًل من المكاتب التنفيذية في كل مبنى  •

المرافق
بهو استقبال واسع مع أماكن مخصصة لالستراحة واالنتظار  •

مصاعد حديثة  •
محالت تجارية ومطاعم فاخرة  •

مواقف خاصة لكل مكتب  •
مواقف إضافية للزوار  •

الخدمات
خدمات األمن على مدار الساعة  •

أنظمة مراقبة للمداخل والممرات ومواقف السيارات  •
خدمات االتصاالت الحديثة مع شبكة األلياف البصرية إلنترنت عالي السرعة  •

أنظمة إنذار ومكافحة الحريق  •
أنظمة التكييف المركزي  •
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Project Specs
• 3 office buildings, each with 5 floors and innovative design 
• 60 office spaces ranging from 239 to 400 m2

• 3 executive full-floor offices at the top of each building 

Amenities
• Spacious lobby with reception and seating areas
• Modern elevators
• Fine selection of luxury stores and restaurants 
• Dedicated parking lot for each office
• Additional parking for visitors

Services
• Round-the-clock security services 
• Surveillance system in entrances, corridors and parking areas
• State-of-the-art communications services and fiber-optic high-speed Internet
• Alarms and fire-fighting systems
• Central air-conditioning systems



إعمار رزيدنسز
الفخامة والرفاهية واإلبداع

مشروع سكني - قيد اإلنشاء



Emaar Residences
Luxurious, stylish and innovative
 Residential project - Under construction
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نظرة عامة
هــل تخيلــت يومــًا أن يكــون مــكان ســكنك ومرافــق الترفيــه واالســتجمام والتســوق والتنــزه علــى 

بعــد بضــع خطــوات فقــط مــن منزلــك؟
إعمــار رزيدنســز توفــر لــك كل ذلــك ضمــن مشــروعها الســكني المتكامــل الــذي يقــدم فخامــة 

ــك. ــدوء فــي بيت ــاء واله ــم بالرخ ــد ســواء لتنع ــى ح ــة المرافــق عل المســكن  وروع

الموقع
يتميــز موقــع إعمــار رزيدنســز بمحيطــه المميــز المطــل علــى طريــق الملــك عبــد اللــه وســاحة 
إعمــار ســكوير، باإلضافــة إلــى ارتباطــه المباشــر بمرافــق المشــروع مــن خــالل ممــرات المشــاة 

والســاحات العامــة.

Overview
Have you ever imagined living just few steps away from the leisure recreation 
facilities and a shopping center?
Today Emaar Residences has made that possible, putting all your needs within easy 
reach in an integrated residential project, which offers you the unique amenities, 
high living standards, and services to enjoy a new lifestyle. Designed to exceed 
your expectations of premium quality and luxury living.

Location
Emaar Residences’ location is unique with its integrated surroundings, beginning 
with its location on King Abdullah Road, Emaar Square plaza, and its direct 
connection to the community services and amenities through walkways and plazas. 
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تفاصيل المشروع
3 أبراج سكنية تتراوح في االرتفاع ما بين 17 ـ 21 طابقًا  •

283 وحدة سكنية تتراوح مساحاتها مابين 69 ـ 298 م۲  •
شقق أنيقة بمساحات متنوعة من 1 إلى 4 غرف نوم  • 

باإلضافة إلى فلل علوية فاخرة )بنتهاوس(
مرافق وخدمات متنوعة للرجال واألطفال والسيدات حصرية للسكان  •

جلسات خارجية مطلة على المسابح ومالعب األطفال  •

المرافق
بهو استقبال فاخر في كل برج  •

مسبح خارجي للرجال  •
مسبح خارجي لألطفال مع منطقة ألعاب مخصصة لهم  •

منتجع صحي خاص بالسيدات يشمل ناديًا صحيًا مزودًا بخدمة  • 
الساونا والجاكوزي باإلضافة إلى مساحة مخصصة لرياضة اآليروبكس

نادي رياضي خاص بالرجال مزودًا بخدمة الساونا والجاكوزي  •
قاعة متعددة االستخدامات مجهزة لتلبية  احتياجات السكان  •

مركز لرعاية األطفال  •

الخدمات
نظام أمني على مدار الساعة  •

خدمة معاون السكان )كونسييرج(  •
نظام التحكم بالدخول عن طريق البطاقة الذكية  •

مواقف سيارات خاصة للسكان وأخرى إضافية للزوار  •
منطقة مخصصة الستقبال الزوار  •

Luxurious lobby  بهو اإلستقبال

Multi purpose hall  قاعات متعددة اإلستخدامات



35

Project Specs
• 3 residential towers ranging from 17 to 21 floors
• 283 residential units ranging from 69 to 298 m2

• Variety of units from 1 to 4-bedroom apartments 
and luxury upper villas (penthouses)

• Variety of services and amenities exclusively for the tenants
• Outdoor area overlooking the pool and children’s playground area 

Amenities
• Lobby for each tower
• Outdoor swimming pool for men
• Outdoor swimming pool and playground for kids
• Female spa featuring a fully equipped gym, 

including an aerobics area, sauna and jacuzzi
• Male indoor fitness center, including aerobics area and sauna
• Multi-purpose hall for residents’ events and social occasions 
• Childcare center

Services
• 24/7 security system
• Concierge service
• Card access control system
• Private and additional parking bays for visitors
• Special area for receiving guests

Ladies Spa  منتجع السيدات الصحي

Fitness Center  النادي الصحي
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 تاريــخ مـن اإلنجــازات
ومستقبل من النجاحات...

مشــروع بــاب جــدة يســعى باســتمرار إلــى تقديــم وإنشــاء 
المتنوعــة  المشــاريع  خــالل تطويــر  مــن  مجتمــع مثالــي 

وتوفيــر المرافــق والخدمــات المتميــزة مــن خــالل مشــاريعه 
المنجــزة والمســتقبلية.

نســتمر  الحاليــة،  جــدة  بــاب  مجتمــع  إنجــازات  إلــى  إضافــة 
فــي المثابــرة علــى بنــاء أســلوب حيــاة فاخــر مــن خــالل إطــالق 

ــادق  ــة، والفن ــد مــن المشــاريع الســكنية والمكتبي ــر المزي وتطوي
ليتشــكل مجتمعــًا  واالجتماعيــة  الترفيهيــة  والمرافــق  العالميــة 

عصريــًا متكامــاًل وفــق أعلــى معاييــر الحداثــة مــع الحفــاظ علــى قيــم 
الســعودي. المجتمــع  وخصوصيــات 
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A History of Achievements, 
A Future of Success...
Jeddah Gate will constantly strive to establish an 
exemplary community, deliver promising projects, 
and offer premium amenities and services through 
its ongoing and future developments. 

In addition to the projects completed, we will 
continue to provide the essentials for a prosperous 
life, as we persevere in building a lavish lifestyle, 
shaped by the launch and development of 
more residential, commercial and business 
projects within an integrated community, 
featuring the highest standard of modernity 
while maintaining precious values of the 
Saudi society.



www.emaarme.com.sa
customer.care@emaar.com

+966 920022566

تواصل معنا عبر مركز مبيعات إعمار الشرق األوسط 

Jeddah 
Jeddah Gate Project
King Abdullah Road
Between King Fahad and Prince Majed Roads

جدة
مشروع باب جدة

طريق الملك عبد الله بين طريقي الملك فهد واألمير ماجد. 

Contact us through Emaar Middle East Sales Center

http://www.emaarme.com.sa




www.emaarme.com.sa
920022566


