ِعش حياة جديدة في مدينة صاعدة
Experience a new life in a new rising city
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زورونا في منطقة البيلسان لتستمتعوا بالتنزّ ة على ممشى البحر األحمر بجانب الشواطئ
الجديدة من جهة والمساحات الخضراء من جهة .شاهدوا األبراج السكنية المطلة على
البحر األحمر واألبراج المطلة على المارينا والتي امتألت بعائالت وأفراد اختاروا البيلسان
ً
مجمع األعمال .زورونا في مدرسة أكاديمية
مقرا لهم بالقرب من مقر أعمالهم في
ّ
العالم في منطقة المروج بمرافقها المتكاملة والتي تديرها شركة جيمز ()GEMS
العالمية حيث يدرس أبناؤنا وحيث يمكنكم االطالع على عيادتنـا الطبية بكل فريقهـا
الطبي تحت إدارة مستشفى الدكتور سليمان فقيه .زورونا لتقفوا على شبكة الطرق التي
تربطنا بالمملكة والسكة الحديدية التي ستختصر زمن رحلتنا إلى جدة ألقل من نصف
ساعة وإلى الحرمين الشريفين المكي والمدني بأقل من ساعة واحدة.

Medina

Come and see the new luxury apartments in our Bay La Sun community.
Come and see the leading edge offices where many residents work. Come
and see the international-curriculum Gems World School, the full-service
polyclinic, and the beautiful coastline where people live, work and play.
Come and see the growing road and rail networks that will connect us
with the rest of KSA. The Haramain high speed railway will make Jeddah
just a half an hour trip away and less than an hour to Medina or Makkah.

Rabigh
54mins

KAEC
KAUST
24mins

54mins

Jeddah
Makkah

Come and see the mega port that will connect us to the world. You’ll see
why companies like SABIC, Mars, Total and Pfizer are moving here. And
perhaps you’ll see why you might want to as well. Global businesses,
national brands and private investors are moving forwards with us.

زورونا لتشاهدوا سرعة وتيرة العمل في المرحلة األولى من إنشاء أحد أضخم الموانئ
في المنطقة والذي قد بدأ العمل قبل نهاية العام الماضي وتشاهدوا كبرى الشركات
العالمية والتي انضم إلينا أكفأ العاملين بها مثل عبداللطيف جميل ،المراعي ،مارس،
توتال وفايزر.

زورونا لتشاهدوا.

شاطىء المروج
Al Murooj beach

Come and see.

مجمع األعمال
ّ
Bayview

فندق البيلسان
Bay La Sun Hotel

مطعم سيسنز
Seasons restaurant

ميناء الملك عبدالله
King Abdullah Port

البوليفارد
Boulevard

New beginnings

ً
قدما إلى
جهود كبيرة تلك التي بذلناها في السنوات الست الماضية ،واليوم نمضي
لنحقق إنجازات متتالية تساهم في تطوير
األمام بدعم مستمر من حكومتنا الرشيدة
ّ
ً
أيضا من
المجمعات السكنية والتجارية ،والـمزيد
المزيد من البنى التحتية ،والمزيد من
ّ
الخدمات التي تثري أسلوب الحياة العصرية.

There is still a lot of work to do, but with the continuing support of the
government and a uniquely business-friendly regulatory system, we are
moving forward with more communities, more business developments,
more transport connections and more lifestyle benefits.
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لكل مدينة حكاية وحكاية مدينتنا قد بدأت

Every city has a story, and ours is just beginning

Al Shurooq

مدينة الملك عبدالله االقتصادية
القصة حتى اآلن

King Abdullah Economic City
The story so far

New beginnings
Al Shurooq

The Coastal Communities are a brand new collection of premium
developments within King Abdullah Economic City that have been
precision crafted by world-class planners and engineers to deliver the
widest variety of housing and living solutions to meet the exceptional
standards of our future residents.
The Coastal Communities have been designed to take full advantage of
their natural setting, all within reach of the Red Sea.
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The Coastal Communities

Between the clear blue waters and white sands, world class services and
amenities and a luxurious range of housing and accommodation
solutions - everyone here can enjoy the unique experience of a life on
the waterfront.

المناطق الساحلية

التطورات المتنامية التي يشهدها داخل مدينة الملك
تعتبر المناطق الساحلية ثمرة
ّ
 وقد تم تصميمها بدقـة من قبل مخططين ومهندسـين على،عبدالله االقتصادية
مسـتوى عالمي لتقديم أكبر مجموعة من الحلول السكنية لتلبية أرقى المعايير الخاصة
.بالسكان في المستقبل
ميزات
ّ إن التصاميم المثالية للمناطق الساحلية
ّ تحقق االستفادة الكاملة من كل
.مكانها الطبيعي على البحر األحمر
أنت اليوم بين المياه الزرقاء النقية والرمال البيضاء الناصعة تسـتمتع بـأرقى الخدمات
المتطورة ومجموعة المساكن الفخمة مع حلول ذكية للسكن
العالمية والمرافق
ّ
.واإلقامة تتيح لك أقصى درجات االستمتاع بتجربة حياة فريدة تطل على روعة البحر

The Coastal Communities are:

:المناطق الساحلية هي
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A new life in a new city
Within your reach
Al Shurooq is the ideal place for young families and independents to find
affordable yet modern accommodation with surrounding amenities
catered specifically to their needs. Al Shurooq offers you an attainable
opportunity to experience a new life in the new rising city of KAEC.

حياة جديدة في مدينة جديدة
في متناول يديك

منطقة الشروق هي المكان المثالي لألسر الشابة واألفراد حيث تمنحهم الفرصة لبداية
رائعة من خالل التواجد ضمن مجتمع يحقق جميع وسائل الراحة والرفاهية بأسعار
 منطقة الشروق هي رؤية مستقبلية لبداية حياة جديدة في مدينة الملك.معقولة
.عبدالله االقتصادية
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As a community, Al Shurooq has been designed to put people first with
pedestrian friendly residential areas, and many parks and green spaces
to enjoy, creating a safe and welcoming environment.
With several mosques, schools and nurseries, and a lively community
centre, Al Shurooq is an exciting smart opportunity for both residents
living independently and young families who are looking to either rent
or take the next step in home ownership.

بداية جديدة

مجتمع َر ِحب

تمتد منطقة الشروق على مساحة  1.2مليون متر مربع بالقرب من الوادي الصناعي
وتتميز بقربها من شواطئ مدينة الملك عبدالله االقتصادية،
وميناء الملك عبدالله،
ّ
ّ
وتتألف من شقق سكنية حديثة بمساحات مختلفة تناسب احتياجات مختلف األسر.
إن فكرة منطقة الشروق انطلقت من تلك الرؤية التي تضع الناس في المقام األول،
تحدد السرعة داخل
وتأخذ باهتمام بالغ راحتهم ورفاهيتهم وأمانهم ،فهناك ضوابط ّ
المنطقة السكنية مما يتيح أمان أكثر للمشاة ولألطفال في ممارسة ألعابهم ،وهناك
العديد من الحدائق والمساحات الخضراء التي تساعد على االسترخاء ،وممرات المشي
المشجرة التي تتيح لجميع أفراد األسرة ممارسة مختلف أنواع الرياضة ،لذلك فإن
ّ
الشروق هي مجتمع رحب يحيط األسرة واألفراد بأرقى معاني الحياة السعيدة.
توفر منطقة الشروق مرافق متكاملة كالمساجد والمدارس ودور الحضانة والمركز
ّ
االجتماعي ،وتعد بحق تجربة فريدة وفرصة رائعة ووجهة مثالية لألسر الجديدة التي
ترغب في ّ
تملك منزل جديد للعائلة.
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Al Shurooq is a modern housing community of
multi-family apartments, covering 1.2 million sqm and
set within easy reach of Industrial Valley, King Abdullah Port and the
spectacular beaches of King Abdullah Economic City.

Al Shurooq

A welcoming community

New beginnings

A new beginning

New beginnings
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Each neighbourhood area within Al Shurooq will contain:
• Schools for boys and girls
• A Nursery
• Retail and Commercial Center
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Al Shurooq has been master planned to provide everything that young
families and independent residents need to make a home for
themselves in the heart of this growing, new development.
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Taking care of the community

And at each of the central community plots within
Al Shurooq:
• Clinic/Pharmacy
• Jumaa Mosque
• Green Park and Playgrounds

رعاية للمجتمع برفاهية
إن المخطط الرئيسي لمنطقة الشروق ُص ّمم ليوفر كل ما يحتاجه األفراد واألسر
.للتطور والنمو
قرروا االنتقال للعيش في القلب الجديد
ّ
ّ الشابة الذين
: منها،توفر العديد من المرافق في كل منطقة من مناطق الحي
ّ لذلك فقد تم مراعاة
• مدارس لألوالد والبنات
• حضانة
• منطقة األسواق التجارية
:وسـيحتوي المركز االجتماعي ضمن مركز كل منطقة من مناطق الحي على
• عيادة طبية وصيدلية
• مسجد ألداء صالة الجمعة
• حديقة خضراء ومالعب أطفال
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Al Shurooq Phase one coming soon
Covering 150,000 sqm of land and containing 1,440 housing units, phase
one of the Al Shurooq development will be ready to welcome new
residents in mid 2016. Apartments are available in 1,2,3 and 4 bedroom.
Layouts to cater to any family size or budget. The majority of these units
will be 2 bedroom and 3 bedroom apartments, but will also include a
number of 1 bedroom and 4 bedroom apartments. Apartments will be
available to lease or purchase and all are provided with adequate parking.
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A home for everyone

The phase one community will feature cultivated parkland and walkways
as well as a Jumaa mosque, primary school, retail area and community
centre. It is also positioned in close proximity to King Abdullah Port and
Industrial Valley, with convenient transport links to both.

ّ لكـل
منـا منـزل

ً
قريبا
المرحلة األولى من الشروق
 ستكون المرحلة األولى من،شقة سكنية
ّ 1,440 و، متر مربع150,000 على مساحة
 وستكون الشقق،2016 حي الشروق جاهزة الستقبال السكان الجدد في منتصف عام
متاحة بخيارات متعددة تبدأ من واحدة إلى أربع غرف نوم بما يالئم احتياجات مختلف
.ويتوفر لجميع الشقق مواقف سيارات كافية
،األسر
ّ
 منها الحدائق وممرات،ستتيح المرحلة األولى العديد من المرافق الخدمية والترفيهية
 كذلك منطقة األسواق،المشي ومسجد لتأدية صالة الجمعة ومدرسة ابتدائية
 كل ذلك سيكون بالمقربة من ميناء الملك عبدالله والوادي،والمركز االجتماعي
.التنقل والمواصالت
 مع إتاحة السهولة التامة في عمليات،الصناعي
ّ

مسجد
Community Mosque

مدارس
Local Schools

محالت تجارية
Retail Amenities

Living choices
Al Shurooq Phase one apartments
Phase one of the Al Shurooq district will include a range of low-rise
apartment blocks, offering a choice of 1, 2, 3 and 4 bedroom apartments.
All units are delivered with quality finishing materials, built by highly
qualified contactors and following international standards.

خيارات أكثر ألسر المستقبل
شقق المرحلة األولى في حي الشروق

تتضمن المرحلة األولى من حي الشروق توفير أبنية منخفضة تتيح شقق بخيارات
ّ
 يتم. فهناك شقق بغرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثالث أو أربع،متعددة من الغرف
 تم تنفيذها من قبل مقاولين،تسليم جميع الوحدات بمواد تشطيب ذات نوعية جيدة
ً
.ووفقا للمعايير العالمية
مؤهلين

Unit area 62 sqm
1 bathroom
4 units per floor

 متر مربع62 المساحة
حمام واحد
أربع شقق في الطابق الواحد

شقة مؤلفة من
غرفة نوم واحدة

New beginnings

1 bedroom
apartment

Al Shurooq

ّ شقة
 ممؤلفة
ن
نومغرفتي
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 متر مربع96 المساحة
حمامان
أربع شقق في الطابق الواحد

Al Shurooq

Unit area 96 sqm
2 bathrooms
4 units per floor
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2 bedroom
apartment

Unit area 125 sqm
3 bathrooms
Maid’s room
2 units per floor

 متر مربع125 المساحة
حمامات
ّ ثالثة
غرفة خادمة
شقتان في الطابق الواحد

ّ شقة
 ممؤلفة
ن
نومغرفثالث

New beginnings

3 bedroom
apartment

Al Shurooq

ّ شقة
 ممؤلفة
ن
نومغرفأربع
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 متر مربع160 المساحة
حمامات
ّ ثالثة
غرفة خادمة
شقتان في الطابق الواحد

Al Shurooq

Unit area 160 sqm
3 bathrooms
Maid’s room
2 units per floor
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4 bedroom
apartment

 تسعدنا خدمتكمWe’re happy to serve
 إذا كان لديك أي،نود أن تبدأ حياتك الجديدة معنا
تقدمه لك منطقة
ّ عما يمكن أن
ّ استفسارات
 فإنه يسعدنا،الشروق من أسلوب حياة عصري
.اتصالك بنا لنجيب على جميع تساؤالتك
زوروا موقعنا
http://alshurooq.kaec.net

If you would like to join Al Shurooq,
or would simply like to learn more about
the new lifestyle Al Shurooq can offer you
or your family.
Please visit
http://alshurooq.kaec.net

800 11 800 10

