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شـركـة جـبـل عـمـر لـلـتـطـويـر
الملف التعريفي - 2021



نبذة عنا
التطو�ر  شركات  أكبر  إحدى  للتطو�ر  عمر  جبل  شركة  تعد 
السعودية  الشركات  أكبر  ومن  المنطقة  في  العقاري 
المساهمة والمدرجة في سوق األسهم السعودي، حيث تم 
إد�اج الشركة في تداول من خالل الط�ح العام األولي في 

 .2006

 2006 سنة  المكرمة  مكة  في  عمر  جبل  شركة  تأسست 
ال�ائد  مش�وعها  ودشن  ك��م،  ملكي  مرسوم  بموجب 
خطوات  بعد  على  االستخدامات  متعدد  الضخم  والتنموي 

من المسجد الح�ام. 

نعمل
بكفاءة

نـصـنـع
التجارب

نـطـور
الوجهات
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نعدكم ببناء الوجهات
لمستقبل أفضل

رؤيـتـنـا
المطور الوطني

الرئيسي الموثوق به

رسالتنا
بناء أسلوب

حياة جديد

قيمنا
الثقه، النزاهة والشفافية

التميز، المسؤولية
االهتمام
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ثقافة جبل عمر / بيئة عمل جبل عمر

قمنا بتسهيل جميع مواردنا الستقطاب الكفاءات والقياديين 
محلًيا وإقليمًيا ودولًيا من أجل توفير بيئة عمل جاذبة من

شأنها تحقيق اإلبداع واالبتكار.
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الشركاء االستراتيجيين
إست�ا�يجية  نجاح  ش�اكات  عمر  جبل  شركة  حققت 
بالتعاون مع الكيانات االستشا��ة المتخصصة لتطو�ر 
بهدف  االستشا�ات  وإج�اء  االست�ا�يجيات  أفضل 
�نفيذ المش�وع وتشغيله من خالل مشغلي الفنادق 
الضيافة  قطاع  في  ال�ائدة  التجا��ة  العالمات  ذات 

لتقديم أفضل الخدمات بمعا�ير عالمية.

استشارات
التطوير العقاري

استشارات
التصاميم الخاصة

استشارات
اإلشراف والهندسة

الفنادق، الوحدات السكنية، المراكز التجارية
بطراز عالمي
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خدمة المجتمع
من  أصيًال  مكونًا  االجتماعية  المسؤولية  تشكل 
ح��صة  فالشركة  للتطو�ر،  عمر  جبل  شركة  مبادئ 
بدورها  منها  إيمانًا  ومجتمعها  وطنها  خدمة  على 
المواطنين  بحياة  االرتقاء  على  وقدرتها  الوطني، 
على شتى األصعدة. ومن هذا المنطلق، تعتمد جبل 
عمر منهجية وأساليب مبتكرة إلقامة جسور تواصل 
المجتمعية  خططها  تط�يق  لها  �تيح  المجتمع  مع 
�ؤية است�ا�يجية واضحة �نسجم بشكل مثالي  وفق 

مع توجهات الدولة. 

لتحقيق �ؤيتنا، �تعاون بشكٍل مستمر مع العديد من 
الو�ا�ات  النجاح، منهم مجموعة متنوعة من  شركاء 
لنا  أ�اح  الذي  األمر  الخي��ة،  والجمعيات  الحكومية 
الوصول إلى ش�ائح مختلفة من المجتمع السعودي 

واالرتقاء بنمط حيا�ها.

https://jabalomar.com.sa/ar/corporate-social-responsibility
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سجل حافل بالجوائز
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مشروع
جبل عمر

مشروعنا الحالي
متعدد االستخدامات
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مشروع جبل عمر 

يقع مش�وع جبل عمر كأحد  الش��ف  المكي  الحرم  بعد خطوات من  على 
األحياء ال�وحانية في مكة المكرمة والذي يتفرد بخصائص عم�انية وممي�ات 
الحضري  المشهد  إ��اء  في  تساهم  صغيرة  بمدينة  أشبه  يكون  ألن  تؤهله 

لمكة لتحقيق أقصى درجات الطمأنينة والفخامة، �إطالالت �وحانية.

وجهتك في 
أطهر مدينة



مشروع
جبل عمر 

Hotel

235 ألف م2
حجم األراضي

38
برج

13 ألف
غرفة

4 ألف
موقف سيارة

27 مليار
القيمة السوقية

31/12/2020

2.5 مليون م2
المساحة المبنية

25 مليون
زائر للموالت سنوًيا

7
مراحل

16
فندق عالمي

170 ألف م2
منطقة تجارية

3 ألف
شقة

مليوني 
زائر سنوًيا 
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ROADS & WALKWAYS

RADIAL SPINES

JODC BOUNDARY

PHASE - 2

PHASE - 1 PHASE - 6

PHASE - 4

PHASE - 3

PHASE - 5

PHASE - 7

PUI

ZONE S2

ROAD A

ROAD D
ROAD B

ROAD C

ROAD H

ROAD H

ROAD A

ROAD F

ROAD A

PHASE - 1

ZONE S3&4
PHASE - 2

ZONE S8
PHASE - 5

ZONE S7
PHASE - 5

ZONE S5&6
PHASE - 5

ZONE S12
PHASE - 5

ZONE S10&11
PHASE - 4

ZONE S9
PHASE - 4ZONE N51-

PHASE - 6

ZONE S1
PHASE - 1

ZONE N52-
PHASE - 6

ZONE N6B-1
PHASE - 7

ZONE N6B-2
PHASE - 7

ZONE N41-
PHASE - 7 ZONE N42-

PHASE - 7

ZONE N43-
PHASE - 7

ZONE N44-
PHASE - 7

ZONE N45-
PHASE - 7

ZONE N46-
PHASE - 7

ZONE N6C-1
PHASE - 7

ZONE N6C-2
PHASE - 7

ZONE N3
PHASE - 1

ZONE N2
PHASE - 1

ZONE N1
PHASE - 3

ZONE N6A
PHASE - 3

RADIAL SPINES

RADIAL SPINES

RADIAL SPINES

RADIAL SPINES

RADIAL SPINES

المخطط الرئيسي 
لجبل عمر

صمم  عمر  لجبل  الرئيسي  المخطط 
قدسية  مع  ليتالءم  المعا�ير  بأعلى 
الجديد  المركزي  الحي  ليكون  المكان 
مقربة  على  وهو  المكرمة،  مكة  في 
متصًال  الش��ف  المكي  الحرم  من 
بالمنطقة المرك��ة بهدف إنشاء وجهة 

ف��دة من نوعها.
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الوحدات
السكنية

الفنادق
المراكز
التجارية

المعارض
والمتاحف

المواقف

مـكـونـات
الـمـشـروع
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الوحدات السكنية
تملك عنوانك في

أطهر مدينة



من  بالقرب  مكة"  العنوان  عمر  "جبل  يقع 
 40 من  برجين  من  ويتكون  الش��ق  الحرم 
طابًقا، وهما األعلى ضمن المخطط العام 
هندسية  تصاميم  األب�اج  تقدم  عمر.  لجبل 
ذكية ومجموعة من خيا�ات اإلطاللة على 

المسجد الح�ام ومدينة مكة المكرمة.

ساحة  إلى  تؤدي  بوابة  البرجان  يشكل 
المسجد الح�ام للقادمين من ط��ق الملك 
 609 على  منهما  كل  ويضم  الع��ز،  عبد 
جناح  و131  فاخرة  فندقية  غرفة 
عمر  "جبل  أب�اج  وتمتد  فاخر،  وبنتهاوس 
متر   5000 مساحة  على   " مكة  العنوان 
للمركز  مخصصة  منطقة  وتشمل  مربع، 
التجاري التي تعد من أكبر الم�اكز التجا��ة 
وإقليمية  محلية  تجا��ة  عالمات  وتضم 
طعام  صاالت  إلى  باإلضافة  ودولية 

ومطاعم.

الـمـصـلّى
الـمـعـلـق
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األجنحة والفلل العلوية

تلبي مختلف  التي  السكنية  للوحدات  تصميمات هندسية حديثة مميزة 
االحتياجات والمتطلبات من الغرف الصغيرة إلى األجنحة الفاخرة.

م�اكز تجا��ةشقق فندقيةالتملك الحرإطاللة على الحرم
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الـفـنـادق
الطمأنينة في
أقدس مدينة



المكرمة ويطل على  يقع فندق ما��وت جبل عمر مكة في قلب مكة 
المسجد الح�ام، ويضم 426 غرفة وجناح باإلضافة إلى مجموعة اس�ثنائية 

من الم�افق ذات مستوى عالمي وم�افق ترفيهية فاخرة.

كما يضم الفندق مطعمين يطالن على الحرم المكي الش��ف، باإلضافة 
ومش�وبات  وحلويات  خفيفة  وجبات  يقدم  الذي  األت��وم  مقهى  إلى 

متنوعة. 

باصات5 دقائق12
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3 دقائق22

يقع فندق جبل عمر أجنحة هيلتون مكة في مكانه 
المسجد  مباشرة  بانو�امية  �إطالالت  ويتمتع  الف��د 
الح�ام (المسجد، ويشتهر الفندق بكرم ضيافته حيث 
يتالءم  عصري  جو  في  عالمية  بجودة  إقامة  يقدم 

في نفس الوقت مع �وح مكة المكرمة.

م��نة  فسيحة  وغرف  جناح   480 الفندق  يضم 
بلمسات أنيقة ومجموعة متنوعة من خيا�ات الترفيه 
فاخرة  �يئة  أيًضا  الفندق  يعد  كما  الفاخر،  واألكل 
مناسبة للعائالت والمجموعات و�وفر مداخل خاصة 

من شا�ع أم القرى إلى مدخل الفندق مباشرة.
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و�بعد  الح�ام،  المسجد  على  مكة  كون�اد  عمر  جبل  فندق  يطل 
دقائق عن الكعبة المشرفة. ويتمتع ضيوف كون�اد مكة �إطالالت 
الك�يرة  النوافذ  خالل  من  الحرم  وساحة  الكعبة  على  بانو�امية 
لجميع الغرف واألجنحة البالغة عددها 438 والتي �تميز جميعها 
بتصميم فاخر مع خطوط معاصرة المستلهمة من الط�از اإلسالمي 
التقليدي. وقد تم تصميم الفندق ليلبي جميع متطلبات ال�وار، حيت 
الحرم،  إلى مدخل  مباشرة  ال�وار  لجلب  ا�ني عشر مصعًدا  يتضمن 

باإلضافة إلى م�افق الطعام الفاخرة.

3 دقائق32
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معا�ير  بأعلى  المصمم  مكة  ��جنسي  حياة  عمر  جبل  فندق  �وفر 
الرفاهية، تجربة مثالية في اإلقامة الفاخرة، حيث يقع على بعد دقائق 
غرفة   656 �بلغ عددها  الغرف  بعدد من  ويمتاز  الح�ام.  المسجد  من 
م�افق  إلى  باإلضافة  الفخامة،  من  بأجواء  �نبض  والتي  وجناًحا، 
الطعام. األهم من ذلك كله، يقدم حياة ��جنسي لضيوف الرحمن من 
التي  الضيافية األصيلة  تجربة ف��دة ومميزة من  الحجاج والمعتم��ن 

تمت�ج فيها ال�احة والطمأنينة في أجواء �وحانية �ائعة.

3 دقائق12
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باصات3 دقائق23

�بعد فندق جبل عمر هيلتون مكة للمؤتم�ات مسافة قصيرة 
�ائعة  �إطالالت  وجناًحا  غرفة   426 يضم  الحرم،  من  فقط 
المستوى  ذات  الم�افق  من  اس�ثنائية  مجموعة  ويقدم 
العالمي والم�افق الفاخرة والترفيهية. مجموعة متنوعة من 
للمؤتم�ات  قاعة  أكبر  الفندق  يضم  كما  العالمية.  المطاعم 

في منطقة مكة المكرمة.
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يقع فندق جبل عمر دبل تري من هيلتون في مش�وع جبل عمر، بالقرب 
تجربة  ويقدم  الغرف  من  متنوعة  مجموعة  و�وفر  المكي،  الحرم  من 
التسوق  ومركز  فاخرة  عالمية  مطاعم  إلى  باإلضافة  ف��دة،  إقامة 

بالفندق ليوفر تجربة مميزة لل�وار. 

باصات3 دقائق12
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الـمـراكـز الـتـجاريـة
إختيارك في أطهر مدينة



ويقع   ،2013 عام  في   1- الخليل  سوق  اف�تاح  تم 
عمر  جبل  وفندق  مكة  هيلتون  عمر  جبل  أب�اج  تحت 
حياة ��جنسي مكة وعلى بعد خطوات من المسجد 
التجا��ة في وجهة  الح�ام. ويعد أحد أكبر األسواق 
العالمات  من  متنوع  بم���  يتميز  حيث  عمر،  جبل 
التجا��ة العالمية والمحلية،  مثل عبد الصمد القرشي، 
باإلضافة  وسيفو�ا،  �ولكس  ومذركير،  لوكر،  فوت 
إلى أكثر من 21 مطعًما مثل ال�يك، مادو، زعتر و��ت، 
مال�ين   10 حوالي  المركز  ويستضيف  وغيرها.  

متسوق في السنة. 

سوق الخليل - ١

216 4 139 14K
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ويقع   ،2016 عام  في   2- الخليل  سوق  اف�تاح  تم 
تحت فندق جبل عمر كون�اد، وعلى بعد خطوات من 
المسجد الح�ام، وهو أحد أهم الم�اكز التجا��ة في 
�اقية  مطاعم  على  ويحتوي  الح�ام  المسجد  محيط 
مثل MADO وFive Guys وغيرها. يعد سوق الخليل - 
لسكان  والترفيه  الطعام  و�ناول  للتسوق  األفضل 
مكة و�وار المسجد الح�ام ويستضيف المركز حوالي 

5 مال�ين متسوق سنوًيا. 

34 4 30 5.6 K

سوق الخليل - ٢
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ويقع   ،2022 بحلول   3- الخليل  سوق  اف�تاح  سيتم 
بعد  وعلى  جمي�ا  عمر  جبل  فندق  تحت  موقعه 
سوق  سيكون  الح�ام.  المسجد  من  فقط  خطوات 
محيط  في  الفاخرة  التجا��ة  الم�اكز  أحد   3- الخليل 
تجار  اس�ثما��ة  فرصة  �وفر  حيث  الح�ام،  المسجد 

لتنمية أعمالهم في مكة المكرمة.

176 3 109 8 K

سوق الخليل - ٣
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يقع سوق بوابة مكة تحت جبل عمر هيلتون دبل تري 
تشغيله  وسيتم  مكة  العنوان  عمر  وجبل  مكة 
مركز  أكبر  سيكون  حيث   2022 بحلول  بالكامل 
تجاري في وجهة جبل عمر، وسيضم محالت عالمية 
ومحلية متعددة. ويتكون السوق من منطقة فاخرة 
و4 طوابق باإلضافة إلى صالة الطعام في الطابق 

ال�ابع.

478 4 142 18 K

سوق بوابة مكة
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الـمـعـارض
أحدث التقنيات

السمعية والبصرية



عصور  �تضمن  ودينية  ثقافية  معارض  إنشاء  يأ�ي 
�ؤية  مع  تماشيًا  اإلسالمية  الحضارة  من  مختلفة 
التجربة  إ��اء  إلى  تهدف  التي   2030 المملكة 
هذه  وتستخدم  الرحمن،  لضيوف  والدينية  الثقافية 

المعارض أحدث التقنيات السمعية والبص��ة.

المعارض
اإلسالمية
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الـمـواقـف
اتساع ومساحة

لراحتك



مواقف
جبل عمر

للتطو�ر  عمر  جبل  شركة  إلت�ام  إطار  في 
بتقديم خدمات مساندة عالية الجودة، قمنا 
كل  احت�افية في  سيا�ات  مواقف  �إنشاء 
مكة  �وار  تجربة  إلث�اء  المش�وع  مناطق 
مباشرة  المواقف  و�تصل  المكرمة. 
والشقق  التجا��ة  والم�اكز  بالفنادق، 
الساعة وطوال  العلوية على مدار  والفلل 
أيام األسبوع مع توفير م�اقبة أمنية. و�بلغ 
موقف   4000 المواقف  عدد  إجمالي 

بحلول نهاية جميع م�احل المش�وع. 

4+ ألف3 دقائقمفتوحأمان
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Jabal_Omar_SA

  920015632+966125478888   - 

  info@jodc.com.sa

www.jabalomar.com.sa

معلومات التواصل
مكة: مبنى الغرفة التجارية - حي التخصصي

جدة: برج ذا هيدكوارترز بزنس بارك، طريق الكورنيش.



مستجدات مشروع جبل عمر
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غير منجزة لم يتم البدأمنجزة

نسبة اإلنجاز

سبتمبر 2021

100%

100%

0%

0%

0%

2,796

2,166

مفتاح

1,789

1,033

97

4

سكني

3

100

21,571

26,133

2ممساحة تجارية 2م 2م

23,945

12,398

10

4

4

3

برج

7

6

4

464

478

479

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176

مواقف سيارات

27,509

28,596

28,268

15,548

13,152

26,481

11,314

حجم األرض

المرحلة 1

المرحلة 2

المرحلة 3

المرحلة 4

المرحلة 5

المرحلة 6

المرحلة 7

487,168

193,629

378,527

338,806

قطعة أرض S8 - مباعة

-

-

-

المســاحة المبنية

قطعة أرض N4-3 - مباعة

78.27%

86.92%

63.31%


