
مجمــع
المطاعم

والمقاهي
الـراقــيــــــة

الواجهة البحرية | كورنيش الخبـر

@jannat.RE@jannat_R_E

i n f o @ j a n n a t . c o m . s a
w w w . j a n n a t . c o m . s a

054 054 00 55



الواجهة
البحريـــة
كورنيـش
الُخــبـــــر

w w w . j a n n a t . c o m . s a



03

عن
المطـور

 ����� ������ ���� ������� ،���
�	� �������	 ��
ّ
�� ����� ���  
��� ��	� 2010 �����	� ���

 �� ��ّ�َ�َ� � ����ِ ������� ������ �� ���� ��� ����� ،�����	�� 
ً

���� 
ً
���� ����

.���
�	� ���
	�

 ����	� �� ���� �� ������ ������� ������ ¡��	� �����	 ����
� ����� ����¢� 10 �� ���¢�£� ¤��
 ���¥�£� ��
	� ¦��§���� ������¨� ���� ©�ª��� «���¬� ���
	� ��� ���® �� �������� «ª��� ������ ����

 ���
ّ

¢	� ¯�
�	�� ��	�� °�¢	� ����	± 
ً
���¥� ²�®³�� ����´� .����
�	� ��	���¤ ���� �� ���� ©����	��

.���
�	� �������	 ��
ّ
�� ����� ��µ� ¶® �� ����	� �·´� ��	 ��� ������£� ���ّ�	�

 ����± ¯�¸� �� ��¹��	� �����£� ���� �¤
 �� ����
�	� ����¢��¨�� ��������¨�

�
���£�

 ���
�	� º��	 ���¥� ���� ��¸�±� ¶»®
.����¢	� �
���£�� �ً��»»��� ������	� ��

هدفنــــارؤيتنـــــا

مؤسسة جّنات لالستثمار العقاري

 ©���� � ���	 ¼����� ، ½���¨� ¶
��� ����
	� �
�� � �����	� ���¸� �¸������¨� �����	� � °	���	��
 �� �¾�µ® �����
� ¶�� � ����� �§�� ��	� ����	� �����	� ¯���¨� ¿��� ������� � �����À	� ����¢�£�

 ¯���� �� ����� �¹����� � �Á�	� ¶Â ��� .���§	� ��������£ Ã��	�� ���	� �� Ä��¨� ��	� ���� ¯�Â
 ������� �� ���� ��	� �����	� ����¢�	� ¶��	� Ä£�  ��	� Å�����	� Æ��	� �� ����¸�	� �����	�

.����¨�� ¦����¨� � �����	�

 ��§	� ������£ ������� � ��Â��� ���� ���Ç� ����� �� ������� ������ ���� ¼�� ��À¢� �� ����� ���
 �� ���� �� ¯�¨� ��� ��	� ����	� ��À¢�£� ��� ¶
���	 °����� �� ���§� � ����À� ����� �� ����

 . ����¢	� �
���£�

االتحاد قوة

ُمالك
المشروع
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أما ”مطــل“
فهو التجربة السعودية

األولى في نقل مجمعات 
المطاعـم الحديثــة إلـى 

اإلطاللة البحرية المباشرة
 ���
�� ����� �������

 ¶»»¹�� È�� ��Ç ����§�
 �� ��¾ ����� Ä� ¯��¸	�

 �»��£� ��»»��	 .�»��	� ��»��
 �»»»µ»
�£�� �»��É�� �»»��´�

 �
���£� �� ���´�� ¼��´�
.����¢	�
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مجمع
المطاعم

مجمـع المطاعـم األول
من نوعه في المملكة 

 �¤ ���� ،��Â��	� ����£� ��� ��
 ��	� ¿���� ¡��Á ¶���� �¤ ����� �¸�
 Ê�Â �� ����
� ������ ��É  ���Ë��

 �� ������ Æ��� ���� ���¤ ��� ¼�¢	�� ���µ�	�
.¡���	� �¹���� ���§	� ¿��¤� ��À¸�	� Ê�Â

04



 �����

�����

�����
����� ���� 

�
	��
�

���� �
��

��

���
 

	�
���

��
���	�
 

	����

������� ���
 ���� �

�����
	�	���         

�����         

	�	 ��

	�	� �����
�����

07

إطالالت ساحرة
مفتوح .. مالصق لمياه البحر .. 

حيوي بهدوء ! 

 �µµ§� ��À��Ì� ���Â� ����	 �
¹�� ������ ¼�� ���µ� �� ��À� ���  4900 Í�¤ �Â��� Ä�
 Æ
� Î�	 �������£ ������ ����� ¿��¸� ��¥�	� ½���£� �����	�� ¿��¢	�� ¡���	� ¶����£
 ��ª�£ ��Â�	� �����§	� ��Â���£�� ����¥�	� ¯�® �� ¼� ���	� Ä� ������£� �	�Á³� ¯�® ��

 .¼�����£� �À�¨� �¸	�� �Â��	�� ����£� ��
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 �� ¯�´�� Í��À	� ��¾��	� Ä£± ¿��´�  �Â���	� ¿�¸	� º��� �� ��§	�
 ���´�� 

ً
���Â�«� ¼�´� ��Â��	� ����	� ���¤ Ä£± ���Ç³�� .����¢	� �
���£�

.�»»�»������� ����
�£�� 
ً
�����

 ��Ë����� ��� ���� �� ������£� Ï���	�� ���©���£� ��§	� ������ ¿��¸�
 �¤ Ä£± ���Ç³�� ��� ،���� 4000000 ������ ����� Ð	��	� ����¢	� �
���£�

 �� ���Ë�� 
ً
����� Ñ¹�� 3000000 ¯� «��¸�� ��	� ¼¹��	� Ï���	� ���

.Í��À	� ��¾��	� ���� ��Ë����

المدينة السياحية..
األكثر جذبًا! الُخبـر
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 «��»�	� �� �»���¸�� �»»�������� �»»����
 �����± Ò���� Ä� ������ ،¯�´�
 ���¤ ��� ،���£��	� ����¢	� ÓÀ��	

 ����� ��������� ����¢� �¥�
،�¨��À	� �������

 ��������£� ������	� ��¢� �
 ��ª�£� Ä£± ��§	� ���Â Ä£�

 ��Â���	� ����¢�£� ��
 �©���£� �������	��

 .����
� ���	��

ساحــل الجمـــال
واألعمـــال..
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ي 
شارع ا�مير ترك

حــريــــــة
هـــة البــ

جـ
الـوا

الخبر الشمالية

الخبر الجنوبية

ش
كورني

ق ال
طري

طريق خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد ا� بن عبد العزيز

طريق الملك عبد العزيز آل سعود

MATAL
EATERY COMPLEX
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 �� ¼� ��
�	� ��
� �� ¿�
	�� •
.������¸	� � ��	��¢	� ��§	�

 ¼�
��� ���� ����� ��¸� ¯�¤ •
: ¶Á��� �� ��§	� Õ����� Ä£� �����
	�

 �Â – ��ª�ª�	� – ¶�
� – ¼���¸	� – ����Ë	�     
 - �����¤ – �����	 ��� ��£� ����� - ����	�
 ©�ª�	� ��� ��£� ����� - ����
�	 ����Ë	� ����

��§	� ����± - ��ª�ª�	� - �¥®¨� ¡�©�	� - ���¸	�

معروف و شهير
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MATAL
EATERY COMPLEX

شارع الكورنيش شارع ا�مير تركي 

طريق خادم الحرمين الملك عبد ا� بن عبد العزيز

منتصف
كورنيش

الخـبـــر
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مشروع ابراج أجدان السكني 

مشروع أجدان ووك التجاري 

حرس الحدود - شاليهات الضباط

بـولـيـــفـــــارد الـخــبـــــــــــــر 
MATAL
EATERY COMPLEX
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.����¢	� �
���	 ����´�� �¨���Â´�� �������	 �µµ§�£� ��À��	� �����	� ¯�¤ �� •

 ��É ������	� ����¸�	� ���¤ �Â¤  ��� ��	�� ���¸�	�� �®��	� Ã��	� ����¤ ��À¢� ¼�� ¶¾�� •
 .������ �Â��� Ä� ��	�� ������� ����� Ò��� ×	� ������	� �����¨�

.¡���	� ½��¾¤ �� ����	� �� 
ً
���� ����� ��À¢�£ ������	� ¦���´� ¼�� �� �£�� ¶��� •

 ����¤ ¼�� �� ��� ½���	� �¾�� ��ª�� ��� ¼�� ¼®�� ¼��
� ��§	� �����	��	 ��Â�	� ¼®��£� •
.�����	��	� ���ّ�� ���Ø �� ������ �����

.���	 ���¤ �Ë� ����« ����	 Ù�§��£� �����¨� ��É Ú��	� Û��ّÇ ¼�	 ��À¢�£� ����¸� •

.����¸� ��	�� ������� ����� •

أنشط بقعة على الكورنيش عناصـر
الجـذب
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 �ً��� ¼�¢�	 U ½�Â ¼�� Ä� ÜÀّ�� •
 ����® ������ ¼�� ����� 

ً
��Ç�¤

 �Â��	�� ���� ����	 ��«���
 ������� Ò���� ���� �� ���Â�	��

.����£�

 ¯�Á³� �� ��ª�£ ��Ë�� �� ����« •
 ���¤ Ñ��£ ¼®��	� �� ÝÂ ���£� Ä�
 �	�Á³� �� 

ً
����µ� ���
�£� �� ���

 .���¹��£�

 ��¸¢�	�� ���¹��£� �¾���	�� «���� •
 ¯��� Ä£± 

ً
¨��� °�¥�	 ������ �Ø��£�

.���	�

تصميم عصـري..
أنيـق.. وحديث
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عناصر
التصميم 
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 ��®��	� ������	� ���� ����  ����	� ����� �� ¼Ë	� �
���
 ��
�´� Î�¢	� ������� È��£� �
� É± ،�����§	�� ����

  �� ÝÂ� ����Ë	� ��� �� ����	� �� ���	� ¯��Á ��	�Ë�
 ���´ 

ً
����	 

ً
�������� 

ً
�
	¤ ������� Ä� ��¥�	 ¿�À�	�

 ����	 ����¤ Î�	� È��£� °® Ó����� ×	� Î�¢	�
 �����¤� ���	� ¯��¸� ����	 �����	� �Â���£� ��À¹�©	

.������	� �����	� ��� ��

 �� ¼��£�� 
ً
������ ¡¤ ¼µ�	� ��� �ً��� 

ً
���¾

 ������ ���	� �Þ	�´ ،°�	´�� Ò��´� ����	�
 ¦Ø��� Ê�Â �¹���	� ������	� ���¸	� ��

 ¦���¤ Î��� Î�¢	� ���¤ �� ���£
.����À¹�« Ä� �Þ���  	�« �� ×	� ���	�

ترسات مظللة طوال
السنة في فترات الذروة
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 �� ��� ���¤ ����	 ¦���� ����� •
 ����¢	 ������ ¯�Á¤�  �������	�

.���	 ������£�

 �ß����	�� ¼·���	� Ò�¸�� ������ ���µ� •
 ¼�£� ���� ����	� �� 

ً
���� ����	

 ¼�	 �����µ� ��������� ��¾�µ§	��
 �¤ ���� ) ��À��Ì� �Â��� �¤ ¶���

 .( Ä�
�

كأنهـا لــك
وحــدك 

الواجهة
البحريــة



الفناء المركزي
المفتوح المشترك

منطقة لعب ورعاية
�طفال من سن 3 - 9

سنوات

قاعة مناسبات  واجتماعات
( أعياد ميالد، تخرج... )

صالة لمشاهدة
المباريات  ومهيئة

لتكون صالة سينما

مصليات للنساء
والرجال

حراسات أمنيةآلة صراف بنكي
غرفة إنتظار خاصة

بسائقي العوائل

درج من مستوى 
مواقف السيارات

الى التيراس البحري
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من 9 - 14
وحدة تاجيرية

125 موقف سفلي
و خارجي

البوابة العمالقة ( المدخل )
من جهة المدينة

4 مصاعد من المواقف
السفلية  إلى المطاعم

الميزات
و الخدمات

التكامل بهدف 
التفاضل !! 
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 3-9 �� ¯��Áà	 ������ Ò�	 �
��� ����
 ��������� ������� ���� ،�����

 ،������	 °��� 125 ����� ،����§�
 ����	 ���Þ��� �������£� ����¢�£ �	�¾

.����� �	�¾

تنوع متكامل
يخدم العائلة كلها

 �	���£� á�Â¤ ��� Ã��	� ����¤ ��À¢�
 ���� É± ،����¤ ��� ��§	� ������ ��

 ������ ������ ������ ¼� Ä� ��À¢�£�
 �� ����� ��À¢�£� ���� ، ���	� Ä� ���
 ¿��´�� ¯�´� ���§	� ����	 ¯��¢	� ���

.����Ø� �������£

مشروع أجدان السكني
المجاور

 Û�
�	¨ ���� ������� ���� ¼�� ��¸� ¼���
 ��� ����¾¨�� �¹��	� �� �������	� ��µ	�
 �� ���	� � ¼�¢	� ¼�����  «��À� �� �����

 ����£� ���	 �����Ø Ä
��	� ������ ��®
.���É¨� �� �
	��

بــرواز
الخـبــــر
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فرعك
القادم

في مطل

 ��§	� ���� Æ�À� É± �¸������¨� ����£�
 Õ�����	� Æ����� ��	��¢	�� ������¸	�

 �¤ �
���£� ��
� �� ¼� �� 
ً
����À� �����

 �� ���¢� ¯�¾�� ��¤� ���� ¨ ،���� ¼���
 Ä£± �����£� ��ª���£�� ��®��	� ºÀ�	�

.�����®� ������£� Æ��

يتوسط الخبر
والكورنيش معًا

 ���	� Ä� ¼�� ���
�� ����� ��¸�
 ،���£�� ������ �����¤ ���µ� �É  ������

 ���À¢	 É��£ ������ ¼�¢�	 
ً
��� ����¸�

 ¨ .����£�� Í��À	��À�§	� ¼�¤ �� �����
 ،��Á�� ��§	� �� ��Â�	�� ¯�´� ��¤� ����
 ��¾�µ§	�� ������¨� �� ����Ø ���� Ê�Â
 ¡���	� ¯����� �� ������¨� ����·¤ ����	��

.���	� ¡��¤ ¿��¢	��

التجربة األولى
من نوعها في الخبر

ضمانات اإلشغال
والتدفق

لمطعم و مقاهي
مطل
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 Ä£± º�»��� ���� ¼� Ä£± ���	� �¹�� ���»»»��	� �»��¸�£�
 �É± °»»»��� ،�»»����® ¡¤  ��� ��®�� ����� ¿��»»¸� Õ»��
 �»��� ،������¨�� �©»»��	� ����� º���	�� ¡���	� ���� ���©�
 �± �»»� ¿�»»� ¼���� ������ ،��	�· ��� �� ��¥§	�� �»��	�
 ،���¸	� ��»Ë�¤ Æ»»�»� ���� ÝÂ �Â�� ���� �� 

ً
��� ������

.���»»� �»»Â Ä� �»»»�À¹�©	�� �������	�

الَمْعلم
البرانــد
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ذات ا¶طالالت الزجاجية الرحبـة مهيأة

لــ 6 مساحات تأجيرية موزعـــــة على 4 طوابق

ذات التكوين المتدرج المفتوح والشرفات 

الواسعة والتي تحوي على 4 طوابق مفتوحة 

على بعضها.

المنطقة C تربط بين المنطقتين السابقتين لتكون 

أكثر ما يالئم العائلة السعودية وتخدم خصوصيتها 

إذ أنها ا�قرب إلى المدخل وتجد فيها قاعات 

لمشاهدة المباريات والمجهزة �ن تكون صالة سينما. 

وفي وسط المجمع أمام منطقة A بالتحديد 

وفي مساحة صغيرة مالئمة الن تكون محًال تقع 

المنطقة D والتي البد لكل زائر من المرور بها قبل 

الدخول إلى أي من مرافق المجمع أو مناطقه.

المكوناتالمكونات
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المخططات
الطابقية

مواقف
السيــارات
السفلـي

• إجمالي المساحة:

م2 3970.00

م2 3252.00

موقف= 125

• إجمالي مساحة المواقف:

المخططات
الطـابقـيــة
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المخططات
الطابقية

الطابــق
األول

• إجمالي المساحة:

م2170.002

م1530.002
• مساحة ا¶يجار الكلية:

• مساحة ا¶يجار الواحدة: 
تمتد على ارتفاع الطابقين ا�ول و الثاني،

مع توفر تراس مفتوح منفصل لكل طابق.

 Area      385.6900

  Area      185.1580

Area      183.4480

  Area      163.1307

Area      248.5876

   Area      60.1800

  Area      258.3293
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المخططات
الطابقية

الطابــق
األرضـي

• إجمالي المساحة:

م2 4150.00

م2 2270.00
• مساحة ا¶يجار الكلية:

01020304

080910131415

07 06

12

01020304

08091011131415

07 05

12

UP. UP.

  Area      209.6800

 Area      258.7589

  Area      57.9500

   Area      168.5654

Area      165.6800

 Area      161.3650

 Area      413.8786

  Area      222.9662

   Area      69.6155

  Area      410.1799

 Area      285.2557
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المخططات
الطابقية

الطابــق
الثـاني

• إجمالي المساحة:

م2 2095.00

م2 960.00
• مساحة ا¶يجار الكلية:

• مساحة ا¶يجار الواحدة: 
تمتد على ارتفاع طابقين، إما على امتداد

الطابق ا�ول و الثاني، أو على امتداد الطابق الثاني
و الثالث مع توفر تراس مفتوح منفصل لكل طابق.

 Area      198.4180

   Area      196.1800

 Area      176.2496

Area      180.8476

  Area      258.3293

    Area      60.1800
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• إجمالي المساحة:

م2050.002

م920.002
• مساحة ا¶يجار الكلية:

• مساحة ا¶يجار الواحدة: 
تمتد على ارتفاع الطابقين الثاني و الثالث، 

مع توفر تراس مفتوح منفصل لكل طابق.

المخططات
الطابقية

الطابــق
الثـالـث

 Area      127.0800

 Area      125.6800

Area      104.9577

 Area      110.1074

 Area      436.7231

 Area      60.1787

 Area      331.9051
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