
البلد
جدة التاريخية

A haven for people of all nations for more than 3,000 years, 
the historical area of   Jeddah reached its glory in the seventh 
century AD. Due to its commercial and religious importance, 
diversity flourished among the inhabitants, giving birth to a 
unique culture that is known today as Al Balad. 

The spirit of Al Balad drew the world’s attention. In 2014, 
UNESCO classified the district as a World Heritage Site. The 
recognition was basead on its distinctive architectural tradition 
of coral stone masonry, the variety of culinary delights, and 
the pride of its people.

To preserve this significant hub of Saudi heritage, efforts 
quickly began to achieve the ambitious vision of HRH Prince 
Mohammed bin Salman. The Jeddah Historic District Program 
aims to shine a light on Al Balad as a beacon of living history 
and a center for innovation. Its stories told every day by 
residents and visitors, artists and creators, decision makers 
and entrepreneurs, food lovers and tourists, and all those 
who appreciate its authenticity. In Al Balad, we envision 
an environment in which culture, history, and commerce 
flourish together in a creative meeting place for local and 
global communities. 

Our goal is to achieve harmony between the past and the 
present. Mindful of preserving the identity of Al Balad as we 
work to secure the sustainable development of its infrastructure 
and services. The program aims to enrich its natural and 
environmental landscape and improve the quality of life of its 
residents and experiences of its visitors. As we strive to fulfil 
the vision of our kingdom, we hold true to our roots and the 
history that lives on in Al Balad. Inspiring us to proceed with 
determination, empower our communities and preserve our 
heritage for future generations.

 منذ أكثر من ٣٠٠٠ عام كانت المنطقة التاريخية بجدة مالًذا للعديد من األمم
 والشعوب، لكنّها وصلت إلى مجدها في القرن السابع الميالدي بعد ما اكتسبت
دينيةً وتجارية عززت من أواصر التنوع واالختالفات بين الفئات التي  قيمةً 
سكنتها، مكونةّ من ذلك، ثقافة أصيلة ال يمكن تكرارها، والذي نطلق عليه محليًا

  روح البلد.
     واسترعت روح البلد انتباه العالم، بدًءا من اليونسكو التي صنفتها ضمن
 مواقع التراث العالمي نتيجةّ للتقاليد المعمارية المميزة المنبثقة من صالبة الشعاب
 المرجانية البحرية، وتفاوت أصناف الطهي الشهيّة، ورحابة أهلها وفخرهم
بمنطقتهم، فهي قطعة تاريخية ال يزال يسكنها الحاضر.. حيّة.. وُمرّحبة..

 ومليئة بالذكرى.
      وللحفاظ على هذا اإلرث الحجازي العظيم، بدأنا العمل سريًعا على مشروع
 صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان من خالل تأسيس )برنامج جدة
 التاريخية(، والذي يهدف لجعلها منّارة للتاريخ المرئي والمسموع أمامنا، عبر
 القصص التي تُروى يوميًا على ألسنة سكانها، وملجاً للفنانين لقطعهم، ومحبّي
 التصوير بلقطاتهم، وأصحاب القرار ورواد األعمال بفكرهم المتجدد، ومتذوقّي
 الطعام وتوصياتهم، والسياح المفتونين، واخيًرا؛ أنا وأنت؛ من نود التجول في
 أروقة البلد حبًا لثقافتها وعشقًا ألصالتها، لخلق بيئٍة متكاملة تزدهر فيها كافة
المقومات الثقافية والتاريخية واالقتصادية والتجارية، لتصبح ملتقًى إبداعيًا

  للمجتمعات المحلية والعالمية.
     غايتنا هي تحقيق التوازن بين الحفاظ على أصالة البلد وتطويره بما يتناسب
 مع حاضرنا من خالل رفع جودة البنية التحتية، وتقديم الخدمات، وتطوير المجال
 الطبيعي، وتحسين جودة الحياة ألهلها والزائرين. لذا تتسارع الخطى لحفظ
 أواصر هذا التاريخ؛ منطلقين بعزمنا لمواكبة جهود المملكة للحفاظ على هذه
 المعالم الحية وجعلها مستمرة في الحراك، وتشجيع المجتمعات، ودفع عجلة
االستدامة لتبقى البلد معلًما شامًخا محتفظًا بمجده ومزاًرا لكافة األجيال القادمة.

AL BALAD
JEDDAH HISTORIC DISTRICT

jeddahalbalad.sa/
instagram.com/jeddahalbalad.sa
twitter.com/jeddahalbalad



Waqf Ash–Shafe’i
وقف الشافعي

1   Bait Nasseef 

2 Bait Noorwali

3  Bait Al-Sharbatly 

4 Waqf Ash-Shafe'i 

5 Bait Baeshen

6 Bait Qabel

7 Bait Ar-Rashaida 

8 Bait Zainal 

9 Bait Al-Batarji

10 Bait Al-Matbouli Museum 

11 Bait Saloom

12 Ribat Al-Khonji Al-Kabeer 

13 Ribat Al-Khonji As-Sagheer 

14 Masjid Al-Mi'maar 

15 Masjid Ash-Shafe'i

16 Ain Faraj Yusur

17 Bab Jadid

18 Bab Makkah

19 Bab Sharif

Landmarks المعالم
بیت نصیف  ١

بیت نورولي  ٢
بیت الشربتلي  ٣
وقف الشافعي  ٤

بیت باعشن  ٥
بیت قابل  ٦

بیت الرشايدة  ٧
بیت زنیل  ٨

بیت البترجي  ٩
متحف بیت المتبولي  ١٠

بیت سلوم  ١١
رباط الخنجي الكبیر  ١٢

رباط الخنجي الصغیر  ١٣
مسجد المعمار  ١٤

مسجد الشافعي   ١٥
عین فرج يُسر  ١٦

باب جديد  ١٧
باب مكة   ١٨

باب شريف  ١٩

20 Bab Makkah

21 Souk Al Nada

22 Souk Al Jamei

23 Qabel Street

24 Souk Al Alawi

25 Souk Al Badu

26 Souk Al-Khasikiyah

27 Bab Sharif

28 Al-Nouriyah

Souks األسواق
باب مكة  ٢٠

سوق الندى  ٢١
سوق الجامع  ٢٢

شارع قابل  ٢٣
سوق العلوي  ٢٤

سوق البدو  ٢٥
سوق الخاسكیة   ٢٦

باب شريف  ٢٧
النورية  ٢٨

29 Ba’issa for Ras Al-Mandi

30 Shaker Shawarma

31 Forn Al-Shaikh

32 Forn Al-Saidi

Historical Restaurants المطاعم التاريخية
مطعم باعیسى لرأس المندي  ٢٩

شاورما شاكر  ٣٠
فرن الشیخ  ٣١

فرن الصعیدي  ٣٢

Bab Jadid

Masjid Al-Mi’maar

Bab Makkah

Masjid Al-Shafe’i

Bait NasseefBait Noorwali

باب جديد

مسجد المعمار

باب مكة

مسجد الشافعي

نور وليبيت نصيف

بيت الشربتلي
Bait Al-Sharbatly
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