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بيت العمر
في ديـرة العمر

The dream house,
in the dream city





MINISTRY OF HOUSING
The Government of the Kingdom of Bahrain has been interested 
in providing suitable housing for Bahraini families since the 
sixties of the last century, and the first steps in this regard 
was the establishment of the Isa Town, which is a modern city 
by the standards at that time. The Ministry of Housing was 
established in 1975 to continue to provide adequate social 
housing services to all beneficiaries. Since its inception, the 
Ministry has worked to establish Hamad Town during the 
1980s, and then Zayed Town in the early 1990s. As well as the 
continuation of the reconstruction of all regions of the Kingdom 
and the construction of housing units, which have currently 
reached to approximately 91,864 housing services.

وزارة اإلسكان
لألســر  المناســب  الســكن  بتوفيــر  البحريــن  مملكــة  حكومــة  اهتمــت 
البحرينيــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي، وكانــت اولــى خطواتهــا فــي هــذا 
الشــأن انشــاء مدينــة عيســى التــي تعــد مدينــة عصريــة بمقاييــس ذلــك 
الوقــت. بعــد ذلــك تأسســت وزارة االســكان فــي عــام 1975 لالســتمرار فــي 
توفيــر خدمــات الســكن االجتماعــي المناســب لجميــع األســر المســتحقة. 
وعملــت الــوزارة منــذ تأسيســها علــى انشــاء مدينــة حمــد خــالل الثمانينــات، 
ومــن ثــم مدينــة زايــد فــي اوائــل التســعينات. إلــى جانــب اســتمرارها فــي 
عمليــات إعمــار كافــة مناطــق المملكــة وبنــاء الوحــدات الســكنية التــي 

ــى مــا يقــارب 91,864 خدمــة إســكانية. ــا هــذا إل ــى يومن وصلــت حت



MAZAYA PROGRAM
“Mazaya” is a program introduced by the Ministry of Housing in 
collaboration with the private sector to provide social housing 
for families listed under the Ministry of Housing’s waiting lists. 
Mazaya was created to assist eligible families in purchasing 
a housing by obtaining financing from a participating bank, in 
addition to government financial support.

Installments paid by the beneficiary will amount to 25% of 
their  monthly income. The government financial support will 
be equivalent to the remaining balance between the monthly 
installment paid by the beneficiary, and the required installment 
amount by the participating bank.

برنامج مزايا
هــو خدمــة اســكانية تتمثــل فــي الدعــم الــذي تقدمــه الــوزارة عــن طريــق 
حصــول المنتفــع بالبرنامــج علــى تمويــٍل مصرفــي مــن البنــك المشــارك 
بغــرض شــراء مســكن، حيــث يســدد المنتفــع نســبته %25 مــن دخلــه 
ــر الدعــم  ــوزارة بتوفي كقســط شــهري، فيمــا تلتــزم الحكومــة مــن خــالل ال
لــدى  الشــهرية  األقســاط  باقــي قيمــة  الــذي يغطــي  الحكومــي  المالــي 

البنــك الممــول.

واالنتفــاع ”بمزايــا” متــاح لــكل مــن لديــه طلــب إســكاني قائــم ألي مــن 
أنــواع الخدمــات اإلســكانية، أو كل مــن تتوفــر فيــه االشــتراطات المتطلبــة 

لالنتفــاع بالبرنامــج.





Features of Diyar Al Muharraq:

— Close to Bahrain’s Capital Manama and the Bahrain
   International Airport.
— Variety of residential, commercial & hospitality projects.
— An extensive mix of promising investment opportunities.
— Comprehensive housing solutions for all income brackets.

مميزات ديار المحرق:

— قربها من عاصمة البحرين المنامة
   ومطار البحرين الدولي.

— تحتضن مشاريع سكنية وتجارية وسياحية متنوعة.
— توفر فرص استثمارية متنوعة وواعدة.

— توفر حلول سكنية شاملة تالئم جميع فئات المجتمع.



DIYAR AL MUHARRAQ ,
WHERE THE NEW BAHRAIN BEGINS
Diyar Al Muharraq was conceptualized to reflect the authentic 
Arabian and secularly fraternal aspects of the vast culture 
of Bahrain, the all-encompassing nature of the myriad 
opportunities it offers both its people and tourists, and the 
progress oriented outlook it has maintained throughout its 
history. Upon completion, Diyar Al Muharraq is envisioned to be 
a comprehensive, fully integrated modern city, encompassing 7 
islands and occupying a total area of 10 square kilometers of 
reclaimed land.

Diyar Al Muharraq is located on the northern edge of the city of 
Muharraq, the former capital of Bahrain, and is built to mirror the 
tranquil coastal lifestyle of its neighbouring city and its people, 
by encompassing over 40 kilometers of waterfront property, 
along with sandy beaches.

ديار المحرق،
حيث تبدأ البحرين عهداً جديداً

صممــت ديــار المحــرق لتعكــس أصالــة وعراقــة اإلرث الثقافــي لجزيــرة 
الماضــي  بيــن  رائــع  تناغــم  لخلــق  مــع لمســة عصريــة مميــزة  المحــرق 
ــرات  ــار المحــرق مســاحة شاســعة تفــوق 10 كيلومت والحاضــر. وتحتــل دي
العصريــة  للمدينــة  بــارزاً  نموذجــاً  وتعــد  جــزر،   7 امتــداد  علــى  مربعــة 

والمســتقبلية. المتكاملــة 

تقــع ديــار المحــرق فــي الجــزء الشــمالي لمدينــة المحــرق، عاصمــة مملكــة 
مــن  كــم   40 مــن  أكثــر  تمتــد  خالبــة  بحريــة  بواجهــة  الســابقة.  البحريــن 
الواجهــة البحريــة الســاحرة، تمتــاز ديــار المحــرق بنمــط حيــاة ســاحلية هادئــة 

ــرة المحــرق. ــة لجزي ــة الجغرافي تعكــس البيئ
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فلل جيـوان
في ديرة العيون
نعمة االسترخاء

واألمان

Jeewan Villas
in Deerat Al Oyoun
The joy of relaxation
and safety
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Jeewan VillasJeewan Villas

Diyar Al Muharraq

Arabian Gulf

فلل جيـوانفلل جيـوان
ديار المحرق

الخليج العربي



الخيار المناسب
لكل أسرة بحرينية

PERFECT CHOICE 
FOR EVERY BAHRAINI 
FAMILY

Features of Jeewan Villas:

— Easily accessible from Diyar’s main entrance.
— A community dedicated to “Mazaya” villas.
— Located within close proximity of commercial
   buildings and Dragon City.
— Designed with high standards to meet the needs
   of Bahraini families.
— Community Center, along with Mosque and
   Playground dedicated to serve the requirements
   of the community.

مميزات فلل جيـوان:

— موقعها بالقرب من مدخل ديار المحرق.
— مجتمع متناسق ومخصص لفلل برنامج مزايا.

— موقعها بالقرب من مباني تجارية
   ومدينة التنين الصينية.

— صممت بمعايير عالية لتناسب متطلبات
   األسرة البحرينية.

— مركز تجاري مخصص لتلبية إحتياجات سكان المجتمع    
   مع مسجد وملعب.



FLOOR PLAN

Ground Floor First Floorالطابق األرضي

* All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.



مخطط الفيال

Roof Deck الطابق األولالسطح

ROOF DECK

FUTURE EXPANSION

* جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.



Comfort, convenience and affordability gets a 
brand new address in the heart of Bahrain’s most 
exciting new housing development. Jeewan Villas, 
Part of Deerat Al Oyoun, a new privately developed 
residential project integrates high quality housing 
standards with state-of-the art infrastructure and 
prices that are reasonable to create the most ideal 
locale to enjoy traditional Bahraini life.

اكتشــف العنــوان الجديــد للراحــة والســكينة والســعر المناســب 
فــي قلــب أكثــر المشــاريع الســكنية الجديــدة إبهــاراً فــي مملكــة 
البحريــن. فلــل جيــوان، جــزء مــن ديــرة العيــون وهــو مشــروع ســكني 
جديــد يطــوره القطــاع الخــاص ويجمــع بيــن أرقــى معاييــر الســكن 
لخلــق  المناســبة  واألســعار  المتطــورة،  التحتيــة  والبنيــة  الفاخــر، 
وجهــة مثاليــة للســكن التــي تناســب جميــع أفــراد األســرة البحرينيــة.



* All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary. * جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.



* All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary. * جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.



Combining both traditional and modern architectural 
designs, this residential project provides paved 
roads as well as safe and easy access to various 
purpose-built amenities contained within the 
project. Each of the homes in the project will be 
sold under the Ministry of Housing’s Mazaya Social 
Housing scheme.

Jeewan Villas… the most friendly and affordable 
housing community for Bahraini families.

التقليديــة  المعماريــة  التصميمــات  بيــن  المشــروع  هــذا  يجمــع 
والعصريــة، ويشــتمل علــى طــرق ممهــدة، فضــال عــن ســهولة 
الوصــول إلــى المرافــق المتعــددة داخــل المشــروع. قامــت ديــار 
المشــروع.  تصــور وتصميــم  بوضــع  اإلســكان  لتطويــر  المحــرق 
وقــد حرصــت علــى أن يتناســب مــع المعاييــر العاليــة للمخطــط 
بيــع كل وحــدة فــي المشــروع  الرئيســي لديــار المحــرق. وســيتم 

وفــق برنامــج “مزايــا” اإلســكاني.

فلــل جيـــوان الوجهــة المثاليــة للعائــالت البحرينيــة وســط أجــواء 
مريحــة وأســعار مناســبة.



VILLA TYPE S1
Jeewan

S1 فيـال
جيـوان

* All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary. * جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.



Built - Up Area Sqm       مساحة البناء متر مربع

Ground Floor 96 الطابق األرضي

First Floor 105 الطابق األول

Stair Well Area 25 بيت الدرج

Services 15 الخدمات

Total 241 المجموع



Sports Playground
ملعب رياضي

Children Playground
ساحة لعب األطفال

Community Mosque Educational Facilities
مسجد

Community Centre 
مرافق تعليمية

المرافق القريبة
NEARBY FACILITIES

مركز تسوق



موقف لسيارتين
CAR PORT FITS

CARS2
BATHROOMS3.5حمامات

BEDROOMS3 غرف نوم

مميزات الفيال
VILLA FEATURES

4

Built Up Area

241Sqm

مساحة البناء

274Sqm

Expandable to 
 Expandableقابلة للتوسيع إلى

to قابلة 
 للتوسيع
إلى







diyar.bh

Diyar Al Muharraq W.L.L.
P.O. Box 75777
Manama, Kingdom of Bahrain

T. 80008880


