


AL QAMRA

A quick walk to the beach. Stop by for some water sports 
and other recreational activities. Enjoy great bargains 
while shopping. Sample a wide selection of dining options. 
Or just walk around Al Qamra and savour the satisfaction 
of living in a neighborhood that offers so much more for 
you and your family! 

With 131 freehold residential plots tailored for affordable 
mid-range housing units along with dedicated retail and 
recreational areas, Al Qamra is certainly all set to be one 
of the most sought after addresses in Diyar Al Muharraq 
and is now available for families that are looking for their 
new home! 
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Diyar Al Muharraq
Sales OfficeSh. Isa Bin Salman

Al Khalifa Grand Mosque

Dragon City

Al Qamra

Marassi Al Bahrain

LOCATIONPROJECT BRIEF

Al Qamra’s freehold plots is the 
perfect balance between accessibility 
and convenience without striking an 
ultra premium price!  

With 131 freehold plots currently available ranging from 
300 sqm to around 812 sqm, there’s immense flexibility in 
deciding the size that best meets your housing requirement. 
The plots are conveniently situated in the heart and Town 
Centre of Diyar Al Muharraq. What’s more, the luxurious 
Marassi Al Bahrain waterfront development that includes 
Diyar’s largest beach is within close walking distance. For 
serious shoppers, the gargantuan Dragon City along with 
a community shopping centre lies in close proximity to 
Al Qamra. 

Al Qamra is the perfect address for the new-age family 
with easy access to scenic community landscaping. You can 
build your dream house in this attractive neighborhood, 
and once again discover that there’s no place like home!



مخطـــط قسائـــم القمـــرة
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AL QAMRA MASTER PLAN

تشــتمل المرحلــة الثانيــة واألخيــرة مــن 
أرض  قطعــة   ١٣١ علــى  القمــرة  مشــروع 
مــن  مســاحاتها  تتــراوح  الحــر  للتملــك 
إلــى حوالــي ٨١٢  ٣00 متــر مربــع  حوالــي 
فــي  التامــة  المرونــة  مــع  مربــع،  متــر 
ــب  ــذي يناس ــة األرض ال ــم قطع ــار حج اختي

أحالمــك.  بيــت  فــي  متطلباتــك 

Al Qamra which holds 131 freehold 
plots currently available ranging from 
around 300 sqm to around 812 sqm, 
there’s immense flexibility in deciding 
the size that best meets your housing 
requirement. 

Freehold Residential Plots

Diyar Public Use

Retail & Community Area

قسائم سكنية للتملك الحر

إستخدام ديار العام

محالت تجارية ومجتمعية

Al Sidra
الســــدرة

Al Qamra
مشروع القمـرة

مدينة التنين

مراســي البحريـــن

Dragon City

Marassi Al Bahrain



الموقع

جامــع الشــيخ عيســى بــن 
ســلمان آل خليفــة

مدينة التنين

القمرة

مكتب المبيعات
لديار المحرق

مراسي البحرين

نبذة عن المشروع

للتملــك  القمــرة  مشــروع  يتمتــع 
الحــر بموقعــة المثالــي فــي قلــب 
ــة  ــبل الراح ــر س ــرق وتوف ــار المح دي

المناســبة وبأســعار 
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القمــرة وجهــة مثاليــة للعائــات العصريــة التــي ســتتمتع 
ذات  الخضــراء  المســطحات  إلــى  الوصــول  بســهولة 
المناســب لبنــاء بيــت  المــكان  إنهــا  الخابــة.  اإلطــاالت 
أحامــك فــي أجــواء رائعــة تعــزز شــعورك بالراحــة فــي 

منزلــك.

يشــمل المشــروع فــي الوقــت الحالــي علــى ١٣١ قطعــة 
أرض للتملــك الحــر تتــراوح مســاحاتها بيــن ٣00 متــر مربــع 
ــار  ــي اختي ــة ف ــة التام ــع المرون ــع، م ــر مرب ــي ٨١٢ مت وحوال
حجــم قطعــة األرض الــذي تناســب متطلبــات بيــت أحامك. 
تقــع أراضــي القمــرة فــي قلــب مدينــة ديــار المحــرق، كمــا 
ــن،  ــرة مــن مراســي البحري أنهــا علــى ُبعــد مســافة قصي
المشــروع الــذي يتميــز بإطالــة مائيــة خابــة ويضــم أكبــر 
شــاطئ فــي مشــروع ديــار. ولمحبــي التســوق، يمكنهــم 
مدينــة  فــي  نوعــه  مــن  الفريــد  المجمــع  فــي  التجــول 

التنيــن الواقعــة بالقــرب مــن القمــرة.
 

مطار البحرين الدولي
المحرق

المنامة

جسر الملك فهد
(جسر البحرين والسعودية)

حلبة البحرين الدولية

ميناء خليفة بن سلمان 

ديــار المحــرق



القمرة

اســتمتع بالســير علــى الشــاطئ الســاحر. توقــف لتشــارك 
فــي بعــض الرياضــات المائيــة واألنشــطة الترفيهيــة. جــّرب 
متعــة التســوق. اختــر مــن بيــن مجموعــة منتقــاة مــن 
المأكــوالت الشــهية، أو حتــى تجــول فــي أنحــاء القمــرة 
وأنعــم بالعيــش فــي أجــواء تبعث علــى الراحة والســكينة 

وتوفــر لــك كل مــا تتطلــع إليــه أنــت وأفــراد أســرتك! 

ــك  ــكنية للتمل ــة أرض س ــرة ١٣١ قطع ــروع القم ــم مش يض
ــاء وحــدات ســكنية متوســطة بأســعار  الحــر مصممــة لبن
مناســبة، إلــى جانــب المناطــق الترفيهيــة ومراكــز تجاريــة 
تفــي بمتطلباتــك، لتكــون بذلــك الوجهــة المثاليــة التــي 
ديــار  فــي  يناســب تطلعاتــك  أســلوب حيــاة  لــك  توفــر 
المحــرق. اآلن القمــرة متوفــرة للعائــات والراغبيــن فــي 

ــح. ــاة المري ــلوب الحي ــز بأس ــواء تتمي ــي أج ــش ف العي




