،بيتك في البارح
مالذك لتنعم برفاهية الحياة
ESCAPE EVERYTHING
BUT THE GOOD LIFE
AT AL BAREH

diyar.bh

ینظــر مواطنــو دول مجلــس التعــاون الخلیجــي واألجانــب إلــى مملكــة
 بســبب بیئــة،البحریــن كمركــز للتجــارة واالســتثمارات طویلــة األجــل
األعمــال الغنیــة والمفتوحــة التــي تمكــن األجانــب مــن امتالكها وتشــغیلها
 وذلــك جــزء مــن الرؤيــة، مــع تقدیــم الدعــم الحكومــي100% بنســبة
.2030 واألهداف االقتصادية الطموحة للبالد لعام

. جزیــرة طبیعیــة33  وتتكــون مــن،تقــع مملكــة البحریــن فــي الخلیــج العربــي
 وصناعــة اللؤلــؤ،تشــتهر البحریــن بكونهــا موقــع حضــارة دلمــون القدیمــة
 وكانــت موطنً ــا للســكان المحلييــن، والثقافــة الغنیــة بالتقالیــد،الواســعة
، وفــرص األعمــال الحيويــة،والوافديــن المتمتعيــن بطبیعتهــا الجذابــة
.وتطورها المستمر لتصبح الخیار األول للعیش في المنطقة

Nestled in the Arabian Gulf lies the Kingdom of Bahrain,
with an Arabic name that means ‘Two Seas,’ and consists of
33 natural islands. Known for being the site of the ancient
Dilmun civilization, its vast pearling industry, and a culture
rich in tradition, Bahrain has been home to both foreigners
and locals who thrive in its inviting nature, bustling business
opportunities, and its development into becoming the prime

choice of living in the region. Neighboring GCC nationals and
foreigners look to the picturesque Kingdom of Bahrain as a
hub for trading, or long-term investments due to its rich and
open business environment that enables foreigners to own
and operate at 100% capacity while providing government
support, all part of The Economic Vision 2030.

البحرين موطنك الدائم
BAHRAIN YOUR FOREVER HOME

ديار المحرق
"دیــار المحــرق" هــي المدينــة المســتقبلية لمملكــة البحريــن .تــم تصورهــا
جنبــا إلــى جنــب
مــن رؤيــة المملكــة؛ بدمــج تراثهــا الغنــي بالتجــارة والتقالیــد ً
أرضــا للفــرص والحداثــة واألصالــة الحقیقیــة .تقــع فــي شــمال
لتكــون ً
المحــرق ،العاصمــة الســابقة للمملكــة ،والتــي اشــتهرت بتجــارة اللؤلــؤ
وصیــد األســماك مــن خــال موقعهــا علــى الواجهــة البحریــة الــذي یحیــط
بجمیع المساحات السكنیة والتجاریة.

ذاتیــا ،تمتــد علــى
مــن المقــرر أن تكــون مدینــة كاملــة النطــاق ومكتفیــة
ً
مربعــا ،و  40كیلومتـ ًـرا مــن الســواحل
 7جــزر علــى مســاحة  12كيلــو متـ ًـرا
ً
الخالبــة ،مــع إمكانیــة الوصــول إلــى مرافــق الواجهــة البحریــة والشــواطئ
الرملیــة والرعایــة الصحیــة والتعلیــم والمحــات التجاریــة والترفيهيــة
ومرافق الرفاهية ُ -م َشكّلة مجتمع خاص بها.
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It is set to be a full-scale and self-contained city, stretching
to 7 islands over 12 square kilometers, and 40 kilometers of
a picturesque coast, with access to waterfront properties,
sandy beaches, healthcare, education, retail, entertainment,
and leisure spaces - all unified into a society of its own.

Diyar al Muharraq is the long-envisioned future of Bahrain.
It is a city conceptualized out of the Kingdom’s vision; with
the merging of its heritage, rich in trade and tradition along
with ambition: to be a land of opportunities, modernity,
and true authenticity. Located in the north of Muharraq,
the kingdom’s previous capital city, the history in the pearl
and fishing industry is encapsulated and heightened by
the waterfront location that surrounds all residential and
commercial spaces.

مميزات المخطط الرئيســي
Features of the Master Plan

ديار المحرق المرافق
والتسهيالت
أنواعــا مختلفــة مــن العمــاء :مدینــة التنیــن البحریــن للمنتجــات
أربعــة مراكــز تجاریــة رئیســیة ،تخــدم
ً
الصینیــة بالجملــة والتجزئــة ،وســوق البراحــة بمثابــة قصیــدة لألســواق العربیــة التقلیدیــة ،الســوق
التايلنــدي تــاي مــارت ،ومراســي جالیریــا ،مجمــع تجــاري یوفــر جمیــع مــا یتعلــق بالتســوق والترفیــه
وأنشطة عطلة نهایة األسبوع باإلضافة الى مجموعة واسعة من خیارات الطعام.
جمیــع وســائل الراحــة والخدمــات متاحــة لتحقیــق الكفــاءة :المــدارس والمستشــفیات والفنــادق
والمتنزهات ،مع نمط حیاة المدينة المتكاملة.
الفلــل التجاريــة ســتوفر خدمــات مثــل الصــاالت الریاضیــة والعیــادات وریــاض األطفــال والمقاهــي
والمطاعم وصالونات التجمیل ومحالت غسیل المالبس ومحالت السوبرماركت الصغيرة.
الشــركات التــي تتطلــب مســاحات أكبــر يمكــن أن تتخــذ مكانً ــا فــي صــاالت العــرض التجاریــة التــي تــم
توزیعهــا بشــكل اســتراتیجي فــي جمیــع أنحــاء "دیــار المحــرق" ،وهــي مخصصــة لألعمــال التجاريــة،
مثل :السیارات واألثاث والقوارب وغيرها.

DIYAR AL MUHARRAQ
FACILITIES AND AMENITIES
Four main malls, all of which cater to various types of markets: Dragon City Bahrain
for wholesale and retail Chinese products, Souq Al Baraha as the ode to Arabian
traditional markets, the Thai Mart, and the Marassi Galleria for all things related to
shopping, entertainment, weekend activities, and a wide array of dining options.
All amenities and services will be available for efficiency: schools, hospitals, hotels,
and parks, inclusive with an island-living lifestyle.
Commercial villas will provide services such as gyms, clinics, kindergartens, cafes,
restaurants, beauty salons, laundry shops, and mini supermarkets.
Businesses that require bigger spaces could position themselves in commercial
showrooms that are strategically positioned throughout Diyar Al Muharraq, and
are ready for the automobile, furniture, or boating companies to set-up shop.

PERFECT OPTIONS TO SUIT
EVERYONE'S PREFERENCE
Al Bareh provides you with a range of purchasing options to suit your needs:
•
•

Sea front residential villas providing high-end villas with fabulous waterfront
views overlooking the main canal with easy access by road.
Inner residential villas positioned in the heart of Al Bareh and within an easy
stroll to the communities waterfront parks.

Though Al Bareh was initially designed to provide customers solely with plots of
land sold on a freehold basis to all nationalities, for the development of multi-storey
buildings and villas, project owners Diyar Al Muharraq are also offering for sale, 55 inner
and waterfront villas. This underscores the developer’s confidence in the successful
outcome of the project.

خيارات متنوعة
تناسب مختلف األذواق
: تشمل،يحتوي مشروع البارح السكني الرائد والفريد من نوعه على نوعين من القسائم
•فلــل ســكنية بموقــع مميــز يســهل الوصــول إليــه مــع واجهــة بحريــة خالبــة بغــرض بنــاء فلــل راقيــة
تطل على البحر والقناة المائية الرئيسية
 تتميــز بقربهــا مــن المنتزهــات المطلــة علــى،•فلــل ســكنية داخليــة تقــع فــي قلــب مخطــط البــارح
البحر
ويهــدف المخطــط الرئيســي لمشــروع البــارح إلــى بنــاء روابــط عائليــة وثيقــة بيــن أفــراد المجتمــع وذلــك عبــر
 ولهــذا فقــد تــم طــرح قســائم المخطــط للبيــع مــع،توفيــر أســلوب حيــاة مبنــي علــى االنســجام والتناغــم
.خيار التملك الحر لألفراد من جميع الجنسيات

UNIQUE HOMES
DESIGNED FOR LIVING
BY SEA
Al Bareh in Diyar Al Muharraq offers unique, sea-front residences
designed to make living by the sea, a lifestyle you'll never want
to change.

صممت
منازل متميزة
ّ
ً
خصيصا للعيش بالقرب
من الساحل
 وقــد تــم تصميمهــا،يوفــر البــارح فــي ديــار المحــرق منــازل مميــزة بواجهــات بحريــة
.لتكون نمط حياة بحري فريد من نوعه
ّ

A UNIQUE
COMMUNITY
REFINED SEAFRONT
RESIDENCES

Modelled with an aim to glorify the harmonious and effervescent
culture and lifestyle that is envisioned to radiate from the
communities living within Diyar Al Muharraq, Al Bareh is
situated in a prime location on the west of the master-planned
development, granting inhabitants with both a majestic seafront
view and a prime view of the main canal. The project will provide
a soothing environment that beautifully blends an extravagantly
elegant indoor experience with the exquisite outdoors.

 يضمــن أعلــى،صمــم مشــروع البــارح لتوفيــر أســلوب حيــاة فريــد مــن نوعــه
 ويقــع البــارح فــي الجانــب الغربــي مــن.مســتويات المعيشــة والســكن الراقــي
مدينــة ديــار المحــرق مــع إطاللــة بحريــة تخطــف األنفــاس وإطاللــة أخــرى ال تقــل
ً
 وســوف يقــدم هــذا.جمــال علــى القنــاة المائيــة الرئيســية فــي المدينــة

المشــروع بيئــة باعثــة علــى االســترخاء والهــدوء عبــر مزيــج رائــع مــن فخامــة
.التصميم الداخلي مع سحر المناظر الطبيعية الخالبة

استمتع بحياتك في
منازل البارح على
أجمل إطالالت الخليج
العربي

Diyar Al Muharraq W.L.L.
P.O. Box 75777
Manama, Kingdom of Bahrain
T. 80008880

