إطالالت األفق المثالية
على الواجهة المائية
PRISTINE SKYLINE VIEWS
& WATERFRONT LIVING
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إلــى الحياة المثالية
TO A WONDERFUL REALITY

البحرين

BAHRAIN

YOUR FOREVER HOME
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 foreigners to own and operate at 100%
capacity while providing government support, all part
of The Economic Vision 2030, the country’s ambitious
economic aims by the year 2030.

موطنك الدائم
ینظــر مواطنــو دول مجلــس التعــاون الخلیجــي واألجانــب إلــى مملكــة
 بســبب بیئــة،البحریــن كمركــز للتجــارة واالســتثمارات طویلــة األجــل
األعمــال الغنیــة والمفتوحــة التــي تمكــن األجانــب امتالكهــا وتشــغیلها
 وذلــك جــزء مــن الرؤیــة، مــع تقدیــم الدعــم الحكومــي٪100 بنســبة
.2030 االقتصادیة واألهداف االقتصادیة الطموحة للبالد لعام

 جزیــرة33 وتتكــون مــن،تقــع مملكــة البحریــن فــي الخلیــج العربي
، تشــتهر البحریــن بكونهــا موقــع حضــارة دلمــون القدیمــة.طبیعیــة
 وكانــت موط ًنــا، والثقافــة الغنیــة بالتقالیــد،وصناعــة اللؤلــؤ الواســعة
،لســكان المحلييــن والوافديــن الذیــن یتمتعــون بطبیعتهــا الجذابــة
 وتطورهــا المســتمر لتصبــح الخیــار األول،وفــرص األعمــال الحيويــة
.للعیش في المنطقة

ديار المحرق
DIYAR AL MUHARRAQ

"دیــار المحــرق" هــي المدينــة المســتقبلية لمملكــة البحريــن .تــم
تصورهــا مــن رؤيــة المملكــة؛ بدمــج تراثهــا الغنــي بالتجــارة والتقالیــد
أرضــا للفــرص والحداثــة واألصالــة الحقیقیــة.
جن ًبــا إلــى جنــب لتكــون ً
تقــع فــي شــمال المحــرق ،العاصمــة الســابقة للمملكــة ،والتــي اشــتهرت
بتجــارة اللؤلــؤ وصیــد األســماك مــن خــال موقعهــا علــى الواجهــة
البحریــة الــذي یحیــط بجمیــع المســاحات الســكنیة والتجاریــة.
مــن المقــرر أن تكــون مدینــة كاملــة النطــاق ومكتفیــة ذات ًیــا ،تمتــد
علــى  7جــزر علــى مســاحة  12كيلــو متــ ًرا
مربعــا ،و  40كیلومتــ ًرا مــن
ً
الســواحل الخالبــة ،مــع إمكانیــة الوصــول إلــى مرافــق الواجهــة البحریــة
والشــواطئ الرملیــة والرعایــة الصحیــة والتعلیــم والمحــات التجاریــة
والترفیــه ومرافــق الرفاهيــة -كلهــا مجتمعــة فــي وحــدات خــاص بهــا.

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.
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.
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 40كم من الحياة
على الواجهة البحرية

 7جزر بمساحة  10كم2
ومساحة إجمالية تبلغ  12كم2

40 Km of
Seafront Living

7 Islands of 10 Km2
& Total Area Spanning 12 Km2
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جسر الملك فهد

قلب العاصمة المنامة

مطار البحرين الدولي

King Fahad Causeway

Manama City Center

Bahrain International Airport

ديار المحرق
المرافق والتســهيالت
DIYAR AL MUHARRAQ
FACILITIES AND AMENITIES

مميزات المخطط الرئيســي
Features of the Master Plan

المستشفیات والمراكز الصحیة

المراكز التجارية

المرافق التعليمية

Hospitals & Health Centers

Retail Centers

Educational Facilities

محالت التجزئة

مرافق مجتمعیة

فنادق

Community Retail

Community Facilities

Hotels

حدیقة الدیار

جامع

شواطئ

Hadiqat Al Diyar

Grand Mosque

Beaches

أنواعــا مختلفــة مــن العمــاء:
أربعــة مراكــز تجاریــة رئیســیة ،تخــدم
ً
مدینــة التنیــن البحریــن للمنتجــات الصینیــة بالجملــة والتجزئــة،
وســوق البراحــة بمثابــة قصیــدة لألســواق العربیــة التقلیدیــة ،والســوق
التایلنــدي  ،ومراســي جالیریــا ،مجمــع تجــاري یوفــر جمیــع مــا یتعلــق
بالتســوق والترفیــه وأنشــطة عطلــة نهایــة األســبوع باإلضافــة الــى
مجموعــة واســعة مــن خیــارات الطعــام.
جمیــع وســائل الراحــة والخدمــات متاحــة لتحقیــق الكفــاءة :المــدارس
والمستشــفیات والفنــادق والمتنزهــات  ،مــع نمــط حیــاة المدينــة
المتكاملــة.
ســتوفر الفلــل التجاریــة خدمــات مثــل الصــاالت الریاضیــة والعیــادات
وریــاض األطفــال والمقاهــي والمطاعــم وصالونــات التجمیــل ومحــات
غســیل المالبــس ومحــات الســوبرماركت الصغيــرة.
الشــركات التــي تتطلــب مســاحات أكبــر يمكــن أن تتخــذ مكانًــا فــي
صــاالت العــرض التجاریــة التــي تــم توزیعهــا بشــكل اســتراتیجي فــي
جمیــع أنحــاء "دیــار المحــرق" ،وهــي مخصصــة لألعمــال التجاريــة ،مثــل:
الســیارات واألثــاث والقــوارب وغيرهــا.

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 shopping, entertainment, weekend
activities, and a wide array of dining options.
All amenities and services will be available for efficiency:
schools, hospitals, hotels, parks, 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.

يوفــر مشــروع "مــزون" منفــذ مباشــر للســكان للوصــول إلــى "مرســى
النســیم" والواجهــة البحریــة .ويقــع مشــروع "مــزون" فــي موقــع مميــز
مابيــن "البــارح" و"النســیم" فــي قلــب "دیــار المحــرق" مطــل علــى القنــاة
المائيــة.
يتكــون مشــروع "مزون"مــن قســائم ســكنیة علــى الواجهــة البحریــة
وأخــرى داخلیــة ،كمــا يشــتمل علــى المرافــق األساســية لألحيــاء التــي
تلبــي احتياجــات الســكان.

With residents having direct access to the Al Naseem
Marina and Seafront Retail, seated in between the grand
communities of Al Bareh and Al Naseem, at the heart of
Diyar Al Muharraq taking a prime location overlooking
the canal.
Mozoon is composed of the seafront and inner residential
plots, with essential facilities to meet the residents' needs.

قسائم مطلة على
الواجهة البحرية
Sea Front Plots

قسائم داخلية
Residential Plots

مساحات مفتوحة
Open Space

محالت التجزئة
Local Retail

تملك حر
Freehold
Ownership

موقع مميز
Prime
Location

يطل على
القناة الرئیسیة
Overlooking the
Main Canal

حیاة الرفاهیة
Luxury
Living
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