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Development

Licence no. DVT-201903/0015 

مرحًبــا بكــم فــي ون بحريــن بــي. المشــروع الذي يجمــع بيــن الفخامة غير المســبوقة، 
والتصميــم المميــز وأســلوب الحيــاة العصري.

يتميــز "ون بحريــن بــي" بموقــع فريــد مــن نوعــه، حيث يقع على الشــارع الرئيســي 
المــؤدي إلــى خليــج البحريــن، وعلــى مشــارف مركز البحريــن المالــي، ليكون بذلك 

المــكان ا¥مثــل الذي يرغــب النــاس بالعيش فيه.

ندعوكــم ¦كتشــاف المنتجــع الســكني ا¥كثــر فخامــة فــي البحريــن "ون بحرين بي"

فخامــة غير مســبوقة
أســلوب متميز

أناقــة ال تُضاهى



البحريــن، جزيرة 
ليس لهــا مثيل



كانــت البحريــن تُعــرف في الســابق باســم دلمــون وتايلوس. وهي جزيــرة صغيرة 
اشــتهرت منــذ العصــور القديمــة بصيــد اللؤلــؤ، الــذي كان يعد مــن أفضل أنواع 

اللؤلــؤ فــي العالــم فــي القرن التاســع عشــر. وكانت أول دولــة يتخلــى اقتصادها 
عــن االعتمــاد شــبه الكامــل علــى النفط فــي منطقــة الخليج، فقد اســتثمرت 

البحريــن بكثافــة فــي قطــاع البنــوك والســياحة والتكنولوجيــا المالية.

وتحتضــن البحريــن ٣ مواقــع تراثيــة مســجلة فــي قائمــة اليونســكو لمواقــع التراث 
العالمــي وهــم قلعــة البحريــن وطريــق اللؤلــؤ وتالل مدافن دلمــون، فضًال عن 

عــدد كبيــر مــن فنــادق الخمس نجــوم ومراكز التســوق الراقية والمــدارس الدولية 
الحائــزة علــى جوائــز. وباتــت مملكــة البحرين وجهــة مفضلــة للعائــالت المغتربة، 

وذلــك بفضــل قطــاع الفنــون والترفيــه الغنــي والنابض بالحيــاة فيها.

بحسب اســتبيان 
ا¥جانــب العالمي 

لعام ٢٠١٧

بحســب اســتبيان "اتش 
اس بي ســي" حول رضى 

المغتربيــن لعــام ٢٠١٧

المركز 
التاسع

المركز 
ا¥ول

مــكان يفوق 
الوصــف والخيال



يمتــد خليــج البحريــن علــى مســاحة تبلــغ ١,٤٥ مليــون متــر مربــع ويقع على 
أرض ســاحلية خالبــة تطــل علــى ميــاه الخليــج العربي. وقــد ُصمم هذا 

المشــروع المســتوحى مــن ا¥عمــال التجاريــة وصيد اللؤلــؤ الضارب في 
عمــق التاريــخ فــي مملكــة البحريــن، لتكــون منطقة مثاليــة لÎعمال 

والترفيــه المثاليــة فــي قلــب مدينــة المنامة.

وينفــرد خليــج البحريــن بميــزة فريــدة؛ فهــو يجمــع بين االســترخاء والفخامة 
فــي قلــب العاصمــة. ســيوفر خليــج البحريــن نمــط حياة فريــد من نوعه، إذ 

ســيجمع بيــن المرافــق الســكنية والتجاريــة والســياحية وأماكــن البيع 
بالتجزئــة والســاحات العامة.

خليــج البحريــن وجهة 
عالميــة لÎعمــال والترفيه 
واالســتمتاع بنمــط الحياة



خليــج البحريــن هــو بوابــة ¥فضــل المناطــق الترفيهيــة والمطاعم 
فــي البحريــن. وهــو منطقــة ممتعــة ومثيرة فــي الوقت ذاته، 

ويضــم مجمــع ا¥فنيــوز، ذا بــارك، وحديقــة ذا وارف، وفندق 
فورســيزونز خليــج البحرين.

كمــا يوفــر خليــج البحريــن نمــط حياة مــن الطــراز العالمي لمن 
اختــاروا العيــش فيــه، وذلــك بفضــل ما يوفره مــن خدمات تضم 

نخبــة مــن أفضــل المطاعم وأماكــن الترفيه.

بوابتكــم لتتمتعــوا 
بنمــط نابض 

بالحيــاة فــي الموقع 
ا¥برز فــي البحرين



ون بحريــن بي
العنــوان ا¥رقى فــي البحرين

بفضــل موقعــه المثالــي على مدخــل خليج 
البحريــن، يتيــح "ون بحريــن بي" ســهولة الوصول 

إلــى شــارع الملك فيصل الســريع.

يبعــد ٨,٦ كلــم عــن مطــار البحرين الدولي  •
يبعــد ١,٣ كلــم عــن مرفأ البحريــن المالي  •

يبعــد ٣,٥ كلــم عــن المنطقة الدبلوماســية  •
يبعــد ١٨,٢ كلــم عــن جســر الملك فهد  •

فنــدق ويندام

أركابيتا
فندق

الفورسيزون
مجمــع ا¥فنيوز



"ون بحريــن بــي" تحفــة معماريــة مصممــة لجــذب االنتباه. ويعــد البرجان 
المذهــالن تتويجــًا ¥ناقــة التصميــم وفخامته.

ويوفــر البرجــان الســكنيان اللــذان بنيــا بنظــام التملــك الحــر خيارات غير 
مســبوقة فــي قطــاع المشــاريع الســكنية فــي البحريــن، بما في ذلك 

مســبح أولمبــي خارجــي بعــرض ٥٠ متــراً، وأول حديقة داخليــة تمنح 
القاطنيــن شــعورًا بأنهــم يقضــون أوقاتهــم في الخــارج وعلى مدار 

الســنة. صالــة رجال ا¥عمال.

ُصمــم كل بــرج بحيــث يحقــق الفائــدة القصوى من ا¦طالالت 
البانوراميــة الرائعــة علــى البحــر، وهمــا يضمــان ٧٤٠ شــقة فاخرة ذات 

غرفــة نــوم واحــدة أو غرفتيــن أو ٣ غــرف نوم، إلــى جانــب تمتعهما 
بتصاميــم طابقيــة متعددة.

مــكان يجمع بين 
التصميــم الفاخر 
والرقــي الخالص



عالــم يجعل من 
الرقــي والتميز 

أســلوب حياة



عالــم يجعــل من الرقي 
والتميــز أســلوب حياة



يوفــر مشــروع ون بحريــن بــي لســكانه مســتوى يُضاهي مــن الخدمات 
الشــخصية ووســائل الراحــة الفاخــرة مســتوى أفخــم الفنادق في 

العالــم، بــدءاً مــن الردهــة الفخمة وخدمــات الضيــوف المخصصة.

وبمجــرد دخــول المبنــى، ستشــاهدون منطقــة االســتقبال والردهة 
الكبيــرة المثيــرة لÛعجــاب والتــي تضفــي طابع رائــع للمبنى.

تتميــز الردهــة بالفخامــة ¦حتوائهــا علــى أفضــل أنــواع الرخام بألوان 
ناعمــة وهادئــة تتنــوع بيــن البنــي والذهبــي، تمنح الضيوف الشــعور 

 بالترحيــب. كمــا توفــر الردهــة ومنطقة االســتقبال فــي الطابق 
ا¥رضــي عــدداً مــن المســاحات المميــزة، بما فــي ذلك مكتبــة ومقهى 

وحديقــة داخلية.

طريقكــم إلى 
عالم مــن التميز



مســاحات فخمــة تحرك 
مختلف ا¥حاســيس



Men’s Health Club MaintenanceBeach Salon

Business Center Climbing WallsMultipurpose Hall Laundry

BBQ Area HousekeepingNinja Classes Mini Mart

Sauna & SPA CinemaIndoor & Outdoor
Swimming Pools

Restaurant

Meeting Room Women’s Health 
Club

Kids Play Area Indoor Garden

Private Parking Driver RoomsShops Outdoor Plaza
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توفــر الحديقــة الداخليــة واحــة مــن الهــدوء والجمال، ومــكان لالبتعاد عن 
صخــب الحيــاة، ومــكان للتواصــل مــع الطبيعة. صمم مهندســونا 

المعماريــون حديقــة داخليــة تمتــد علــى مســاحة تزيــد عــن ٥٠٠ متر مربع، 
لتتيــح للســكان االســتمتاع بالطبيعــة علــى مــدار الســنة دون التعرض 

لحــرارة الصيــف فــي منطقــة الخليــج. ويُغطــي الحديقة الداخلية ســقف 
مــن الزجاج ليســمح ¥شــعة الشــمس والضــوء بالدخول.

الداخلية لمطعمالحديقة  التجاريةا المحالت 

حديقــة داخلية 
هادئة



مالذ حصري
مفهــوم جديــد للرقي
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إن منطقــة صالــة الســكان مثــال علــى التطور وا¥ناقــة، وتوفر أجواًء 
عصريــة رائعــة وهادئــة. "نــادي ون" هــو نادي خــاص للمقيميــن يقع في 

الطابــق الســادس. ويضــم النــادي صالــة جميلة، ودار ســينما، وغرفة 
اجتماعــات ومركــز لرجال ا¥عمال.

"نــادي ون" هــو المــكان المثالــي للتواصــل مع ا¥صدقاء أو ممارســة 
ا¥عمــال أو حتــى للجلــوس واالســترخاء أثنــاء االســتمتاع بمنظــر خليج 

البحريــن ومدينــة المنامة.

"نادي ون"
الصالــة الخاصة 

بالسكان

االجتماعات سينماغرفة  دار  ا�عمال مركز 
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يوفــر مشــروع ون بحريــن بــي للمقيميــن عــدداً كبيراً من المســاحات 
لعيــش حيــاة ديناميكيــة، كمــا يخلــق معيــاراً جديداً من حيــث توفير 

الخدمــات فــي المبانــي الســكنية. ويســتطيع القاطنــون في ون 
بحريــن بــي الوصــول إلــى عدد كبير مــن المرافق داخــل المجمع 

المكــون مــن برجيــن ســكنيين. وقد صممــت المســاحات تصميمًا 
دقيقــًا بحيــث تناســب كافة أنمــاط الحياة.

وتشــمل وســائل الراحــة داخل المشــروع والمصممــة على طراز 
المنتجعــات الفاخــرة مســبحًا مدفئــًا بطــول ٢٥ متــراً يطــل على 
خليــج البحريــن، وغــرف تبديــل مالبــس فاخرة للرجال والســيدات.

المــكان المثالي 
لالسترخاء

الشاطئ
داخلية  مسابح 

وخارجية
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إن الصحــة والعيــش بنمــط الحيــاة ا¥مثــل جــزٌء أصيل من تجربــة الحياة 
في مشــروع ون بحرين بي. حيث ســيكون باســتطاعة الســكان 

اســتخدام صــاالت رياضيــة إمــا مختلطــة أو مخصصة للنســاء، وهي 
مــزودة بأحــدث ا¥جهــزة الرياضيــة وتماريــن ا¥ثقال الحــرة. كما يضم 

النــادي الرياضــي صالــة لممارســة رياضــة اليوغــا، وجدار تســلق لمحبي 
التحدي.

للوصــول بالتمارين 
 الرياضيــة إلى 
مســتوى جديد

الصحي  النادي 
للنساء المخصص 

الصحي  النادي 
للرجال المخصص  تسلق جدران 



نقــدم لكم 
تصاميــم داخلية 

ال تُضاهى



ُصممــت الشــقق فــي ون بحريــن بــي كتعبيــر نهائــي لمفهوم ا¥ناقة. 
وقــد ُصممــت كل شــقة بنوافــذ ممتــدة من ا¥رض حتى الســقف، 

بهــدف الحصــول علــى أفضــل ا¦طالالت، كمــا عملنا علــى التركيز 
علــى توفيــر مســاحات واســعة للمعيشــة، من خــالل التخطيط 

الذكــي للمســاحة الداخلية.

وثمــة مجموعتيــن مــن هــذه الشــقق جميلــة التصميــم التي تضم 
غرفــة نــوم واحــدة أو غرفتيــن أو ثــالث غرف نــوم تتميــز كل منهما 

بألــوان مميــزة، وهما: ماديســون ونايتســبريدج.

ورغــم اختــالف درجــات الــوان المجموعتيــن، إال أنه تــم اختيارهما 
وتفاصيلهمــا ونقــاط االتصــال فيهمــا وا¦ضــاءة بعنايــة بهدف خلق 

مســاحة مريحــة تبعــث علــى الترحــاب ليكــون بذلك الســكن ا¥فضل 
وا¥رقى.

المــكان ا¥مثل 
للرفاهيــة العصريــة، 

والرقي وأســلوب 
حياة الشــباب الدائم



تشــتمل مجموعــة ماديســون علــى ألــوان طبيعيــة باردة مع 
لمســة ذهبيــة ¦بــراز شــكلها الراقــي وخطوطها. وثمة 

تناســق رائــع بيــن ا¥ثــاث الخشــبي المصمم حســب الطلب 
المطلــي بلــون البلــوط ا¥بيــض وا¥حجــار الطبيعية.

وتتمتــع الشــقق بنوافــذ ممتــدة من ا¥رض حتى الســقف 
لالســتفادة مــن ا¦ضــاءة الطبيعيــة الجميلــة والرؤية 

البانوراميــة ¦طالالتها.

عة  مجمو
ماديســون؛ تصاميم 

داخليــة راقية ضمن 
ألوان باردة



المعيــار للرقي 
العصري



تتميــز المطابــخ بمجموعــة ماديســون ضمــن مشــروع ون بحريــن بي 
بتحقيقهــا التــوازن المثالــي بيــن الفخامــة والبســاطة. ويمتلــك كل 

مطبــخ مجموعــة حديثــة مــن ا¥جهــزة ا¥وروبية، وا¥ســطح الرخامية 
والخزائــن المصنوعــة مــن البلــوط ا¥بيض تم تشــطيبها باســتخدام 

ألــوان ذهبية.

مارفيل 
كاالكاتا

مارفيــل بيانكو البلــوط ا¥بيض
دولومايت

الباتــو بوليش

مقاومة 
للخدوش

مقاومة 
للجليد

مقاومــة للتآكل 
لعميق ا

الخصائص



مقاومة 
للخدوش

مقاومة 
للجليد

مقاومــة للتآكل 
لعميق ا

الخصائص

ُصممــت الحمامــات تصميمــًا دقيقــًا، بمــا فــي ذلك تلــك المخصصة 
للضيــوف أو الحمامــات الداخليــة.

ويخلــق التــوازن المثالــي بيــن البــالط ذي اللــون البنــي والبلوط ا¥بيض 
وبــالط زينيــث ســيدا الحجــري مفهومًا فريــداً لÎلــوان الطبيعية ذات 

التنســيق الرائــع للوصــول إلــى التصميــم ا¥مثــل للحمامــات الفاخرة.

بــالط زينيث 
ســيدا الحجري

الرخــام البني

البلــوط ا¥بيض



ُصممــت مجموعــة نايتســبريدج تصميمــًا دقيقــًا علــى يد 
نخبــة مــن المصمميــن الداخلييــن العالمييــن. تتألــف من 

مجموعــة ا¥لــوان الداكنــة والطبيعيــة الدافئــة، وقد تم 
التنســيق بيــن ا¥ثــاث والمفروشــات لخلق مســاحات 

داخليــة أنيقــة وفخمــة. ويكمــل الضــوء الطبيعي الذي 
يدخــل إلــى كل شــقة من خــالل النوافــذ الممتدة من 

ا¥رض حتــى الســقف بــالط ا¥رضيــة الرخامي ذي اللون 
الرمــادي الناعم.

عة  مجمو
نايتســبريدج؛ خطوط 

خالبــه وأثاث أنيق 
بألوان كالســيكية



المعيــار للرقي 
العصري



مقاومة 
للخدوش

مقاومة 
للجليد

مقاومــة للتآكل 
لعميق ا

الخصائص

تتميــز المطابــخ فــي مجموعــة نايتســبريدج ضمــن مشــروع ون بحرين 
بــي بالخطــوط الواضحــة والتشــطيبات العصريــة. ويمتلــك كل 

مطبــخ مجموعــة حديثــة مــن ا¥جهــزة ا¥وروبية، وا¥ســطح الرخامية 
والخزائــن المصنوعــة مــن خشــب روزوود تم تشــطيبها باســتخدام 

ألــوان ذهبية وا¦ضــاءة الخافتة.

رخــام تافوريت 
الثوري

مارفيــل كاالكاتا
خشب روزوود



مقاومة 
للخدوش

مقاومة 
للجليد

مقاومــة للتآكل 
لعميق ا

الخصائص

يجمــع هــذا الحمــام الفاخــر بيــن مختلف خطــوط التشــطيبات، لخلق 
فخامــة حقيقيــة وطبيعيــة. ومــن خــالل الجمــع بين بــالط الجدران من 

نــوع مارفيــل بيانكــو دولومايــت الباتــو بوليــش وبالط ا¥رضية ذات 
اللــون الرمــادي، تصبــح الحمامــات مكانًا فاخراً.

مارفيــل بيانكــو دولومايت 
الباتــو بوليش

رخام رمادي



أريكة

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

 أريكة اســترخاء 
بذراع خشــبي

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

 سرير مع 
لوح رأسي

هيــكل مغطــى بالقماش أو 
مدهــون بمادة بولــي يوريثان 

مع قاعدة خشــبية

 سرير مع 
لوح رأسي

هيــكل مغطــى بالقماش أو 
مدهــون بمادة بولــي يوريثان 

مع قاعدة خشــبية

 سرير مع 
لوح رأسي

هيــكل مغطــى بالقماش أو 
مدهــون بمادة بولــي يوريثان 

مع قاعدة خشــبية

 سرير مع 
لوح رأسي

هيــكل مغطــى بالقماش أو 
مدهــون بمادة بولــي يوريثان 

مع قاعدة خشــبية

 سرير مع 
لوح رأسي

هيــكل مغطــى بالقماش أو 
مدهــون بمادة بولــي يوريثان 

مع قاعدة خشــبية

أريكة على شــكل 
"L" حرف

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

أريكة على شــكل 
"L" حرف

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط

 صاالت 
جلــوس مترفة



كرســي بذراعين

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

كرســي بذراعين

مغطــى بالقمــاش المصقول 
مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

كرســي مكتب

 مغطــى بالقمــاش المصقول
 مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

كرســي سفرة

هيــكل مغطــى بالقمــاش مع 
قاعدة وأرجل خشــبية

كرســي مكتب

 مغطــى بالقمــاش المصقول 
مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

كرسي دوار

 هيــكل مغطــى بالقماش 
مــع أرجل قاعدة دوارة

كرســي صالة

هيــكل مغطــى بالقماش 
المصقــول مــع أرضية وإطار 

مصنوعيــن من الخشــب

كرســي صالة

 هيــكل مغطــى بالقماش 
مع قاعدة خشــبية

كرســي مكتب

 مغطــى بالقمــاش المصقول 
مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

مســند للقدمين

مغطــى بالقمــاش المصقول 
أو مدهــون بمادة بولــي يوريثان 
مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

كرســي طويل الساق

هيــكل مغطــى بالقمــاش مع قاعدة 
أرجــل معدنية وأرجل خشــبية

كرســي مكتب

مغطــى بالقمــاش المصقول 
أو مدهــون بمادة بولــي يوريثان 
مــع إطــار معدني وطــالء معتمد

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



طاولــة طعام

ســطح مصنــوع من الخشــب الصلد 
وأرجــل معدنيــة معتمدة

ا¥ثاث

تســريحة/مكتب دراسة

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة جانبية

 ســطح مصنوع مــن الرخام وأرجل 
معدنيــة معتمدة

كونسول

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة قهوة

 ســطح مصنوع من الخشــب 
وأرجــل معدنيــة معتمدة

تســريحة/مكتب دراسة

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة تلفاز

 ســطح مصنوع من الخشــب 
وأرجــل معدنيــة معتمدة

طاولــة جانبية

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



 تســريحة/مكتب 
دراسة

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة قهوة

 ســطح مصنوع مــن الزجاج وإطار 
معدنــي معتمــد مع قاعدة خشــبية

 طاولة ســرير 
نبية جا

 ســطح مصنوع من قشــرة خشــبية 
وأرجــل خشــبية معتمدة

طاولــة جانبية

 ســطح مصنــوع من الرخام 
وإطــار معدنــي معتمد

طاولة كونســول

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة تلفاز

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة صغيرة

 ســطح مصنوع مــن الزجاج وإطار 
معدنــي معتمد

طاولــة جانبية

 ســطح مصنــوع من الزجاج 
وإطــار معدنــي معتمد

طاولــة صغيرة

 ســطح مصنوع من قشــرة خشــبية 
وإطــار أرجل معدنــي معتمد

 تســريحة/مكتب 
دراسة

ســطح مصنوع من الخشــب وأرجل 
معدنيــة معتمدة

طاولــة طعام

 ســطح مصنوع من الخشــب 
الصلــد وأرجــل معدنيــة معتمدة

طاولــة ســرير جانبية

 ســطح مصنوع من قشــرة خشــبية 
وطــالء معدنــي معتمد

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



خيارات إضاءة 

معلقــة راقية

إضــاءة معلقة

 إطــار معدنــي مع طــالء معتمد 
وزجاج اســطواني مغشى

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

إضــاءة معلقة

 إطــار معدنــي مع طــالء معتمد 
وزجاج اســطواني

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

ثريا

زجــاج غيــر مصقول معلق بشــبكة 
معدنيــة وطــالء معتمد

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



ثريا

 زجــاج غيــر مصقــول معلق بإطار 
معدنــي وطــالء معتمد

مصباح دراســة

 مصنــوع مــن المعدن وطالء 
 نحاســي مصقــول وقاعدة 

رخاميــة مصقولة

مصبــاح طاولة

قاعــدة رخاميــة مع طــالء معدني 
ومظلــة مــن القمــاش المعتمد

ضــوء معلق

 مصنــوع مــن المعدن بطالء
  معدنــي مغشــى ومظلة 

قمــاش معتمدة

مصبــاح أرضي

قاعــدة رخاميــة مع طــالء معدني 
ومظلــة مــن القمــاش المعتمد

مصباح دراســة

 إطــار معدني أســود ومظلة مع 
طــالء معدنــي معتمد

مصبــاح حائط

 معــدن صلــب مع طــالء معتمد 
وإضاءة

مصبــاح أرضي

 قاعــدة معدنيــة صلبة مع 
قاعــدة خرســانية معتمــدة ومظلة 

قمــاش معتمدة

مصبــاح أرضي

 إطــار معدني أســود ومظلة 
مــع طالء معدنــي معتمد

مصبــاح طاولة

 مصنــوع من قاعدة خرســانية 
معتمــدة ومظلــة قمــاش معتمدة

مصباح دراســة

معــدن صلب مع طــالء معدني 
معتمد

مصبــاح أرضي

 مصنــوع من طــالء معدني 
معتمــد للمظلــة والقاعدة

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



ا¥جهــزة والتجهيزات 

واالكسسوارات

موقــد كهربائي

تتميــز هــذه المواقــد بســطح يتمتع بالبســاطة 
والرقــي مصنــوع مــن الســيراميك والزجاج إلى 
جانــب ميزاتهــا فــي الطبخ، مــا يجعلهــا تتويجًا 
للتطــور فــي مجــال المطابــخ. كما أنهــا تتمتع 

بــأزرار تحكــم تعمــل باللمــس لتناســب جماليات 
التصميــم وأســلوب طبخكــم المميز.

شطاف

شــطاف مــن الفوالذ المقــاوم للصدأ

حوض مغســلة

حــوض مغســلة س٥٠ ذو ميــزات عمليــة، حيث 
توفــر هــذه الطــرازات إمكانية تحويــل الحمام إلى 

مــكان عملــي يبعــث على الســرور. وتأتي سلســلة 
س٥٠ بأشــكال وأحجــام واســتخدامات متعددة

حامل مناشــف

حامــل مناشــف مينــي ماكس (٥٣٠ ملم)

خالط حوض مغســلة

خــالط حــوض مغســلة نوع ســتايل إكس (مع 
ســدادة ضاغطة) ســطح مصنوع من 

الســيليكون ســهل التنظيــف، ويصل مســتوى 
تدفــق الميــاه إلــى ٩ ليتــر بالدقيقــة بفضــل منظم 

التدفــق الخاص

حامــل رداء حمام

حامــل رداء حمــام من نــوع ميني ماكس

مقعــد مرحاض

يمنــح مقعــد المرحــاض المعلــق من نوع ســنتو 
شــورت حمامكــم مزيــداً من الرقــي ويخفي أي 

مظهــر مــن مظاهــر التثبيت. وتوفر مســاحة 
الجلــوس الكبيــرة والمريحــة علــى المقعد 

اســتخدامًا مريحًا.

حامل مناشــف دائري

حامــل مناشــف دائري من نــوع ميني 
ماكس

أزرار دفــق المياه

لوحــة ذات تحكــم ميكانيكــي مــن نوع لوب آر

مجموعــة الدش

دش مربع الشــكل من نوع شــاين

رأس الدش

يضيــف رأس الــدش من نوع شــاين إلــى حمامكم 
لمســة مــن الرقــي، ويجعــل من تجربة االســتحمام 

أكثــر متعــة إلــى جانب قدرتــه على توفيــر المياه.

تصريــف أرضي

ســيفون يتســم بالرقــي ذو حافــة ذهبية 
- رمــز المنتج: ٥٧٠١٢٥٣

خالط شــور/حمام

 خــالط شــور/حمام مدمج، الجــزء الظاهر 
مصنــوع من الكروم

مايكرويــف مدمج

يتــالءم الشــكل ا¥نيق والســلس للجهاز بشــكل 
 مثالــي مــع الخزائــن. والمياكرويف مزود 

بتكنولوجيــا الحمــل الحــراري المناســبة حتى 
 للطهــي، وهــو مصنــوع من الفــوالذ المقاوم 

للصــدأ وتســهل برمجته.

ثالجة

تتمتــع بمظهــر أنيــق بهيكلهــا المعدنــي ذو 
التصميــم الرائــع. إن مظهرهــا المبتكــر ومســاحاتها 

الداخليــة الواســعة لهمــا أفضــل توليفــة للراحة 
والمحافظــة علــى المحتويــات طازجة.

(الشــقق ذات الثــالث غــرف نــوم والغرفتين ونصف)

فــرن مفرد مدمج

هــذه ا¥فــران هي ا¥وســع فــي فئتهــا، وتتمتع بقدرات 
حمــل حــراري ذات كفاءة عالية وأســرع إعدادات 

تســخين متاحــة. وهــي الخيــار ا¥ول للطهاة. 
اكتشــفوا بأنفســكم االبتــكار وا¥ناقــة والكفاءة، 

والتــي ســتكون إضافــة مميــزة لمطابخكم.

شفاط

يتميــز هــذا الشــفاط بخطــوط متعرجة وأجزاء 
زجاجيــة مصنوعــة ببراعــة، ويوفــر مظهــراً جماليًا، 

كمــا يتمتــع بتصميــم رائع يتناســب تناســبًا 
مثاليــًا مــع باقي أجــزاء المطبخ.

غســالة أطبــاق مدمجة

إنهــا مصممــة لتوفيــر أقصــى قدر من المســاحة 
والمرونــة، حيــث تمنحكــم المســاحة الالزمــة لتنظيم 

ا¥طبــاق وتنظيفهــا بطريقــة أكثــر فاعلية.

غســالة ونشافة

التصميــم المدمــج يمنحكــم التنــوع الــذي تريدون 
دون أي تضحيــة بــأي جهــاز تحتاجونه. ســواء 

كنتــم تبحثــون عــن عنصــر عصري أو مجرد مســاحة 
إضافيــة في غرفة الغســيل

ثالجة وفريــزر مدمجة

تجمــع هــذه ا¥جهــزة، التــي تضم ثالجــة  وفريزر ، بين 
كفــاءة الطاقــة وا¥داء القــوي، إلى جانــب توفيرها 
مســاحات كبيــرة للتخزيــن وقــدرة مميــزة على حفظ 

الطعام.

(االســتوديوهات والشــقق ذات غرفــة النــوم الواحدة)

صــور تــم إنتاجهــا بالكمبيوتــر وهــي ¥غــراض توضيحية فقط



البنيــة الهيكليــة
 خرســانة مســلحة / أعمــال بنــاء / جــدران مبنيــة من الطوب / 

ألــواح جصيــة / زجــاج / أنظمة أخــرى حســب المتطلبات

الجدران
 كتــل معزولــة بســماكة ٢٠٠ ملــم للجــدران الخارجية؛ وكتــل معزولة 

 بســماكة ١٥٠ ملــم للجــدران الداخليــة، وبســماكة ١٠٠ ملــم لجدران 
المراحيــض والحمامات

ا¥سقف
الجبــس: ألــواح جبــس مطليــة فــي كل مــكان تمر منــه تمديــدات المكيفات.

النوافذ
زجــاج مــزدوج بســماكة ٢٤ ملــم، وإطار مصقــول مصنوع مــن ا¥لمنيوم

ا¥بواب
أبواب من الخشــب الصلد، وقشــرة خشــبية / ملبســة

أعمــال الحديد
أعمــال حديديــة وأجــزاء مصنوعة في أوروبا.

تشــطيبات الجدران
القصــارة: ١٥ ملــم مــن ا¦ســمنت: خليط رمال

الطــالء: طــالء زيتــي حريــري (جوتون، أوميغــا، بيرغر، ســيغما، أو مــا يماثلها)

تشــطيبات ا¥رضية
بــالط خشــبي أو مــن البورســالن - غــرف النــوم، بالط البورســالن - الحمامات، 

المراحيض
بــالط البورســالن قيــاس ٦٠٠×٦٠٠ ملــم - المطبــخ، الممــرات، غرفة المعيشــة 

والطعــام، الشــرفات والمجالس

الشرفة
تجهيــز ا¥رضيــات: بــالط البورســالن. الجــدران: قصارة وطالء، الســقف: قصارة 

وطالء

حافــة الحائط
خشــبية/بالط: غــرف الجلــوس والطعــام، غرف النوم

موقف الســيارات
 تجهيــز ا¥رضيــات: طبقــة إيبوكســي بســماكة ٨٠٠ مايكرون 

مضافــة إلــى الطبقة 

الخرســانية علــى ا¥رضية
الجــدران: قصــارة وطــالء أو طالء مباشــر علــى الطبقة الخرســانية

 الســقف: طــالء مباشــر علــى باطــن ا¥لواح أو الجبــص وعزل تحت 
مناطــق التكييف. 

الصفحــة ٣٤ العمــود الثاني

خزائــن المطبخ
خزائــن بتصميــم إيطالــي، وســطح قــاس وبــالط واقي االرتفاع: ثابــت يبلغ 

٢٫٥ متــر. إذا ُطلــب مــن البائــع تنفيــذ أي أعمــال عــزل فوق ارتفــاع ٢٫٥ متر مع 
ا¥خــذ بعيــن االعتبــار المفروشــات والتصميــم الداخلــي، فســيترتب على ذلك 

تحمــل المشــتري لتكلفــة إضافيــة يدفعهــا للبائــع. إذا ُطلــب مــن البائع 
إضافــة جزيــرة وســطية فــي المطبــخ، أو طاولــة طعام، أو حاجــز أو تغليف 

فــوق الخزائــن العلويــة فــي المطبــخ أو قــام البائــع بتنفيــذ أي أعمال مع ا¥خذ 
بعيــن االعتبــار المفروشــات والتصميــم الداخلــي، فســيترتب علــى ذلك 

تحمــل المشــتري لتكلفــة إضافيــة يدفعهــا للبائع.

وحــدة تخزين
ليســت جــزءاً مــن مواصفات تشــطيب الشــقق والعقد

أجهــزة المطبخ
فــرن وشــفاط ماركــة بــوش / إل جي أو مــا يعادلهما، أمــا الثالجة 

والميكروويــف وغســالة ا¥طبــاق والغســالة فهي ليســت مشــمولة، ولكن 
يمكــن توفيرهــا بتكلفــة إضافيــة يدفعهــا المشــتري للبائــع

الخزانة
أبــواب بقشــرة خشــب / أبــواب مطليــة / أبواب ملبســة حســب التصميم 

الداخلــي - بحــد أقصــى خمســة أبــواب (٥) لكل غرفة نوم بحســب 
التصميــم وا¥ثــاث. االرتفــاع: ثابــت يبلــغ ٢٫٥ متــر. إذا ُطلــب من البائــع تنفيذ 

أي أعمــال عــزل فــوق ارتفــاع ٢٫٥ متــر مع ا¥خــذ بعين االعتبار المفروشــات 
والتصميــم الداخلــي، فســيترتب علــى ذلــك تحمــل المشــتري لتكلفة 

إضافيــة يدفعهــا للبائع.
الخزائــن ال تشــمل التســريحة أو وحــدة للتلفــاز، ولكــن يمكــن توفيرها 

بتكلفــة إضافيــة حســب طلــب العمالء

المصاعد
ميتسوبيشي/أوتيس/شــندلر/كون او مــا يماثلهــا

لتكييف ا
ترين/يورك/كارير/دايكــن أو مــا يماثلهــا

التمديــدات الصحية
جيبريت/فيليــروي آنــد بــوش / فيتــرا أو مــا يماثلها

ســطح المغاسل
ســطح صلب وفــق مفهــوم التصميم

الخالط
 فيليــروي آنــد بــوش / فيتــرا / هانزغروهــي أو مــا يماثلها

ا¦نارة
ســيتم توفيــر أضــواء ماركــة  ليــد من شــركة "ليــد غرين"  لÛضاءة 

المعماريــة. أمــا بالنســبة للشــقق، فإنهــا ال تشــمل علــى إنــارة معلقة أو 
للديكورات.

ردهــة المصعــد المعيارية
تجهيــز ا¥رضيــات: بــالط أوروبــي قياس ٦٠٠×٦٠٠ ملم.

الجــدران: تحجيــر / بــالط البورســالن حســب التصميــم الداخلي.

الممرات
تجهيــز ا¥رضيــات: بــالط مــارازي أو مــا يماثلــه قياس ٦٠٠×٦٠٠ ملم

الجــدران: قصارة وطالء

االســتقبال الرئيسي
تجهيــز ا¥رضيــات: رخام / خشــب / ســجاد حســب التصميــم الداخلي

الجــدران: رخــام / خشــب / زجاج / ورق جدران

الشــرفة/المدخل
تجهيــز ا¥رضيــات: مزيــج مــن الرخــام والحجارة حســب التصميــم الداخلي 

الجــدران: كســوة مــن الرخــام / تشــطيبات رخامية حســب التصميم 
الداخلــي ا¥ســقف: الجبــص حســب التصميــم الداخلي

الحمامــات العامة
تجهيــز ا¥رضيــات: بــالط البورســالن أو مــا يماثله حســب التصميــم الداخلي

الجــدران: بــالط البورســالن أو مــا يماثلــه الرخام حســب التصميــم الداخلي
ا¥بــواب: أبواب وزجــاج مغلف حســب التصميــم الداخلي

المغاســل: ســطح رخامي دون خزانة

النــادي الرياضي
تجهيــز ا¥رضيــات: أرضيــة مــن مادة البي في ســي دون حواف خشــبية

الجــدران: مرايــا / كســوة خشــبية / زجاج حســب التصميــم الداخلي
ا¥ســقف: الجبص / الخشــب

ا¥جهــزة والمعدات مســتثناة

قاعــدة متعددة االســتخدام
تجهيــز ا¥رضيات: بالط البورســالن

الجــدران: قصــارة وطالء (حســب التصميــم الداخلي)
ا¥ســقف: ألواح الجبص

لمصلى ا
ا¥رضيات: ســجاد

الجــدران: قصــارة وطالء (حســب التصميــم الداخلي)
ا¥ســقف: ألواح الجبص

المســبح الخارجــي والمنصات
تجهيــز ا¥رضيــات: حجــر صناعــي بمقــاس ٢٠ ملم حســب التصميم

الجــدران: حجــر صناعــي بمقــاس ٢٠ ملــم حســب التصميم / وقصارة 
وطالء

المســبح: بــالط مــن الفسيفيســاء (إيزاري أو مــا يماثله)
المناظــر الطبيعيــة: حســب تصميــم المناظــر الطبيعيــة.

المســبح الداخلي
ا¥رضيــة والجــدران: بــالط (إيطالــي أو مــا يماثله) مقــاس ٢٠ ملم / طالء 
خــاص مقــاوم للرطوبــة، يمكــن التحكــم بدرجة حرارته، المســبح: بالط 

مــن الفسيفيســاء (إيــزاري أو مــا يماثله)

أرضيــات المرافق
الممــرات: أحجــار أو رخــام لÎرضيات وطــالء للجدران.

منطقــة ألعــاب ا¥طفال
تجهيــز ا¥رضيــات: أرضيــة مطاطية

الجــدران: قصارة وطالء 
ا¥لعاب: مســتثناة

لمطعم ا
مشــمول، باســتثناء ا¥ثــاث المتحــرك / المعدات.

النــادي الصحي
تجهيــز ا¥رضيــات: خشــبية، الجــدران: ورق حائــط الســقف: الجبس:

الــدش: الغرفــة مصنوعــة مــن الزجاج الشــفاف بســماكة ٨ ملم
الكاونتــر: رخــام / خشــب / زجاج حســب التصميــم الداخلي

اللوحات ا¦رشــادية
اســم المبنــى / الشــعار / االتجاهــات / اللوحــات الداخلية

مالحظــات عامــة: (أ) كافــة أبعــاد المــواد والرســومات تقريبيــة (ب) مقاســات جميــع ا¥بعــاد هــي للعناصــر الهيكلية وال تشــمل 
تشــطيبات الجــدران والتفاوتــات فــي البنــاء. (ج) كافــة الصــور المســتخدمة هــي ¥غــراض توضيحيــة فقــط وال تمثل الحجــم الفعلي أو 

الميــزات أو المواصفــات أو التجهيــزات أو ا¥ثــاث (د) الرســومات غيــر مرســومة حســب قيــاس معين
(هـــ) قــد تختلــف المســاحة الفعليــة عــن المســاحة المذكــورة (و) تخضــع المعلومــات للتغييــر دون إشــعار مســبق وفًقــا لتقديــر المطور. 

(ز) يحتفــظ المطــورون بحقهــم فــي إجــراء مراجعــات / تعديــالت وفًقــا لتقديرهــم المطلــق، ودون أي مســؤولية علــى ا¦طالق (ح) ســيتم 
توفيــر تجهيــزات المطبــخ وأجهزتــه بتكلفــة إضافيــة. (ط) التشــطيبات المحــددة فــي هــذا الكتيــب إرشــادية فقط، ويحــق للمطورين 

اســتخدام البدائــل حســب تقديرهــم ودون أي مســؤولية (ي) تكــون جميــع البنــود والشــروط حســبما وردت فــي اتفاقيــة البيع
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رويــال أمباســدور هــي شــركة متخصصة فــي تقديم خدمــات الضيافة 
المتكاملــة وا¦قامــة الطويلــة والمتخصصــة فــي تطوير مشــروعات 

إيجابيــة ونابضــة بالحيــاة لتعمــل علــى خلــق تجارب ال تنســى في أســلوب 
الحيــاة العصــري. مدفوعــة بالتــزام ال يُضاهــى نحو الجــودة واالبتكار.

وتديــر رويــال أمباســدور العديــد مــن العقارات الرائدة فــي مملكــة البحرين. 
يقــدم فريــق العمــل فــي الشــركة مجموعة كبيــرة من خدمات إدارة 

الممتلــكات، بــدءاً مــن التمويــل والضيافــة والتســويق العقــاري والتطوير 
إلــى إدارة الممتلــكات والمنشــآت.

أبــرز الحقائق:

تديــر رويــال أمباســدور أكثــر من ٢,٤٠٠ شــقة في ١٠ مشــاريع فاخرة  •  
تصــل نســبة ا¦شــغال فــي العقــارات التي تديرها إلــى أكثر من ٨٠٪  •  

•  يديرهــا فريــق يتمتــع بالخبــرة، ويضــم أكثــر من ٥٠ مــن المختصين   
بالقطــاع العقاري

مــكان يجعــل مــن كل لحظة 
تجربــة بمســتوى خمــس نجوم

خدمــات أمنيــة على مدار الســاعة صيانة تدبيــر منزلي



Development

تأسســت شــركة الكوهجــي للتطويــر العقــاري عــام ١٩٧٣، وتمتلــك خبرة تزيد 
عــن ٤٥ عامــًا فــي مجال ا¦نشــاءات والهندســة المدنيــة ومشــاريع التصميم 

فــي مملكــة البحريــن ومنطقــة الشــرق ا¥وســط وشــمال أفريقيا. تتميز الشــركة 
بإيــالء الكثيــر مــن االهتمــام للتفاصيــل، وأعمــال البناء ذات الجــودة العالية 

والتصاميــم المطــورة بعنايــة فائقــة. يمتلــك فريــق العامليــن بالشــركة خبرة 
عريقــة فــي مشــاريع التطويــر الحضريــة والتجاريــة والصناعيــة، كمــا يمتلكون 

خبــرة كبيــرة مكنتهــم مــن تنفيــذ مشــاريع جديدة رائدة. مــن خالل االلتزام 
الصــارم بالجــودة والســعي لنيل رضــا العمالء.

تهــدف شــركة الكوهجــي إلى ا¦ســهام في االرتقــاء بمعاييــر الحياة 
 المجتمعيــة، وذلــك مــن خــالل توفيــر خيارات ســكنية متعددة تناســب 

جميــع ا¥ذواق، وتتمتــع بالرفاهيــة، وشــاطئية وفــي أبــراج عالية فــي جميع 
أنحــاء المنطقة.

أبــرز الحقائق:

«IMS» أول شــركة فــي البحريــن تطبــق نظــام ا¦دارة المتكاملة  •  
تنفيــذ أكثــر من ٣٤ مشــروع جوهري  •  

االرتقــاء بمعايير 
الحياة
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