


ديرة العيون...
 ديرتكم



على مقربة من أهم 
احتياجاتك

يتميــز مشــروع ديــرة العيــون بموقعــه االســتراتيجي فــي قلــب مدينة 
ــر  ــي عنص ــاء االجتماع ــة.  وألن االنتم ــة المتكامل ــرق العصري ــار المح دي
ــن  ــون م ــرة العي ــرب دي ــإن ق ــة،  ف ــة بحريني ــاة كل عائل ــي حي ــم ف مه
ــى  ــا إل ــول منه ــهولة الوص ــة،  وس ــا القديم ــرق وأحيائه ــة المح مدين
العاصمــة المنامــة باإلضافــة إلــى قربهــا مــن أهــم احتياجــات أســرتك 
ــب  ــق، المالع ــة، الحدائ ــة واالجتماعي ــز التجاري ــدارس،  المراك ــل الم مث
وغيرهــا،  وكونهــا علــى بعــد خطــوات معــدودة مــن مدينــة التنيــن ، 
وقربهــا مــن مطــار البحريــن الدولــي،  يجعــل منهــا الوجهــة المثاليــة 

لتأســيس الحيــاة التــي تطمــح لهــا األســرة البحرينيــة.

MINUTES AWAY FROM 
ALL YOUR NEEDS
Strategically located in the heart of the fully 
integrated and modern city of Diyar Al Muharraq, 
Deerat Al Oyoun is not far away from the old 
neighborhoods of Muharraq. Providing easy 
access to the capital city of Manama and making it 
the ideal living destination for any Bahraini family. 
Deerat Al Oyoun is within walking distance from the 
coveted Dragon City, in close proximity to Bahrain 
International Airport and everything else you need, 
from schools to shopping and community centers, 
parks, playgrounds and more.

DIYAR AL MUHARRAQ 
ديــار الــمــحــرق



Mazaya Program
An innovative and smart solution, Mazaya was creat-
ed to empower Bahraini families who aspire to own 
a home of their choice. With multiple bank partners 
and many renowned real estate developers, citizens 
have an abundance of options that meet their every 
need on an aesthetic and lifestyle level.

ntroduced by the Ministry of Housing to eligible Bah-
raini families, Mazaya offers unique benefits such 
as supported monthly installments by the Ministry 
while beneficiaries pay only 25% of their income. In 
addition, citizens enjoy the freedom, flexibility and 
convenience of choosing the home that best suits 
their needs, and the bank partner to enable that 
choice. Mazaya is available to all Bahrainis who meet 
the set requirements by the ministry.

برنامج مزايا 
يعتبــر برنامــج مزايــا مبــادرة مبتكــرة ومميــزة تتيــح للمواطنين 
ــالل  ــن خ ــم، م ــع احتياجاته ــب م ــزل يتناس ــار من ــة اختي فرص
مجموعــة متنوعــة مــن البنــوك الشــريكة وعــدد مــن  أرقــى 
ــة  ــر البحريني ــر لألس ــا يوف ــن،  بم ــن العقاريي ــهر المطوري وأش
ــواٌء  ــف  األذواق  س ــي مختل ــي تلب ــارات  الت ــن  الخي ــد  م العدي

ــة. ــات  المعيش ــم  أو  متطلب ــق  بالتصامي ــا يتعل فيم

ويعــد البرنامــج خدمــة إســكانية متاحــة لألســر البحرينية من 
قبــل وزارة اإلســكان، حيــث يقــدم فرصــة متميــزة للباحثيــن 
عــن منــزل العمــر مــن خــالل الدعــم المالــي الــذي توفــره 
ــا  ــهرية، بينم ــاط الش ــة األقس ــي قيم ــذي يغط ــة ال الحكوم
يســدد المنتفــع 25% مــن دخلــه فقــط كقســط شــهري. 
وعــالوة علــى ذلــك، يتــرك البرنامــج كامــل الخيــار للمواطنيــن 
مــع  والمتوافــق  لهــم  المناســب  المنــزل  تحديــد  فــي 
احتياجاتهــم،  باإلضافــة إلــى اختيــار البنــك الشــريك لتمويــل 
شــراء المنــزل. ويمكــن لــكل البحرينييــن الذيــن تتوفــر فيهــم 

ــا. ــج مزاي ــات برنام ــن خدم ــتفادة م ــتراطات االس االش

Eskan Bank
Since 1979, Eskan Bank has served as a financial 
advisor to the Ministry of Housing. Offering a suite 
of diverse financial services, the bank continues to 
work closely with the Ministry to help in providing 
thousands of homes to Bahraini families.

Over the years, and in addition to its original role 
as the financial advisor to the Ministry of Housing, 
Eskan Bank’s operations have evolved to become a 
direct provider of many housing projects to Bahraini 
families through Eskan Properties Company.

بنك اإلسكان
ــتراتيجي  ــريك االس ــكان الش ــك اإلس ــح بن ــام ١٩٧٩، نج ــذ ع من
الخدمــات  مــن  المتنوعــة  باقاتــه  عبــر  اإلســكان  لــوزارة 
التمويليــة فــي تمكيــن آالف األســر البحرينيــة مــن امتــالك 
ــود  ــاون  والجه ــار التع ــي إط ــك ف ــة، وذل ــاكنهم الخاص مس
المالئــم  الســكن  توفيــر  نحــو  اإلســكان  لــوزارة  الحثيثــة 

للمواطنيــن.

يطــور  أن  اإلســكان،  بنــك  اســتطاع  ســنوات  مــدى  وعلــى 
مباشــرة  ويقدمهــا  اإلســكانية  المشــاريع  مــن  العديــد 

اإلســكان. عقــارات  شــركة  عبــر  للمواطنيــن 

 Pantone 484 C  Pantone 872 C
 metalic

Ministry of Housing
Ever since the 1960s and to this day, The Kingdom 
of Bahrain’s government has focused on providing 
Bahraini families with adequate housing solutions. 
The first achievement on that front was the estab-
lishment of Isa Town. In 1975, the Ministry of Hous-
ing was founded and worked towards establishing 
Hamad Town in the eighties and Zayed town in the 
nineties. 

Today, the Ministry of Housing has delivered many 
successful housing projects to citizens, including 
Salman Town, Khalifa Town, East Hidd, Al Ramli and 
East Sitra.

وزارة اإلسكان
اهتمــت حكومــة مملكــة البحريــن بتوفيــر الســكن المالئــم 
لــذوي الدخــل المحــدود مــن  األ ســر البحرينيــة منــذ ســتينيات 
الرشــيدة،  القيــادة  دعــم  خــالل  مــن  و  الماضــي.  القــرن 
ــى،  ــة عيس ــاء مدين ــا إنش ــي كان أوله ــازات والت ــددت اإلنج تع
ومــن ثــم  تأسســت وزارة اإلســكان فــي عــام 1975،  وعملــت 
علــى إنشــاء مدينــة حمــد خــالل الثمانينيــات،  ثــم مدينــة زايــد 

فــي أوائــل التســعينيات.

ــالل  ــن خ ــة م ــازات متتالي ــق إنج ــكان تحق ــزال وزارة اإلس وال ت
ــا  ــن بينه ــن. و م ــم للمواطني ــكن المالئ ــر الس ــعيها لتوفي س
مشــروع مدينــة ســلمان، مدينــة خليفــة، مدينــة شــرق الحــد 

ــترة. ــرق س ــة ش ــي و مدين ــة الرمل وضاحي



DIYAR AL MUHARRAQ 
Where the new Bahrain begins

حيث تبدأ البحرين عهدًا جديدًا
ديــار الــمــحــرق

Diyar Al Muharraq is the embodiment of a 21st century 
fully integrated city that offers a lifestyle every family 
aspires to have, while not compromising on the unique 
legacy of Muharraq. Diyar Al Muharraq strikes the perfect 
balance between a rich history and the needs of modern 
living. The city has been designed with its residents’ needs 
in mind, so whether you seek healthcare, top-notch 
education, retail centers, entertainment, community 
centers, rest assured that everything you desire is within 
reach.

ــار المحــرق مــدن القــرن الحــادي والعشــرين، حيــث إنهــا  تحاكــي دي
تجســد الرؤيــة المســتقبلية للمدينــة المتكاملــة،  وتوفــر أســلوب 
ــراث  ــى الت ــاظ عل ــع الحف ــوازي م ــرة،  بالت ــات األس ــي احتياج ــاة يلب حي
ــاة  ــات الحي ــع متطلب ــة م ــرق، والموائم ــه المح ــز ب ــذي تتمي ــد ال الفري
ــار المحــرق لتمنــح األولويــة الحتياجــات  ــة،  فقــد صممــت دي العصري
أعلــى مســتويات  الصحــة،  تبحــث عــن  ســاكنيها، فســواٌء كنــت 
التعليــم، المراكــز التجاريــة، الوجهــات الترفيهيــة المتنوعــة،  المرافق 

ــى. ــا تتمن ــن كل م ــب م ــك قري ــة، فإن االجتماعي

Close Proximity to 
Bahrain Int’l Airport

قريب من مطار البحرين 
الدولي Opposite to Dragon 

City Mall

مقابل مجمع التنين

Mosques
الجوامع المرافق التعليمية

Educational
Facilities

حديقة الديار
Hadiqat Al Diyar

Close to Marassi 
Beach

قريب من شاطئ مراسي



ديــرة الـعيون...
ديــرتـكـم

ــكنية  ــواًل س ــدة حل ــه الجدي ــي حلت ــون ف ــرة العي ــروع دي ــدم مش يق
مزايــا  برنامــج  ضمــن   المدرجيــن  البحرينييــن  للمواطنيــن  مثاليــة 
والمســتفيدين مــن خدمــات وزارة اإلســكان، حيــث يطــرح المشــروع 
ــاحة  ــن 22٧ م2 ومس ــدأ م ــاء تب ــاحة بن ــبة وبمس ــعار مناس ــل بأس فل
أرض تبــدأ مــن 205 م2. وتتميــز الفلــل بمواصفــات ومعاييــر عاليــة تلبي 
تطلعــات العائلــة البحرينيــة ومنهــا ٤ تصاميــم خارجيــة: البحرينــي، 

ــري. ــي، العص ــباني، المديتران اإلس

ولعــل مــن ْأهــم مميــزات فلــل ديــرة العيــون جاهزيتهــا التامــة 
نــوم والعديــد مــن  لالنتقــال والســكن، إذ تحتــوي علــى ٤ غــرف 
المرافــق المميــزة. والجديــر بالذكــر أن المشــروع يتميــز ببنيــة تحتيــة 
ــة  ــع مدين ــن مجم ــب م ــه قري ــا أن ــتراتيجي، كم ــع اس ــة وموق كامل

التنيــن والمبانــي التجاريــة األخــرى.

Deerat Al Oyoun provides ideal housing solutions to 
Mazaya and the beneficiaries of Ministry of Housing 
services as its offering villas with a built up area of 227 m2 
and a plot area of 205 m2. The ready to move in villas are 
built with the highest standards and feature 4 stunning 
exterior designs: Bahraini, Spanish, Mediterranean and 
Modern. It comprises of 4 bedrooms in addition to state-
of-the-art facilities. Strategically located near Dragon City 
and other retail destinations, Deerat Al Oyoun comes 
with complete infrastructure.



Tag Line

TYPES OF VILLAS

Bahraini

Modern

Spanish

Mediterranean

البحريني

العصري

اإلسباني

الميديتراني

أنـــــواع الــــفـــــــــلـــــل



BAHRAINI
البحريني



يتميــز التصميــم البحرينــي للفلــل فــي ديــرة العيــون بتــوازن فريــد مــن 
نوعــه بيــن فــن العمــارة التراثــي والطابــع اإلســالمي ومتطلبــات البنــاء 
العصــري المتكامــل، فــأول مــا تقــع عليــه العيــن هــو االنســجام 
ــز  ــي. ويرم ــض والبن ــن األبي ــن اللوني ــق  بي ــي  التناس ــة  ف ــام  واألريحي الت
كل مــن هذيــن اللونيــن إلــى تــراث بنــاء البيــوت فــي البحريــن المعتمــد 
علــى الطــوب والخشــب،  باإلضافــة للبســاطة فــي توزيــع األلــوان 
ــك  ــر ذل ــة، دون أن يؤث ــدوء والراح ــى اله ــً عل ــت باعث ــون البي ــث يك بحي

ــه.  ــى جماليت عل

This design balances between old styles originating from 
the heritage of Bahraini architecture, Islamic patterns 
and the influences of modern requirements. The first 
thing you'd notice is the complete harmony between 
the white and dark brown colors which represent the 
two prominent construction materials used back in the 
day – adobe and wood. The meticulously calculated 
percentage of color also gives the villa a sense of serenity 
and comfort, without compromising on aesthetics. 



SPANISH
اإلسباني



يقــدم التصميــم اإلســباني للفلــل لمحــة مفصلــة عــن تــراث فــن 
حيــث  األندلســية،  الحضــارة  مــن  المســتوحى  اإلســباني  العمــارة 
يتجلــى ذلــك فــي األســقف المكونــة مــن القطــع الطينيــة الحمــراء 
المائلــة للــون البنــي، والتــي تتخــذ شــكل المثلــث. أمــا األقــواس 
التــي تظهــر عــادة عنــد الواجهــات واألبــواب والنوافــذ، باإلضافــة 
ــيً  ــً أساس ــران معلم ــا يعتب ــن، فإنهم ــب الداك ــتخدام الخش ــى اس إل
ــرة  مــن معالــم فــن العمــارة اإلســباني، األمــر الــذي يضيــف لفلــل دي

العيــون ميــزة خاصــة ال تجدهــا فــي أي مــكان آخــر.

Alluding to Spanish architecture, this design takes 
inspiration from Andalusian influences, evident in 
the triangular clay tile pitch roof with reddish brown 
tiles. Arches seen in the front entrance, over doors 
and windows in addition to dark wood are prominent 
elements from Spanish Architecture, gives Deerat Al 
Oyoun villas an edge unattainable anywhere else.



MEDITERRANEAN
الميديتراني



ــي  ــة تنتم ــون معماري ــدة فن ــن ع ــي م ــم المديتران ــتوحي التصمي اس
لثقافــات دول البحــر األبيــض المتوســط. ويعتمــد هــذا النــوع مــن 
ممــا  الهادئــة،  واأللــوان  المفتوحــة  المســاحات  علــى  التصميــم 
ــر  ــا يظه ــذا م ــرودة، وه ــاش والب ــعورًا  باالنتع ــك ش ــى بيت ــي عل يضف
فــي اســتخدام اللــون األزرق. كمــا يعمــل هــذا التصميــم علــى إتاحــة 
المجــال ألكبــر قــدر ممكــن مــن الضــوء لمــلء جميــع مســاحات 
الحيويــة  تبعــث علــى  أجــواًء طبيعيــة  البيــت، وهــو مــا يمنحــك 
والنشــاط، خصوصــً مــع وجــود حديقــة خلفيــة صغيــرة، والمتوفــرة 

فــي جميــع الفلــل.

Inspired by cultures of the Mediterranean, this design 
boasts open spaces and tranquil colors like the Mykonos 
blue to exude a feeling of cool and rejuvenation. It also 
allows sunlight to flood every space in the villa, adding 
a vibrant and natural atmosphere to your home, which 
is also further amplified through the backyard garden 
available in all villas.



MODERN
العصري



ــاة العصريــة فــإن هــذا التصميــم  إذا كنــت مــن محبــي أســلوب الحي
يمنحــك تجربــة فريــدة تلبــي تطلعاتــك، إذ يركــز هــذا التصميــم علــى 
توفيــر الخطــوط المســتقيمة واألســطح المســتوية باإلضافــة إلــى 
اعتمــاده علــى اللونيــن األبيــض والرمــادي، ممــا يضفــي لمســة عصرية 
التصميــم لالتجاهــات  تبنــي  الحديثــة. وعبــر  التصاميــم  تحاكــي 
ــالل  ــن خ ــة م ــن الراح ــدر م ــر ق ــر أكب ــه يوف ــة، فإن ــية العصري الهندس
ــى  ــث عل ــا يبع ــا، مم ــى بعضه ــاحات عل ــاح المس ــاء وانفت ــاطة البن بس
الــدفء واالنســجام ويوفــر أجــواء أكثــر مرونــة وانســيابية. كمــا يقــدم 
ــف  ــكل مكث ــمس بش ــعة الش ــتقبال أش ــة الس ــم فرص ــذا التصمي ه
وذلــك مــن خــالل النوافــذ الكبيــرة غيــر المؤطــرة، وهــذا مــا تتســم بــه 
أغلبيــة الفلــل العصريــة، ســعيً منهــا لتوفيــر تجربــة عيــش منســجمة 

ــة. ــع الطبيع م

If you’re into modern lifestyles, this design is the one to 
offer you a contemporary and unique living experience. 
Featuring clean, simple lines with predominant white and 
grey colors, it stays true to the latest trends in modern 
design and architecture. While adopting a modern style, 
these villas provide warmth through open spaces and 
large unframed windows that let sunlight shine through.



المنزل المثالي
للعائلة البحرينية..



التصميم الداخلي
فــي  البحرينيــة  العائلــة  عنهــا  تبحــث  التــي  العناصــر  أهــم  مــن 
مســاحة العيــش الخاصــة بهــا هــي األجــواء الباعثــة علــى االســترخاء 
ــل  ــة داخ ــة والراح ــعورًا بالحري ــي ش ــي تضف ــة الت ــاحات الرحب والمس
البيــت، وهــذا مــا توفــره فلــل ديــرة العيــون، حيــث حرصنــا فــي 
تصميمهــا علــى تضميــن هــذه الخصائــص فــي جميــع الوحــدات، 
العائلــة  متطلبــات  جميــع  الداخليــة  مســاحاتها  تلبــي  بحيــث  
ــخ  ــام، مطب ــة طع ــس، غرف ــوم، مجل ــرف ن ــر ٤ غ ــة عبر توفي البحريني

مجهــز، حدائــق خلفيــة، موقــف لســيارتين وغيرهــا.

INTERIOR DESIGN
Ample and relaxing space is a key feature that every 
Bahraini family looks for, something that all Deerat Al 
Oyoun villas provide as part of their basic design. With 4 
bedrooms, majles, dining area, fitted kitchen, backyard 
garden, 2 car parks and more, your home will be ready to 
welcome you.



Kitchen
مطبخ

Backyard
فناء خلفي

2 Living Rooms
2 غرف معيشة

4 Bedrooms
4 غرف نوم

Plot Area: 205 m2
مساحة األرض: 205 متر مربع

Built-up Area: 227 m2

مساحة البناء: 22٧ م2

قابلة للتوسع إلى
Expandable to 

268 m2 

 2٦٨ م2

4 Bathrooms
4 حمامات

Balcony
شرفة

2 Car Parks
2 مواقف سيارات

Majlis
مجلس



Built - Up Area

Ground Floor

First Floor

Stairwell Area

Total

الطابق األرضي

الطابق األول

بيت الدرج

المجموع

m2مساحة البناء م2

93

122

12

227



GROUND FLOOR

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

الطابق األرضي FIRST FLOOR الطابق األول

FLOOR PLAN
مخطط الفيال



Sports Playground
ملعبًا رياضيًا

Educational Facilities
مرافق تعليمية

Community retail
مركز تسوق

Play area for kids
منطقة مخصصة أللعاب األطفال

مراكز خدماتية
واجتماعية

ســعيً منــا لتوفيــر متطلبــات الحيــاة اليوميــة وتحقيــق التناغــم 
المعيشــي للعائلــة البحرينيــة، فقــد خصصــت مســاحات تتضمــن 
مراكــز خدماتيــة واجتماعيــة. وإيمانــً منــا بحاجــة كل عائلــة بحرينيــة 
لــه، فســوف نقــدم لكــم المراكــز الخدماتيــة  لمجتمــع تنتمــي 
واالجتماعيــة، مســاجد، مراكــز تعليميــة، محــالت تجاريــة، ملعبــً 
ــاحات خضــراء،  مواقــف  ــتويات والمعاييــر، مس رياضيــً بأعلــى المس

وغيرها الكثيــر. للــزوار،  ســيارات 

UPCOMING
COMMUNITY CENTERS
In an effort to meet daily needs and achieve seamless 
harmony for every Bahraini family, a plot area has been 
dedicated in every phase, starting from phase 1 to house 
a community center. We believe that every Bahraini 
family aspires to be part of a close-knit society, therefore 
our community center will provide a community mosque, 
play area for kids, retail shops, sports playground, green 
spaces and car parks for visitors, amongst more to come.

Community Mosque
مسجد

Visitors Car Parking
مواقف للزوار



إن المعلومــات الــواردة هنــا هــي معلومــات إرشــادية، ويقصــد بهــا أن تكــون بمنزلــة دليــل فقــط 
للمنتــج النهائــي. ووفقــً لذلــك، وبســبب سياســتنا المتمثلــة فــي التحســين المســتمر، فضــًا عــن 
التزامنــا باشــتراطات وضوابــط التعميــر ومتطلبــات الجهــات الرســمية، فــإن المنتــج النهائــي قــد 
يختلــف عــن المعلومــات المقدمــة، فقــد تخضــع التفاصيــل واألبعــاد، والتشــطيبات، والمواصفــات 
لتغييــرات طفيفــة. وعليــه، يجــب أال تعتمــد هــذه التفاصيــل علــى أنهــا بيانــات حقيقيــة أو إقــرارات، 
ــى المتقدميــن الراغبيــن بالشــراء التأكــد مــن مــدى صحتهــا والتحقــق مــن المعلومــات  ويجــب عل
بــكل الســبل المتاحــة. هــذا وال تشــكل هــذه المعلومــات عقــدًا أو ضمانــً بــأي حــال مــن األحــوال، 
ولــن يتحمــل البنــك، المطــورون، و المالــك، أو وكائهــم أيــة مســؤولية تجــاه الغيــر بشــأن صحــة تلــك 

المعلومــات.

The information contained in this document is indicative and is intended 
to serve only as guide to the final product. Accordingly, and because our 
policies of continues improvement, as well as our commitment to the 
requirements, controls and reconstruction specifications of the official 
authorities, the final product may vary from the information provided 
here, as details, dimensions, finishes and specifications may witness 
minor change. These details should not be considered as real data or 
acknowledgements and applicants wishing to buy should make sure 
they validate and verify the information by all the available means. This 
document and the information contained therein does not constitute a 
contract or agreement in any way, and will not bear the Bank, Developers, 
Owners or their Agents any liability to third parties on the veracity of the 
information.

DISCLAIMER:



(+973) 17567888 deerat-aloyoun.com


