


دانات البركـــــــة..
حياة عصرية في قلب الريف



يقــع مشــروع دانــات البركــة فــي منطقــة حيويــة نابضــة بالحيــاة 
ــات  ــة والمح ــطة االجتماعي ــواع األنش ــث أن ــن حي ــا م ــة بتنوعه العصري
التجاريــة والمطاعــم، ويمتــاز المشــروع بخصوصيــة تجعــل منــه واحــة 

فريــدة للهــدوء والســكينة ومقصــدًا للســكن العائلــي الراقــي.

وعلــى مقربــة مــن المشــروع يقــع نــادي الريــف، مركــز الشــيخ جابــر 
األحمــد الصبــاح الصحــي، مجمــع جــواد والكاونتــري مــول ومجمــع 
بوابــة دلمــون. ويتميــز الموقــع كذلــك بســهولة الوصــول إليــه عبــر 

شــارع النخيــل مــرورًا بقلعــة البحريــن أو مــن خــال شــارع البديــع.

بين عبق النخيل
ونسيم البحر

Danaat Al Baraka is located in a bustling area, vibrant 
with all kinds of social and commercial activities, yet it 
is an oasis of calm and tranquillity.

It is also in close proximity to The Country Club, Sheikh 
Jaber Al Ahmad Al Sabah Health Center, Jawad Dome, 
Country Mall and Souq Delmon Gate. The project also 
enjoys easy access via Al-Nakheel road passing by 
Bahrain Fort, or through Budaiya highway.

NESTLED IN THE 
HEART OF NATURE

Location
الموقع



Ministry of Housing وزارة اإلسكان
ــذوي  ــم ل ــكن المائ ــر الس ــن بتوفي ــة البحري ــة مملك ــت حكوم اهتم
الدخــل المحــدود مــن األ ســر البحرينيــة منــذ ســتينيات القــرن الماضــي. 
ــي كان  ــازات والت ــددت اإلنج ــيدة، تع ــادة الرش ــم القي ــال دع ــن خ وم
أولهــا إنشــاء مدينــة عيســى، ومــن ثــم تأسســت وزارة اإلســكان فــي 
عــام 1975 ، وعملــت علــى إنشــاء مدينــة حمــد خــال الثمانينيــات، 
اإلســكان  وزارة  تــزال  التســعينيات. وال  أوائــل  زايــد فــي  ثــم مدينــة 
تحقــق إنجــازات متتاليــة مــن خــال ســعيها لتوفيــر الســكن المائــم 
للمواطنيــن.  و مــن بينهــا مشــروع مدينــة ســلمان، مدينــة خليفــة، 

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

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 establishment of Isa 
Town. In 1975, the Ministry of Housing 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.

Eskan Properties عقارات اإلسكان
تعتبــر شــركة عقــارات اإلســكان - المملوكــة بالكامــل لبنك اإلســكان، 
الــذراع التطويريــة المكلفــة بتنفيــذ اســتراتيجية بنــك اإلســكان الراميــة 
ــن.  ــة للمواطني ــعار معقول ــتدامة بأس ــة ومس ــاكن مائم ــر مس لتوفي
وتقديــم حلــول مبتكــرة، صديقــة للبيئــة، اقتصاديــة وفعالــة. وعليــه، 
فــإن األنشــطة االســتثمارية لبنــك اإلســكان تشــتمل علــى التطويــر 
ــاع  ــي قط ــة ف ــكات، خاص ــل وإدارة الممتل ــتثمار، التموي ــاري، االس العق
المعقولــة،  األســعار  ذات  اإلســكانية  الحلــول  االجتماعــي،  الســكن 
المشــاريع المجتمعيــة والمشــاريع التجاريــة، وذلــك دعمــً ألهــداف 
االقتصاديــة  الرؤيــة  ضمــن  االجتماعيــة  واألجنــدة  اإلســكان  وزارة 

ــن 2030. ــة البحري لمملك

Wholly-owned subsidiary of Eskan Bank, Eskan Properties 
Company is the technical development arm of the 
implementation and execution of Eskan Bank’s strategy in 
delivering sustainable affordable homes for the Bahraini 
citizens while continually introducing innovative, smart, 
green, economical and efficient solutions. Accordingly, 
Eskan Bank’s investment activities embrace real estate 
development, investment, funding, and property 
management; specially within the social and affordable 
housing segment, community projects and commercial 
projects to support the Ministry of Housing’s objectives 
and the social agenda of Bahrain’s Economic Vision 2030.

Mazaya Program برنامج مزايا
يعتبــر برنامــج مزايــا مبــادرة مبتكــرة ومميــزة تتيــح للمواطنيــن فرصــة 
اختيــار منــزل يتناســب مــع احتياجاتهــم، مــن خــال مجموعــة متنوعة 
مــن البنــوك الممولــة وعــدد مــن أرقــى وأشــهر المطوريــن العقارييــن، 
بمــا يوفــر لألســر البحرينيــة العديــد مــن الخيــارات التــي تلبــي مختلــف 

األذواق ســواٌء فيمــا يتعلــق بالتصاميــم أو متطلبــات المعيشــة.

ــل  ــن قب ــة م ــر البحريني ــة لألس ــكانية متاح ــة إس ــج خدم ــد البرنام ويع
وزارة اإلســكان، حيــث يقــدم فرصــة متميــزة للباحثيــن عن منــزل العمر 
مــن خــال الدعــم المالــي الــذي توفــره الحكومــة الــذي يغطــي فــارق 
ــط  ــه فق ــن دخل ــع 25 % م ــدد المنتف ــهرية، ليس ــاط الش ــة األقس قيم
ــار  ــل الخي ــج كام ــرك البرنام ــك، يت ــى ذل ــاوة عل ــهري. وع ــط ش كقس
للمواطنيــن فــي تحديــد المنــزل المناســب لهــم والمتوافــق مــع 
احتياجاتهــم، باإلضافــة إلــى اختيــار البنــك الممــول لتمويــل شــراء 
ــتراطات  ــم االش ــر فيه ــن تتوف ــن الذي ــكل البحرينيي ــن ل ــزل. ويمك المن

ــا. ــج مزاي ــات برنام ــن خدم ــتفادة م االس

An innovative and smart solution, Mazaya was created 
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.

Introduced by the Ministry of Housing to eligible Bahraini 
families, Mazaya offers unique benefits such as supported 
monthly instalments 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.

Eskan Bank بنك اإلسكان
منــذ عــام 1979، نجــح بنــك اإلســكان الشــريك االســتراتيجي لــوزارة 
اإلســكان عبــر باقاتــه المتنوعــة مــن الخدمــات التمويليــة فــي تمكيــن 
ــي  ــك ف ــة، وذل ــاكنهم الخاص ــاك مس ــن امت ــة م ــر البحريني آالف األس
إطــار التعــاون والجهــود الحثيثــة لــوزارة اإلســكان نحــو توفيــر الســكن 

ــن. ــم للمواطني المائ

ــن  ــد م ــور العدي ــكان، أن يط ــك اإلس ــتطاع بن ــنوات اس ــدى س ــى م وعل
المشــاريع اإلســكانية ويقدمهــا مباشــرة للمواطنيــن عبــر شــركة 

عقــارات اإلســكان.

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.



يذخــر مشــروع دانــات البركــة بعــدة خصائــص تحقــق تطلعــات األســرة 
البحرينيــة فــي الســكن، بدايــة مــن موقعــه الفريــد بمنطقــة جنوســان 
فــي قلــب شــارع النخيــل، وثــراء خياراتــه مــن حيــث أنــواع الفلــل العصرية 
ــاحات أراٍض  ــع مس ــة م ــزة ، مبني ــا جاه ــى 211 في ــا إل ــل عدده ــي يص الت
ــة  ــة المتكامل ــة التحتي ــع، والبني ــر مرب ــع و400 مت ــر مرب ــن 174 مت ــراوح بي تت
ــً  ــارًا مثالي ــروع خي ــد المش ــا ويجس ــات، كم ــدث المواصف ــذة بأح والمنف
ــكن  ــن س ــون ع ــن يبحث ــً مم ــا، خصوص ــج مزاي ــن برنام ــتفيدين م للمس

ــج.  ــروط البرنام ــع ش ــق م ــز يتواف ممي

البساطة والرفاهية 
تحت سقف واحد

Danaat Al Baraka is designed with the Bahraini family 
in mind, catering to all its needs and aspirations. It is 
nestled in the heart of Al Nakheel road, specifically in 
Jannusan with 211 ready-to-move-in modern villas 
that come in multiple types and land plot sizes that 
range from 174 m2 to 400 m2. The project boasts top-
of-the-line infrastructure and is the prime choice for 
beneficiaries of the Mazaya program, especially the 
ones that are looking to stay close to their family.

ADD LUXURY TO THE
LITTLE THINGS YOU LOVE



تتوفــر الفلــل بثاثــة ألــوان رئيســية اختيــرت بعنايــة، وهــي البيــج، األخضــر 
ــل  ــات الفل ــى، اجه ــا عل ــع تركيزه ــم توزي ــا ت ــادي، كم ــتقي والرم الفس
علــى نحــو يبعــث علــى الهــدوء والطمأنينــة، مــع مراعــاة التناســق بيــن 

ألــوان الفلــل عبــر تخصيــص لــون لــكل جــزء مــن المشــروع.

تنوع خيارات األلوان

The villas come in three main colors that have been 
carefully chosen: beige, pistachio green and grey. The 
color strength has been distributed smartly on the 
elevations to create a feeling of serenity. Moreover, 
each color highlights one part of the project to 
maintain consistency.

BEAUTIFUL COLORS
TO CHOOSE FROM

GREY COLOR اللون الرمادي

BEIGE COLOR اللون البيج

PISTACHIO COLOR اللون الفستقي



دانات البركة..
حياة عصرية في 

قلب الريف

4 Bedrooms
4 غرف نوم

Balcony
شرفة

Dining Area
غرفة طعام

Majlis
مجلس

شرفة كبيرة
TerraceKitchen

مطبخ

4 Bathrooms
4 دورات مياه

Maid room &Toilet
غرفة عاملة منزل مع دورة مياه

غرفة معيشة
Living Room

منطقة غسيل
Laundry Area



ــس  ــث يعك ــك بحي ــم مطبخ ــة تصمي ــة إمكاني ــات البرك ــك دان ــح  ل تتي
شــركائنا  مــن  تفضلهــا  التــي  الشــركة  ومــع  واحتياجاتــك  ذوقــك 
المعتمديــن . وكان المعيــار األول فــي اختيــار هــؤالء الشــركاء هــو 
الجــودة العاليــة، ممــا يوفــر عليــك عنــاء البحــث ويمنحــك الحريــة 

التفاصيــل. أدق  ألختيــار 

حيث تعيش بين أجمل 
التفاصيل

التصميم الداخلي

Perhaps an innovative feature, Danaat Al Baraka 
is unique for the option to design your own kitchen 
using our approved partners. The number one 
criterion for choosing these partners was high quality, 
relieving you of the effort to look and providing you 
the freedom to choose the smallest details.

LIVE BETWEEN BEAUTIFUL 
DETAILS
INTERIOR DESIGN



All villas come semi-finished, with granite for the 
entrance, porcelain tiles for the living room, stairs, 
kitchen, bathrooms with best quality fittings and 
screed in the rooms that allows you to choose from 
parquet, tiles or carpet for your flooring. Needless to 
say, the highest levels of quality are ensured in every 
detail of the finish.

تأتــي جميــع الفلــل شــبه مشــطبة مــع مراعــاة أعلــى مســتويات 
التشــطيبات، وتســلم مــع جرانيــت  الجــودة فــي جميــع تفاصيــل 
للمدخــل وبــاط بورســلين لغرفــة المعيشــة، الســالم، المطبــخ، دورات 
فــي  اإلســمنتية  والتغطيــة  جــودة،  بأفضــل  تجهيــزات  مــع  الميــاه 
ــجاد. ــاط أو الس ــه أو الب ــن الباركي ــن بي ــار م ــك االختي ــح ل ــي تتي ــرف الت الغ



We know that preferences of Bahraini families vary, 
which is why all our designs provide four bedrooms, 
two of them with a private bathroom and two with a 
shared bathroom, guaranteeing the highest levels of 
comfort and privacy. It is also possible to convert one 
of these rooms into a home office, given the current 
exceptional work conditions. 

As for the green areas, each villa’s design has a green 
corner that adds harmony to your lifestyle, allowing 
you to live unforgettable moments with the ones you 
love.

وألن مــا تفضلــه كل أســرة بحرينيــة يختلــف باختــاف ذوقهــا، فقــد 
وفرنــا أربعــة مــن غــرف النــوم، اثنتيــن منهــا مــع دورة ميــاه خاصــة 
واثنتيــن مــع دورة ميــاه مشــتركة، ممــا يضمــن أعلــى مســتويات الراحــة 
والخصوصيــة، مــع الحــرص علــى توفيــر مســتوى مميــز مــن الرفاهيــة، 

ــي. ــب منزل ــى مكت ــرف إل ــذه الغ ــدى ه ــل إح ــة تحوي ــع إمكاني م

أمــا المســاحات الخضــراء فقــد تــم تضمينهــا فــي تصميــم أنــواع 
الفلــل بحيــث تتناغــم مــع أســلوب حياتــك، لتعيــش بهــا لحظــات ال 

تنســى مــع أحبائــك.



This villa type presents a modern flair for the 
elevations with a floor plan that puts the needs of 
Bahraini Families first. It comprises of four bedrooms, 
a living room, a housemaid room with a private 
bathroom, a majlis, a kitchen, a dining room, four 
bathrooms, laundry area and a balcony. This type 
consists of attached and semi attached villas with a 
built-up area over 230 m2 and is available in beige, 
pistachio green and gray. A great selection to choose 
from.

يتميــز هــذا النــوع مــن الفلــل بطابــع عصــري للتصاميــم الخارجيــة 
وبمخطــط يراعــي احتياجــات األســرة البحرينيــة، حيــث يحتــوي علــى 
ــاه،  ــع دورة مي ــزل م ــة من ــة عامل ــة، غرف ــة معيش ــوم، غرف ــرف ن ــع غ أرب
مجلــس، مطبــخ، غرفــة طعــام، أربــع دورات ميــاه، منطقــة غســيل 
وشــرفة. وينقســم هــذا النــوع إلــى قســمين: الفلــل المتصلــة مــن 
جهتيــن والفلــل المتصلــة مــن جهــة واحــدة التــي يتجــاوز مجمــوع 
ــج،  ــون البي ــوع بالل ــذا الن ــر ه ــا يتوف ــع، كم ــر مرب ــا 230 مت ــاحة بنائه مس
الرمــادي، األخضــر الفســتقي، ليتســنى لــك اختيــار اللــون الــذي يعبــر عــن 

وشــخصيتك. ذوقــك 

أنواع الفلل: النوع ١
٧٣ فيال

VILLA TYPES: TYPE 1
73 VILLAS



نــــــــوع ١
TYPE 1

GREY COLOR اللون الرمادي

BEIGE COLOR اللون البيج

PISTACHIO COLOR اللون الفستقي



*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

GROUND FLOOR الطابق األرضي FIRST FLOOR الطابق األول SECOND FLOOR الطابق الثاني

Built - Up Area m2 م2 مساحة البناء

Ground Floor 98.41 الطابق األرضي

First Floor 106.17 الطابق األول

Second Floor 25.68 الطابق الثاني

Total 230.26 المجموع

Typical Plot Area 180.00
(10m x 18m)

مساحة قطعة األرض
النموذجية

*Plot area varies from one plot to another

0 5m0 5m 0 5m

TYPE 1
نــــــــوع ١

FLOOR PLAN
مخطط الفيال



This villa type presents a modern flair for the elevation 
with a floor plan that puts the needs of Bahraini 
Families first. It comprises of three bedrooms on the 
first floor and 1 room on the ground floor, together 
with private bathroom. It also has a living room, a 
housemaid room with a private bathroom, a majlis, 
a kitchen, a dining room, four bathrooms, a laundry 
area and a terrace. This type consists of semi-
attached and detached villas with a built-up area over 
231 m2 and is available in beige, pistachio green and 
gray. A great selection to choose from.

حديــث  خارجــي  بتصميــم  كذلــك  الفلــل  مــن  النــوع  هــذا  يتميــز 
وعصــري، حيــث حرصنــا علــى مراعــاة احتياجــات األســرة البحرينيــة فــي 
المخطــط. ويحتــوي هــذا النــوع علــى ثــاث غرف نــوم فــي الطابــق األول 
وغرفــة واحــدة مــع دورة الميــاه فــي الطابــق األرضــي، غرفــة معيشــة، 
ــام،  ــة طع ــخ، غرف ــس، مطب ــاه، مجل ــع دورة مي ــزل م ــة من ــة عامل غرف
أربــع دورات ميــاه، منطقــة غســيل وشــرفة  كبيــرة. وينقســم إلــى 
ــي  ــة الت ــل المنفصل ــدة والفل ــة واح ــن جه ــة م ــل المتصل ــمين: الفل قس
يتجــاوز مجمــوع مســاحة بنائهــا 231 متــر مربــع، كمــا يتوفــر هــذا النــوع 
ــون  ــار الل ــك اختي ــنى ل ــتقي، ليتس ــر الفس ــادي، األخض ــج، الرم ــون البي بالل

ــخصيتك. ــك وش ــن ذوق ــر ع ــذي يعب ال

أنواع الفلل: النوع 2
١٠2 فيال

VILLA TYPES: TYPE 2
102 VILLAS



نــــــــوع 2
TYPE 2

GREY COLOR اللون الرمادي

BEIGE COLOR اللون البيج

PISTACHIO COLOR اللون الفستقي



GROUND FLOOR الطابق األرضي FIRST FLOOR الطابق األول SECOND FLOOR

Built - Up Area m2 م2 مساحة البناء

Ground Floor 109.12 الطابق األرضي

First Floor 96.67 الطابق األول

Second Floor 25.57 الطابق الثاني

Total 231.36 المجموع

Typical Plot Area 198.00
(11m x 18m)

مساحة قطعة األرض
النموذجية

*Plot area varies from one plot to another

TYPE 2
نــــــــوع 2

FLOOR PLAN
مخطط الفيال

0 5m 0 5m 0 5m

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

الطابق الثاني



This villa type presents a modern flair for both 
elevations with a floor plan that puts the needs of 
Bahraini Families first. It comprises of four bedrooms, 
a living room, a housemaid room with a private 
bathroom, a majlis, a kitchen, a dining room, four 
bathrooms and a laundry area. This type consists 
of semi-attached and detached villas with a built-up 
area over 226 m2 and is available in beige, pistachio 
green and gray. A great selection to choose from.

يتميــز هــذا النــوع مــن الفلــل بتصميميــن خارجييــن حديثيــن وعصرييــن، 
كمــا حرصنــا علــى مراعــاة احتياجــات األســرة البحرينيــة فــي المخطــط. 
ويحتــوي هــذا النــوع علــى أربــع غــرف نــوم، غرفــة معيشــة، غرفــة 
خادمــة مــع دورة ميــاه، مجلــس، مطبــخ، غرفــة طعــام، أربــع دورات 
ميــاه ومنطقــة غســيل. وينقســم إلــى قســمين: الفلــل المتصلــة 
ــاحة  ــوع مس ــاوز مجم ــي يتج ــة الت ــل المنفصل ــدة والفل ــة واح ــن جه م
ــادي،  ــج، الرم ــون البي ــوع بالل ــذا الن ــر ه ــا يتوف ــع، كم ــر مرب ــا 22٦ مت بنائه
واألخضــر الفســتقي، ليتســنى لــك اختيــار اللــون الــذي يعبــر عــن ذوقــك 

وشــخصيتك.

أنواع الفلل: النوع ٣
١٧ فيال

VILLA TYPES: TYPE 3
17 VILLAS



نــــــــوع ٣
TYPE 3

GREY COLOR اللون الرمادي

BEIGE COLOR اللون البيج

PISTACHIO COLOR اللون الفستقي



0 5m 0 5m 0 5m

GROUND FLOOR الطابق األرضي FIRST FLOOR الطابق األول SECOND FLOOR

Built - Up Area m2 م2 مساحة البناء

Ground Floor 92.74 الطابق األرضي

First Floor 108.41 الطابق األول

Second Floor 25.52 الطابق الثاني

Total 226.67 المجموع

Typical Plot Area 176.00
(11m x 16m)

مساحة قطعة األرض
النموذجية

*Plot area varies from one plot to another

TYPE 3
نــــــــوع ٣

FLOOR PLAN
مخطط الفيال

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

الطابق الثاني



يتميــز هــذا النــوع مــن الفلــل بتصميــم خارجــي حديــث وعصــري، كمــا 
حرصنــا علــى مراعــاة احتياجــات األســرة البحرينيــة فــي المخطــط. 
ويحتــوي هــذا النــوع علــى أربــع غــرف نــوم، غرفــة معيشــة، غرفــة 
عاملــة منــزل مــع دورة ميــاه، مجلــس، مطبــخ، غرفــة طعــام، أربــع 
دورات ميــاه ومنطقــة غســيل. وينقســم إلــى قســمين: الفلــل المتصلــة 
ــاحة  ــوع مس ــاوز مجم ــي يتج ــة الت ــل المنفصل ــدة والفل ــة واح ــن جه م
بنائهــا 240 متــر مربــع . كمــا يتوفــر هــذا النــوع باللــون البيــج، الرمــادي 
واألخضــر الفســتقي، ليتســنى لــك اختيــار اللــون الــذي يعبــر عــن ذوقــك 

وشــخصيتك.

أنواع الفلل: النوع 4
١9 فيال

This villa type presents a modern flair for the elevation 
with a floor plan that puts the needs of Bahraini 
Families first. It comprises of four bedrooms, a living 
room, a housemaid room with a private bathroom, a 
majlis, a kitchen, a dining room, four bathrooms and 
a laundry area. This type consists of semi-attached 
and detached villas with a built-up area over 240 m2 
and is available in beige, pistachio green and gray. A 
great selection to choose from.

VILLA TYPES: TYPE 4
19 VILLAS



TYPE 4
نــــــــوع 4

GREY COLOR اللون الرمادي

BEIGE COLOR اللون البيج

PISTACHIO COLOR اللون الفستقي



Built - Up Area m2 م2 مساحة البناء

Ground Floor 102.28 الطابق األرضي

First Floor 113.28 الطابق األول

Second Floor 24.48 الطابق الثاني

Total 240.04 المجموع

Typical Plot Area 244.00
(17.10m x 17.27m)

مساحة قطعة األرض
النموذجية

*Plot area varies from one plot to another

TYPE 4
نــــــــوع 4

FLOOR PLAN
مخطط الفيال

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

*All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.

جميع الصور المعروضة هي لغرض التوضيح فقط. قد يختلف البيت الفعلي.

GROUND FLOOR الطابق األرضي

0 5m

FIRST FLOOR الطابق األول

0 5m

SECOND FLOOR الطابق الثاني

0 5m





ــإن  ــك، ف ــً لذل ــي، ووفق ــج النهائ ــل للمنت ــة دلي ــادية، وبمنزل ــا إرش ــواردة هن ــات ال المعلوم
سياســتنا المتمثلــة فــي التحســين المســتمر، والتزامنــا باشــتراطات وضوابــط التعمــي 
ومتطلبــات الجهــات الرســمية، فــإن المنتــج النهائــي قــد يختلــف عــن المعلومــات 
المقدمــة هنــا، فقــد تخضــع التفاصيــل واألبعــاد، والتشــطيبات، والمواصفــات لتغييــرات، 
ــب  ــرارات، ويج ــة أو إق ــات حقيقي ــا بيان ــى أنه ــل عل ــذه التفاصي ــد ه ــب أال تعتم ــه، يج وعلي
علــى المتقدميــن الراغبيــن بالشــراء التأكــد مــن مــدى صحتهــا والتحقــق مــن المعلومــات 
ــن  ــال م ــأي ح ــان ب ــدًا أو ضم ــات عق ــذه المعلوم ــكل ه ــن تش ــة، إذ ل ــبل المتاح ــكل الس ب
األحــوال، ولــن يتحمــل البنــك، المطــورون،  المالــك، أو وكائهــم أيــة مســؤولية تجــاه الغيــر 

ــات. ــك المعلوم ــة تل ــأن صح بش

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

*Restricted Conventional Retail Bank Licensed and Regulated by the Central Bank of Bahrain
*مصرف قطاع تجزئة ذو نشاط محدد مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي وخاضع تحت إشرافه

Eskan Bank

danaat-albaraka.com



(+973) 17567888 danaat-albaraka.comLocation الموقع


