
عندما تتحقق أحالم البحر



تم تصميم دلمونيا لكي تصبح بيئة معيشية راقية تحفل بمرافق ترفيهية كاملة، وأماكن 
ضيافة فاخرة متخصصة، ونقاط جذب، بأسلوب حياة الجيل القادم ومساكن متميزة. 

باإلضافة إلى هذه التسهيالت، يتعاقد المخططون مع مؤسسات صحية ورفاهية عالمية 
للمساعدة على تحقيق رؤية الجزيرة التي تنبض بالحياة. ولهذا الغرض، فهناك أعمال 

شراكة في مجاالت الصحة والضيافة قائمة مع هذه المؤسسات.

ستقوم دلمونيا بتكوين بيئة متكاملة، وهندسة المناظر والمواقع الطبيعية، والمواقع 
الخارجية الفريدة من نوعها، للمواطنين والمقيمين والسياح على حد سواء. ومن هذا 

المنطلق فإن الجزيرة ستضم مناطق تسّوق وأغذية ومشروبات وأماكن ترفيهية.

وانطالقًا من توجهها الريادي المعروف وسجّلها الحافل بتنفيذ مشروعات كبيرة في 
البحرين، تم تقديم دلمونيا إلى سوق االستثمار من قبل شركة اإلثمار للتطوير وهي شركة 

مملوكة بالكامل لبنك اإلثمار ش.م.ب.
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دلمونيا

تقع جنينا على ساحل 
دلمونيا الجنوبي الشرقي  
)توضح هنا باللون األخضر 

المائي(

تقع دلمونيا على الساحل 
الشمالي الشرقي للبحرين 

)يظهر هنا باللون األخضر 
المائي(

 بعض الحقائق الهامة
عن دلمونيا

دلمونيا

ِتمارا

جنينا

سيفيال

قسائم جنينا:
تتكون من مجموعة قسائم ساحلية تبدأ مساحاتها من   •

٣٥٠ مترًا مربعًا
قسائم لمباٍن متعددة الشقق بمساحات تبدأ من  •

١٠٠٠ متر مربع  
تمنحك مساحات القسائم حرية بناء منزل األحالم   •

بالطريقة التي تناسب احتياجاتك األسرية

حي جنينا السكني:
يقع في ضاحية راقية من الجزيرة  •

يتكون من مجموعة قسائم في منطقة حدائق خضراء   •
مركزية صديقة لألطفال تخلق مجتمعًا بروح الجوار

يمكن الوصول إلى الحي من طريقين لتسهيل الوصول   •
بالسيارة أو مشيًا على األقدام

تقدم جنينا للمستثمرين فرصة لشراء قسائم األراضي الساحلية 
بأسعار مميزة تتناسب مع جاذبية المكان. ويمكنكم اآلن شراء األرض 

التي تريدونها وبناء منزل األحالم على أحد أشهر وأهم مشروعات الجزر 
المطّورة في البحرين. أراضي جنينا تبدأ من ٣٥٠ متر مربع لتستوعب 

متطلباتك لمنزل األحالم. 

عندما تتحقق أحالم البحر 
جنينا في دلمونيا



 إختر من مجموعة من القطع الساحلية وحّقق حلمك
بالحصول على سكن جديد يتناسب مع أحالمك

جنينا- إختيار بناة المنازل
بموقعها وسط مناطق ساحلية خاّلبة، تقدم جنينا في دلمونيا قسائم سكنية ساحلية مطّلة على البحر، حيث يمكنك أن 
تطّورها حسب احتياجاتك الخاصة وذوقك في التصميم. وعلى الرغم من أن جزيرة دلمونيا تقع على بعد كيلومترات قليلة 

من وسط  المنامة، فإن العيش في دلمونيا يمنحك شعور الرخاء الساحلي وراحة البال. إبدأ ببناء منزل أحالمك الساحلي 
اآلن في أجواء جنينا المثالية في جزيرة دلمونيا.

الحي الجنوبي
من خالل موقعها الخاّلب على الواجهة البحرية الجنوبية الشرقية لجزيرة دلمونيا، وإطاللتها على مياه الخليج الهادئة، 

تمثل قسائم جنينا المكّون السكني األحدث من دلمونيا، والذي يمتد على مساحة حوالي 4٠٫٠٠٠ متر مربع. إن بناء منزل 
األحالم في جنينا سوف يجعلك على مقربة من مركز إحدى أكثر أعمال التطوير العقاري السكني تميزًا في المملكة.

كما ويتميز موقع دلمونيا باالتصال الجيد بكافة األماكن، فأينما أردت أن تذهب لن يستغرق منك ذلك وقتًا طوياًل. ومع تخطيط 
شبكة المرافق والفرص الترفيهية، فستجد نفسك في موقع متميز بالنسبة للمدرسة أو العمل أو األنشطة الترفيهية.

Bahrain

Choose from a selection of coastal plots and 
start dreaming of your new seaside residence
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Plot Number FAR Sqm
05 1.4 378
06 1.4 352
07 1.4 352
08 1.4 354
09 1.4 352
10 1.4 353
11 1.4 351
12 1.4 352
13 1.4 355
14 1.4 472
15 1.4 478

Plot Number FAR Sqm
01 2.4 1,855
02 3.0 3,889
03 2.4 2,108
04 2.4 1,131

Plot Number FAR Sqm
16 1.4 623
17 1.4 541
18 1.4 352
19 1.4 352
20 1.4 353
21 1.4 353
22 1.4 354
23 1.4 353
24 1.4 352
25 1.4 410

Apartment Building Plots Villa Plots


