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1 ســـــــــــار

فخامة في المتناول في واحدة من
أكثر المناطق رقي
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إلـى مـدينـة حـمـد شارع الشيخ خليفة بن سلمان

إلى المنامة

ماكرو
مارت

السرايا 1

إلـى شارع ســار

اكتشف الفخامة المترفة في أبهى صورها 
واألسعار المعقولة التي توفرها 80 فيال فاخرة 

بنيت بتصاميم جذابة بضاحية سار، التي 
تعتبر واحدة من أرقى المواقع وأكثرها طلبًا 

في البحرين. وقد تم تجهيز تلك الفيالت 
بمجموعة من أجود وأفخم وسائل الراحة 

الحديثة والتصاميم وخيارات األسعار لالختيار 
من بينها.

يوفر مشروع »الريم 2« كل ما توفره ضاحية 
سار من أجواء حافلة بالهدوء والتشجير 

وسهولة الوصول إلى المؤسسات التعليمية 
ومراكز التسوق والبنوك وعدد من الوجهات 

البارزة األخرى.

فيالت صممت بعناية فائقة
في موقع متميز للغاية



كل شيء يبدو مثاليًا في مشروع 
»الريم 2«، بدءًا من التصاميم المعمارية 

الرائعة والموقع المتميز والخيارات 
الواسعة لالختيار من بينها.
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اختر من بين 80 فيال
صممت بـ 28 نمط معماري مختلف
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المحافظة على مفهوم العيش في 
فيال مستقلة واالختيار من بين مجموعة 
واسعة من الخيارات واألسعار مع مشروع 

»الريم 2« أصبح أمرًا واقعًا وحقيقة...
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حدائق خاصة
صاالت، قاعات، بهو، الخ.

تركيبات واكسسوارات ذات عالمات تجارية شهيرة
أرضيات من الرخام

تجهيزات عالمية المستوى

خارطة الموقع
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فيالت رائعة ذات تصاميم 
متميزة
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»سرايا الريم 2«... تعبير غير مسبوق ألرقي 
عناصر بناء المنازل، فالتصميم بشكل عام 

يتميز بالدقة المتناهية ليمنحك عنوانًا 
مرموقًا وموقعًا متميزًا للغاية. لمسة من 
التشجير تحيط بالموقع وبشكل يجسد 

روح وسحر المكان.
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B1/B1C فيالت فئة
تجسيد لحياة راقية

العيش في فيالت مستقلة لم يكن بمثل هذه الروعة من قبل، إذ تضم هذه الفيالت أربعة غرف نوم، 
وغرفة معيشة فسيحة ومناطق واسعة لتناول الطعام، فضاًل عن موقف سيارات يتسع لسيارتين 

ووسائل راحة مثل الحديقة الخاصة والصالة الرسمية والبلكونة والشرفة المفتوحة.
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مساحة األرض: 315/203 مترًا مربعًا
مساحة البناء: 429/364 مترًا مربعًا

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

غرفة خادمة مع حمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

مرفقين  
بلكونة 	•
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مساحة األرض: 200/200/200 متر مربع
المساحة المبنية: 331/310/302 متر مربع

غرفة خادمة مع حمام ملحق 	•
تراس مفتوح كبير 	•

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

3 غرف نوم مزودة بحمامات ملحقة 	•
تراس مفتوح 	•
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أنيق وحديث
تم تصميم الفيالت فئة B2/B3/B4 بنوعية فريدة، ما يمنحها شكاًل متميزًا، فضاًل عن غرف 
نوم فسيحة مناطق معيشة/صالة طعام وغيرها من مرافق توفر معيشة مريحة لجميع 

أفراد األسرة.

B2/B3/B4 فيالت فئة
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مساحات خضراء تمنحك 
إلهامًا وجماالً غير مسبوق
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زودت كل فيال من فيالت المشروع بحديقة 
خاصة تتماشى بشكل رائع مع التصميم 

النهائي لها، ما يمنح المكان وفرة من 
الخضرة المورقة، وبشكل يتناسب مع 

الموقع ككل ما يمنح قاطنيها جماالً أخاذًا 
وملهمًا ودفئًا واسترخاًء في الوقت نفسه.
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C1 فيالت فئة
منزلك كما تتوقعه تمامًا

صممت هذه الفيالت بشكل يجسد التصميم المعماري بطريقة جذابة، إذ تضم أربع غرف 
نوم، ومواقف لسيارتين، وغرفة معيشة فسيحة، فضاًل عن حديقة خاصة وبهو رسمي.
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غرفتا نوم مزودتين بحمامين 	•
ملحقين  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•

مساحة األرض: 200 متر مربع
المساحة المبنية: 360 مترًا مربعًا

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•

بهو رسمي 	•
غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•

مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•
حمام 	•
مخزن 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي
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الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

مساحة األرض: 268/260 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 398/409 مترًا مربعًا

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

شرفة فسيحة 	•
غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•

تراس مفتوح 	•

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
قاعة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام 	•
فسيحة  

مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•
حمام 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين  	•

ملحقين  
شرفتان فسيحتان 	•

تراس مفتوح 	•
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الراحة في أحلى صورها
الرحابة تحيط بالمكان من كل صوب... إذ تأتي فيالت فئة C1A و C1B بحيث توفر أقصى قدر من الراحة 
لقاطنيها، فهي تضم أربع غرف نوم مزودة بحمامات ملحقة، فيما تتميز غرف المعيشة وصالة الطعام 

بمساحتها الوفيرة، وتشمل وسائل الراحة التي تضمها هذه الفيالت حديقة خاصة وقاعة رسمية وشرفة 
مفتوحة.

C1A/C1B فيالت فئة
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جمال باذخ
تضم فيالت فئة C2  3 غرف نوم فسيحة تم تجهيزها باستخدام مجموعة من أرقى وسائل الراحة. 

وتجسد الحديقة الخاصة البيئة الخضراء التي تميز موقع المشروع بشكل عام، أما الغرف فهي تتسم 
بكونها فسيحة، مع مواقف سيارات وفيرة، فضاًل عن عدد من وسائل الراحة عالمية الطراز.

C2 فيالت فئة
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مساحة األرض: 200 متر مربع
المساحة المبنية: 303 أمتار مربعة

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

3 غرف مزودة بحمامات ملحقة 	•
تراس مفتوح 	•

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•
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مساحة األرض: 200 متر مربع
المساحة المبنية: 330 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

3 غرف نوم مزودة بحمامات  	•"
ملحقة  

تراس مفتوح 	•

غرفة نوم واحدة مزودة بحمام 	•
مرفق  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•
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بنيت لتضفي على المكان جماالً أخاذًا
تأتي فيالت فئة C3 بأربع غرف نوم مزودة بحمامات ملحقة، تحتوي فلل C3 على حديقة خاصة وصالة 

رسمية وشرفة مفتوحة وضعت بذكاء.  إضافة إلى مناطق المعيشة والطعام، كما هو الحال في كل 
الفيلل األخرى.

C3 فيالت فئة
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فيالت مستقلة ُبنيت 
بطريقة رائعة
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استمتعوا بالحياة في سرايا الريم - 2 حيث تم 
بناء الفيالت المستقلة بشغف يهدف الى تحقيق 

الكمال، ولذلك يمكنك توقع نوعية مميزة في 
كل ما نستخدمه من مواد ومستلزمات لتجهيز 

تلك الفيالت. اكتشف أقصى درجات االسترخاء 
التي توفرها لك وسائل الراحة العالمية المستوى 

واالكسسوارات الفاخرة.



26

راحة قصوى
منازل جميلة تضم أربع غرف نوم وحديقة خاصة وصالة رسمية، فضاًل عن موقف يتسع لسيارتين 

ومناطق فسيحة للمعيشة وصالة طعام بشكل يضمن أقصى قدر من الراحة لقاطنيها.

D1 فيالت فئة



مساحة األرض: 200 متر مربع
المساحة المبنية: 342 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

مواقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمامين  	•
ملحقين  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
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مساحة األرض: 340 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 372 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

مواقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•

بهو عند المدخل 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
شرفة مفتوحة يمكن الوصول 	•

إليها عبر غرف النوم  

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•
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منازل أنيقة جدًا
تصميم مستوحى من أشكال هندسية بسيطة ولكنها متطورة تمنح الفيالت فئة D1A مظهرها 

الفريد، التي تأتي بأربع غرف نوم مزودة بحمامات مرفقة ولها منفذ على الشرفة.

D1A فيالت فئة
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اناقة متفوقة
ثالث غرف نوم مزودة بحمامات ملحقة مع حديقة تضفي جماالً وأناقة على الفيال، فضاًل عن غرفة 
معيشة وصالة طعام تتسم بالرحابة وتوفر الراحة لقاطنيها. الفيالت فئة D2 توفر لك مساحات 

رحبة لمعيشة أجيالك المستقبلية.

D2 فيالت فئة
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مساحة األرض: 200 متر مربع
المساحة المبنية: 292 متر مربع

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
مخزن 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

تراس مفتوح 	•

غرفة نوم واحدة مع حمام مرفق 	•
غرفة خادمة مع حمام ملحق 	•

تراس مفتوح 	•
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مساحة األرض: 200/237 متر مربع
المساحة المبنية: 299/343 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع  لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•

بهو عند المدخل 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام  	•

ملحق  
غرفتا نوم 	•

حمام مشترك 	•
تراس مفتوح 	•

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس كبير 	•
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البراعة في أوجها
تبرز الفيالت فئة D3، التي تأتي بردهة وصالة رسمية في مدخلها، تصميمًا فريدًا وجماالً غير عادي، فضاًل 

عن كونها تضم حديقة خاصة، وشرفات مفتوحة وغرف نوم كبيرة مع إكسسوارات عالمية الطراز.

D3/D4 فيالت فئة
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منازل تعبق بالُحسن 
والجمال
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الريم - 2 تعيد تعريف الفخامة عبر التصاميم 
الرائعة والتخطيط الذكي لوسائل الراحة 

التي تضمن عيشة رغدة وخالية من المتاعب 
للقاطنين فيها وضيوفهم على السواء.

وتتمازج التصاميم الداخلية األنيقة بسالسة مع 
المحيط العام للفيال، ما يخلق أجواًء من االنسجام 

البصري اللطيف.
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ترف العيش
مواقف للسيارات وحديقة خاصة ومطبخ مفتوح وآخر خارجي وبلكونة وشرفة مفتوحة.

صممت فيالت فئة E1 مع األخذ في االعتبار االهتمام بأدق التفاصيل لتجعل منها مكانًا مناسبًا 
للعيش من قبل كل أفراد العائلة.

E1/E2 فيالت فئة
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مساحة األرض: 210/200 أمتار مربعة
المساحة المبنية: 337/373 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام 	•
فسيحة  

مطبخ مفتوح ومطبخ حارجي 	•
حمام 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام 	•

ملحق  
غرفتا نوم 	•

حمام مشترك 	•

غرفة نوم واحدة مزودة بحمام 	•
ملحق  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
بلكونة 	•

تراس مفتوح 	•
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مساحة األرض: 237/237/238 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 389/389/389 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

حديقة خاصة 	•
بهو 	•

صالة رسمية 	•
غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•

مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•
حمام 	•

فناء داخلي 	•

غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام 	•
ملحق  

غرفتا نوم 	•
حمام مشترك 	•
تراس مفتوح 	•

غرفة نوم رئيسية مزودة بحمام 	•
ملحق  

غرفتا نوم 	•
حمام مشترك 	•
تراس مفتوح 	•
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صممت بعناية فائقة
تأتي الفيالت فئة F1/F2/F3 بغرفة نوم رئيسية واسعة مع حمام ملحق باإلضافة الى غرفتي نوم 

أخريين لمعيشة أكثر راحة. كما تحتوي الفيالت على بهو وفناء داخلي وحديقة خاصة وصالة رسمية 
وموقف للسيارات.

  F1/F2/F3 فيالت فئة



40

أقصى مستويات الراحة
تأتي فيالت هذه الفئة بأربع غرف نوم موزعة بعناية على طابقين، وموقف يتسع لسيارتين، وحديقة 

خاصة إلضافة لمسة من الجمال والمساحات الخضراء، وصالة رسمية مصممة خصيصا لتوفير حياة 
مريحة لقاطنيها.

G1/G2 فيالت فئة
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مساحة األرض: 200/200 متر مربع
المساحة المبنية: 337/349 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام فسيحة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•

غرفة معيشة فسيحة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمام ملحق 	•
غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•

تراس مفتوح 	•
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مساحة األرض: 221/210 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 384/383 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام 	•
واسعة  

مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•
حمام 	•

غرفة معيشة واسعة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمام مرفق 	•
غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•

تراس مفتوح 	•
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رحابة ملهمة
تأتي فيالت G3/G4 بغرفة معيشة كبيرة وصالة طعام وغرف نوم أكثر حداثة مع مطبخ مفتوح 

وتراسات تضفي شعورًا إضافيًا بالرحابة والمساحة الوفيرة.

G3/G4 فيالت فئة
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صممت بحيث تلهمك
فخامة غير مسبوقة تنتشر عبر ثالثة طوابق مترامية األطراف مع وسائل راحة غير معهودة مثل 

الفناء الداخلي والحدائق الخاصة الخضراء والصالة الرسمية والشرفات المفتوحة، وجميعها تمنحك 
شعورًا بالمعيشة المريحة والملهمة.

G5/G6 فيالت فئة
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مساحة األرض: 249/236 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 439/438 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام واسعة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
فناء داخلي 	•

غرفة معيشة واسعة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•
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مساحة األرض: 331/263 مترًا مربعًا
المساحة المبنية: 471/440 مترًا مربعًا

الطابق الثانيالطابق األولالطابق األرضي

موقف يتسع لسيارتين 	•
حديقة خاصة 	•
صالة رسمية 	•

غرفة معيشة/صالة طعام واسعة 	•
مطبخ مفتوح ومطبخ خارجي 	•

حمام 	•
فناء داخلي 	•

غرفة معيشة واسعة 	•
غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•

ملحقين  
تراس مفتوح 	•

غرفتا نوم مزودتان بحمامين 	•
ملحقين  

غرفة خادمة مزودة بحمام ملحق 	•
تراس مفتوح 	•
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فخامة متكاملة
احصل على كل ما تحتاجه لالستمتاع بحياة مفعمة بالفخامة في الفيالت فئة G7/G8، إذ تضم حديقة 

خاصة وصالة رسمية وفناء داخلي وشرفات مفتوحة في طابقين.

G7/G8 فيالت فئة



48

استمتع بالعيش في 
منزلك الذي بني لألجيال 

المستقبلية
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