


عنوانك على
ضفة البحر 



تم تطوير المشروع بواسطة شركة الطالع 
للتطوير العقاري التابعة لمجموعة المعاودة 
ذات المكانة الرائدة في قطاع التطوير العمراني 

في مملكة البحرين، والتي يقترن اسمها 
بالجودة الفائقة في مجال توفير أفضل مواد 

البناء والتشطيبات الفاخرة، كما تتمتع بسجل 
حافل من اإلنجازات يمتد على مدار أكثر من 35 

عاًما، بما في ذلك مجموعة من أضخم المشاريع 
الرئيسية في المملكة.

وبفضل مزاياه االستثنائية وموقعه المميز، 
فإن رزدنس شرق يمثل ما هو أكثر من مشروع 

سكني فخم، إذ أنه أسلوب حياة متكامل ينأى 
بقاطنيه عن صخب المدينة وضغوط الحياة 

اليومية ويمنحهم واحة من السكينة وراحة البال. 

يمثل مشروع رزدنس شرق مجتمًعا خاًصا 
وحصرًيا ذي موقع خالب يطل على البحر، 

حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق 
المريحة والفلل الفاخرة ذات التصميمات 

الراقية والعملية، وغيرها الكثير.

ُصمم مشروع رزدنس شرق بواسطة شركة 
Unanime الفرنسية للهندسة المعمارية، لذا 

فإنه يتميز بمزيج فريد من نوعه من الطراز 
األوروبي األنيق وروعة الحياة واالسترخاء 

بجوار البحر مع إطالالت بانورامية بديعة على 
اآلفاق الساحرة، فضاًل عن االهتمام الخاص 

بالمساحات الخارجية الخضراء.





دلمونيا
روضة من الجمال

 بين يديك



ُتعد الجزيرة أحد مشاريع شركة اإلثمار للتطوير  
والتي تقوم بتطوير أضخم المشاريع العقارية 

وإدارتها، بما في ذلك المشاريع السكنية 
والتجارية، باإلضافة إلى مشاريع الضيافة 

والمنتجعات والرعاية الصحية والبنية التحتية.  

وتنص االشتراطات الصارمة للشركة المطورة 
على أاّل تضم جزيرة دلمونيا إال أرقى 

المشروعات وأفضلها على اإلطالق. وعلى رأس 
هذه االشتراطات يأتي االلتزام بنمط الحياة 

الصحية وأعلى معايير البناء واإلنشاءات وحد 
االرتفاعات الخاص باألبنية، فضاًل عن الحفاظ على 

النسق الفريد والطابع العام لمجتمع الجزيرة.

يفخر مشروع رزدنس شرق بموقعه الممتاز 
في جزيرة دلمونيا الصحية، والتي تصل 

تكلفة تطويرها إلى 1,6 مليار دوالر أمريكي، 
كما تتميز بأحد أفضل المفاهيم التصميمية 

الجديدة والفريدة من نوعها في منطقة 
الخليج.  

وقد روعي في تصميم دلمونيا التركيز على 
المساحات الخضراء و الترفيهية المفتوحة 
ونمط الحياة الصحية، حيث تهدف إلى إحياء 

نموذج عصري من جنة عدن األسطورية، والتي 
ُيعتقد أنها كانت تقع في مملكة البحرين 

القديمة.









متعة الحياة 
بجوار البحر



 تم تصميم مشروع رزدنس شرق وفق معايير خاصة ليوفر أقصى قدر من الراحة 
واالسترخاء داخل المنازل والمناطق العامة. ويمكن الوصول إلى الواجهة البحرية على 

نحو مباشر وفوري، أما حمام السباحة مترامي األطراف فينتهي حيث يبدأ البحر. كما يوجد 
حمام سباحة ال منتهي آخر مخصص للسيدات فقط، ويقع فوق أعلى مبنى في المشروع 

ليوفر لهن الخصوصية في المقام األول إلى جانب إطاللة بانورامية رائعة على األفق 
المفتوح.

ويمكن أيًضا تأُمل مشهد شروق الشمس الخالب من داخل المقهى الحصري مكيف 
الهواء بالمشروع، والذي يقع بجوار قاعة مناسبات أنيقة تمكن لساكني رزدنس شرق 

حجزها إلقامة االجتماعات واالحتفاالت المختلفة

أما المرافق العامة األخرى والمخصصة حصرًيا لقاطني رزدنس شرق وضيوفهم فتضم 
مضمار ركض بطول 500 متر، وحديقة وارفة ذات تصميم بهي، وملعب مغطى لألطفال 

وصالة لياقة بدنية عامة وأخرى للسيدات. هذا باإلضافة إلى خدمات األمن على مدار 
الساعة والتنظيف الجاف السريع وتخزين الدراجات ومتجر بقالة.



أحدث المعدات الرياضية في صالتي اللياقة في رزدنس شرق



حمام سباحة مترامي األطراف يعانق أفق البحر



ستمتع بأنشطة خارجية متنوعة في رزدنس شرق



ملعب مغطى وآمن ألطفالك



مقهى بإطاللة ساحرة على البحر



كافة احتياجاتك على بعد خطوات قليلة





 شقق ُمصممة
بلمسات شخصية

تتميز شقق رزدنس شرق بالرحابة والهواء 
العليل واإلضاءة الطبيعية، كما توفر إطاللة 

جميلة على مياه الخليج من خالل نوافذ 
واسعة تسمح بدخول أشعة الشمس ونسيم 
البحر الرقيق. وتبدأ المساحات من 101 متر 
مربع للشقق المكونة من غرفة نوم واحدة، 

وتصل حتى 268 متر مربع للشقق المكونة من 
4 غرف نوم، وُتمثل شقق رزدنس شرق الخيار 

األمثل لألسر الصغيرة والمتزوجين حديًثا

ويضمن التصميم العام للشقق توفير أقصى 
درجات الخصوصية، حيث تم الفصل ببراعة بين 

مساحات المعيشة األسرية الخاصة وغرف 
الضيافة، كما يتميز أيًضا بالمرونة ليتيح للقاطنين 
إضفاء لمساتهم الشخصية على الشقق الخاصة 

بهم. وتأتي كل شقة بمطبخ كامل التجهيزات 
باإلضافة إلى تركيبات الحمامات واإلضاءة، والتي 

تلتزم جميعها بأعلى المعايير األوربية لتتماشى 
مع الطابع العصري الراقي لمشروع رزدنس شرق.







شقة بغرفة.
90.26m2

varies

3.80m x 5.50m

4.00m x 4.50m

2.10m x 3.00m

3.80m x 5.50m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم

1BR-A
*Sizes of units may vary



شقة بغرفة.



شقة بغرفة.
98.3m2

7.62m2

4.70m x 5.80m

3.10m x 5.80m

2.10m x 3.00m

3.80m x 5.50m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم

1BR-B2
*Sizes of units may vary



شقة بغرفة.



شقة بغرفتين.

2BR-S1
*Sizes of units may vary

121.91m2

10.75m2

3.80m x 5.50m

4.00m x 4.50m

2.10m x 3.00m

3.80m x 5.50m

3.80m x 4.20m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية



شقة بغرفتين.



شقة بغرفتين.
مع  ملحق خدم.

2BR-A1
*Sizes of units may vary

125.64m2

Varies

5.30 x 3.40m

4.40m x 2.85m

3.35m x 2.50m

3.80m x 5.50m

3.80m x 4.20m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية



شقة بغرفتين.



شقة بثالث غرف.
مع  ملحق خدم.

3BR-A
*Sizes of units may vary

188.9m2

18.72m2

3.00m x 5.30m

4.40m x 5.30m

4.40m x 5.30m

2.30m x 3.00m

3.80m x 4.15m

3.80m x 4.15m

3.80m x 5.50m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة الطعام

غرفة المعيشة

المجلس

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة



شقة بثالث غرف.



شقة بثالث غرف.
مع  ملحق خدم.

3BR-C
*Sizes of units may vary

238.86m2

varies

4.50m x 6.90

4.70m x 7.70

3.00m x 6.50m

3.80m x 2.50m

3.80m x 2.60m

3.80m x 5.50m

3.80m x 4.20m

3.80m x 4.20m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

المجلس

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة اإلفطار

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة



شقة بثالث غرف.



شقة بأربع غرف.
مع  ملحق خدم.

4BR-A
*Sizes of units may vary

268.12m2

23.45m2

5.00m x 5.00m

7.00m x 6.60m

4.40m x 3.80m

3.50m x 3.00m

5.80m x 3.80m

5.80m x 3.80m

4.50m x 3.80m

4.50m x 3.80m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

المجلس

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة

غرفة النوم الرابعة



شقة بأربع غرف.



ُصممت فلل التاونهاوس في رزدنس شرق خصيًصا لتوفر 
نمط حياة عائلية هادئة ومريحة، حيث تحيط بها مساحات 
خضراء وارفة، كما أنها مزودة بممر يقود مباشرًة إلى 

البحر من جهة الحديقة.

 وتتألف فلل التاونهاوس من غرفتي نوم أو ثالث، كما 
تفصل بسالسة بين مساحات الحياة العائلية الخاصة 

وغرف الضيافة، حيث تقع غرف المعيشة والطعام في 
الطابق األرضي، في حين تقع غرف النوم الفسيحة في 
الطابق األعلى. ويربط بين الطابقين درج مفتوح يخطف 

األنظار، والذي يبرز أناقة التصميمات الداخلية ذات 
الطابع األوروبي المميز. كذلك تأتي كل فيال تاونهاوس 
مزودة بباب خدمة يقود مباشرًة إلى الطابق الثاني من 

أجل توفير أقصى قدر من الخصوصية والمرونة.





تاونهاوس
بغرفتي نوم.

120.36m2

varies

5.40m x 4.20m

3.60m x 3.00m

3.00m x 2.20m

4.30m x 3.05m

5.50m x 3.45m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

2BR DUPLEX
*Sizes of units may vary



الطابق 2 الطابق 1

تاونهاوس بغرفتي نوم.



تاونهاوس
بثالث غرف نوم.

3BR DUPLEX-A1
*Sizes of units may vary.

184.58m2

varies

5.20m x 6.00m

5.20m x 3.80m

2.60m x 3.00

3.45m x 5.50

3.05m x 4.30

3.80m x 5.50

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة



الطابق 2 الطابق 1

تاونهاوس بثالث غرف نوم.



تاونهاوس
بثالث غرف نوم.

3BR DUPLEX-A3
*Sizes of units may vary

200.85m2

varies

7.00m x 5.20m

5.20m x 3.80m

3.00m x 2.60m

5.50m x 3.80m

4.30m x 3.65m

5.50m x 3.80m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة



الطابق 2 الطابق 1

تاونهاوس بثالث غرف نوم.



تاونهاوس
بثالث غرف نوم.

3BR DUPLEX-B
*Sizes of units may vary

191.52m2

varies

3.80m x 5.20m

3.80m x 5.20m

2.20m x 5.20m

3.00m x 2.40m

5.50m x 3.80m

4.30m x 3.50m

5.50m x 3.00m

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

الصالة

المطبخ

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة



الطابق 2الطابق 1

تاونهاوس بثالث غرف نوم.







تشكل فلل القمة في ريزدنس شرق ابتكاًرا جديًدا في مجال 
العمارة في مملكة البحرين. حيث تتربع الفلل على قمة مباني 

التاونهاوس، كما تتمتع بمساحات رحبة وخصوصية مميزة، 
فضاًل عن موقعها الحصري المرتفع الذي يتيح لقاطنيها االستمتاع 

بإطالالت مذهلة على البحر والحدائق المحيطة.

تتألف كل فيال من طابقين يضمان غرف فسيحة للمعيشة 
والطعام، باإلضافة إلى غرفة نوم للضيوف في الطابق األول، في 
حين تقع غرف المعيشة العائلية وغرف النوم الخاصة في الطابق 

األعلى

وتتكون فلل القمة من ثالث غرف نوم أو أربع، كما تأتي كل فيال 
بحديقة خاصة وشرفة بانورامية، هذا إلى جانب مدخل خاص وآمن 

من الطابق األرضي من خالل ممر مغطى يمثل جزًءا من المحور 
المركزي الرأسي للمبنى







260.48m2

varies

7.80m x 4.84m

4.35m x 3.60m

4.15m x 2.40m

3.80 m x 5.50m

3.45m x 4.85m

4.15m x 4.19m

3.45m x 5.50m

3.80m x 4.85m

تاونهاوس
بأربع غرف نوم

المساحة الكلية

مساحة الشرفة

غرفة المعيشة

غرفة الطعام

المطبخ

غرفة العائلة

غرفة النوم األولى

غرفة النوم الثانية

غرفة النوم الثالثة

غرفة النوم الرابعة

4BR VILLA
*Sizes of units may vary.



الطابق 2

تاونهاوس بأربع غرف نوم



الطابق 1

تاونهاوس بأربع غرف نوم



نبذة عن
الشركة المطورة 

تنتمي شركة الطالع للتطوير العقاري إلى مجموعة المعاودة، والتي تعد إحدى أبرز مؤسسات التطوير 
العمراني في مملكة البحرين، ، كما تتمتع بسجل حافل من اإلنجازات الكبرى يمتد على مدار أكثر من 35 عاًما.

ويقترن اسم مجموعة المعاودة بالجودة الفائقة في مجال توفير أفضل مواد البناء والتشطيبات الفاخرة، 
كما تعتبر المجموعة اآلن أهم وأكبر مزود لمواد البناء فائقة الجودة ألضخم المشاريع في مملكة البحرين، 

وذلك مثل سيتي سنتر البحرين وحلبة البحرين الدولية. وقد قامت مجموعة المعاودة بتطوير عدد من المشاريع 
السكنية والعمرانية في شتى أرجاء المملكة على مدار العشر سنوات الماضية، وذلك باستخدام أحدث األنظمة 

المستدامة والصديقة للبيئة مثل النظام السويدي العازل للحرارة  »سيبوركس«

هذا وتركز شركة الطالع على تطوير أرقى المشاريع السكنية والحيوية ذات المستوى العالمي، والتي توفر 
مستوى متميز لنمط الحياة العصري. ومن خالل التعاون مع أشهر شركات التصميم المعماري الرائدة، مثل 

شركة Unanime الفرنسية التي صممت مشروع رزدنس شرق، تقدم شركة الطالع إبداعات جديدة وملهمة في 
مجال العمارة باإلضافة إلى تقنيات إنشاء مبتكرة ومتطورة.



إتصل بنا
 هاتف  701 000 17 973+ 

sales@residencesharq.com

residencesharq.com


