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شركة أمفا "العقارية "  Company Overview

نب�ذة  تعرفية عن الشركة
 

طابعها  كسبت  العقاري..  التطوير  مجال  في  رائدة  شركة 
العصري من مزيج الخبرات المتراكمة عبر السنين الماضية 
في سوق العقارات البحرينية .. تعمل وفق ركيزة أساسية تتمثل 
رؤية  وفق  أهدافها  نحو  تمضي  و  مضافة"  "قيمة  تقديم  في 

مدروسة عنوانها "التمّيز و الفخامة".

خدماتن�ا

تقدم "أمفا" مجموعة متنوعة من الخدمات و المشاريع العقارية 
المتميزة، بدءًا من شراء األراضي و العقارات، مرورًا بالتطوير 
العقاري المبني على دراسات الحتياجات العمالء وتفضيالتهم، 
وصواًل إلى بناء وحدات عقارية مجّهزة بالكامل بأحدث وأجود 

المواد، تقع في أرقى مناطق البحرين وبأفضل األسعار.

تاريخنا

تمتد خبرات الشركة إلى ٣٣ سنة ماضية .. حيث كانت البداية 
العام  في  المقاوالت"  و  للعقارات  "برادايس  شركة  بتأسيس 
١٩٨٢م، وهي الشركة التي برعت بشكل متميز في مجاالت 
لتتجه  البحرين،  مناطق  مختلف  في  العقاري  والتطوير  البناء 
نقلة نوعية في  إلى تطويرها وإحداث  إرادة مؤسسي الشركة 
العام  في  "أمفا"  تأسيس  الخالصة  فكانت  وسياستها،  عملها 

٢٠١٣م.

 
About Us

A leading company in the field of real estate 
development has earned its own modern character 
through the blend of accumulated experience over 
the past years. Operating accordance to a basic 
foundation that provide an " added value " and 
moving towards its goals according to the vision 
deliberate entitled " excellence and luxury.”

Our Services 

“AMFA” offering a variety of services and 
distinguished real estate projects, ranging from the 
purchase of lands and real estate through real estate 
development bases on feasibility studies for the 
customer needs and preference, up to building fully 
equipped units with the latest and finest material. 
Located in the most prestigious areas of Bahrain 
offering the best price. 

Our History 

The company experience extends to 33 years ago. 
Where was initially  “ Paradise real estate and 
construction” founded in 1982. Paradise is the 
seamlessly company that excelled in the areas of 
construction and real estate development all around 
Bahrain areas. Headed from the will of the company 
founders to develop and make a leap in its works 
and policies was the conclusion to found “ AMFA” 
in 2013. 
  





في قلب "البحرين" ضاحية السيف
في منطقة "حديثة" باتت قلبًا نابضًا للبحرين بما تعّج به من مراكز أعمال وتسّوق وفنادق فاخرة.. ينطلق "أمفا" إلى 
عنان السماء.. بإطاللة بحرية متميزة.. يجاوره عدد من الفنادق كـ "الريتز كارلتون".. وعلى بعد دقائق معدودة منه يقع 
عدد من المجمعات التجارية الشهيرة كمجمع "السيف" و "العالي" و "السيتي سنتر".. وسلسلة من البنوك والشركات 

والمطاعم و"السوبر ماركت" ومراكز الخدمات الراقية. لقد اخترنا موقعنا بعناية فائقة.



In the heart of “Bahrain” Seef District
In a “modern" area that has been crowded with business and shopping centers. “AMFA 2” 
extends to the sky with amazing sea views. Neighbored by a number of luxury hotels as “ the 
Ritz Carlton” … and just few minutes from a number of shopping malls such as “ Seef mall”, 
“Al- Aali mall” and “the Bahrain City Center”. Add to this series of Banks, Commercial 
Companies, Restaurants and Supermarkets as well as luxury service providers. We chose our 
sites carefully …



Distinctive & High Quality Interface

المواد  أنواع  أجود  من  خارجية  واجهة 
للحرارة  عازل  جالس  دوبل  فالزجاج 

والتغليف الخارجي المنيوم ) كالدنج (.

Interface are equipped with high – quality 
& finest materials – Double Glass Heat 
Insulator & Outer covering with Cladding.

واجهة مميزة ذات جودة عالية

 تنفيذ المشروع : مجموعة الغناة للمقاوالت

الهندسة واالشراف : مكتب المشرق العربي
Engineering & Consulting : Arabian East Bureau

Project  Execution : AL Ghanah  Contracting 



فخامة.. وذوق رفيع
"أمفا" برج متكامل من حيث الخدمات والمرافق، ويحتوي على: 
نادي صّحي، مركز رجال األعمال، صالة ألعاب األطفال، سينما، 

مواقف سيارات، صالة استقبال، باإلضافة إلى نظام أمني محكم.

"AMFA"An integrated tower in terms of 
services and facilities and has health club, 
business center, Kids play hall, cinema, 
parking, reception and closed security system. 

Luxury … & High Taste

 تنفيذ المشروع : مجموعة الغناة للمقاوالت

الهندسة واالشراف : مكتب المشرق العربي
Engineering & Consulting : Arabian East Bureau

Project  Execution : AL Ghanah  Contracting 



قسم استقبال كبير مع صالة رحبة للمقيمين والزوار وتم عمل نظام أمن وحراسة مع كاميرات مراقبة 
على مدار الساعة لراحتكم.

مصاعد ميتسوبيشي عدد 2 يحمل كل واحد منها 14 شخصا وهي سريعة جدا تصل سرعتها إلى 
150 متر في الدقيقة.

The tower is designed with a spacious lounge with a large reception area 
for residents and visitors  with security system,surveillance cameras and 
security guards 24 hours for your convenience and security.  

It's provided with 2 units of lifts from Mitsubishi with a carriage capacity of 14 persons per 
lift and its very fast with a speed upto 150m per minute.

مصاعد حديث�ة وسريعة

نظام استقبال وأمن

Rececption System and security

Modern and fast lifts



خدمات.. وقيمة مضافة

  مركز رجال أعمال.
  صالة خاّصة لألطفال.

  سينما.

Added Value and services

Business center.
Kids Play Hall.
Cinema.



انواع الشقق المتوفرة هي: ستديو، غرفة نوم واحدة، غرفتين نوم، 
و  الهندسي''  ''التصميم  في  بالحرفية  الشقق  تمتاز  غرف.  ثالث 
االستغالل األمثل المساحات، كما نراعي انسجام و تناسق األلوان 
في اختيار الديكورات ليلبي طموحاتكم. نحرص على توفير اعلى 
معايير الجودة فالبالط: ''جرانيت طبيعي'' و ''بورسالن'' وااللمنيوم 
للحرارة  عازل  دبل جالس  الزجاج  اما   ، ''اناستالوكس''  بلجيكي 

والتغليف الحراري كالدنج.

شقة ذات طابع عصري
Available Apartments types are: studio, one 
bedroom, two bedrooms and three bedrooms. 
Apartments feature professionalism in "engineering 
design” and optimal exploitation of space. Color 
harmony was considered in “décor” choices to 
achieve your ambition. 
We are keen to provide the highest quality 
standards. Tiles : “natural granite” and “Porcelain”. 
Aluminum: Belgium” Stalux”. Glass: Double 
Glass heat insulator and the outer covering with 
Cladding. 

 apartments with Modern Style



شقة ذات طابع عصري

 األدوات الصحية المستخدمة هي '' ايدال ستاندرد ، ترايفورد، جروهي. 
إلى  إضافة   . الجودة  عالية  أوروبية  مواد  بإستخدام  النهائية  والتشطيبات 
تكييف مركزي '' كاريير'' و نظام تحكم بالحرارة. كما سيتم تزويد الشقق 

بمطبخ أمريكي عصري.

Sanitary ware is Ideal Standards with Twyford, 
Grohi. Finished with high – Quality European 
materials. Central Air conditioning “ Carrier” 
with control system will be provided as well as 
Modern American Kitchen. 

تشطيبات عالية الجودة Finishing With high – Quality



14th Floor Plan )RECREATIONAL(
SCALE 1:100M



Both health clubs are made on a large area with 
swimming pools, steam rooms, jacuzzi, and Sauna.

نادي صحي للرجال و آخر للنساء بمساحة واسعة 
ومرافق خدمية متنوعة مثل بركة سباحة، جاكوزي، 

ساونا وغرفة بخار.

Health club for men and another 
for woman

 نادي صحي للرجال وآخر
للنساء



مزايا أخرى عديدة 
تم توزيع الشقق بطريقة مناسبة يتسىن للجميع الحصول 

على إطاللة جميلة ومميزة والتمتع بالمناضر الخالبة.

 GROUND FLOOR KEY PLAN



Many other Benefits

Apartments has been distributed in an 
appropriate way that everone can get a 
beautiful and distinctive view and enjoy the 
picturesque scenery .

 GROUND FLOOR KEY PLAN



2nd & 3rd Floor Plan ) CARPARKING(
SCALE  1:100M



There is  4 storey private parking area with smooth design for 
entry and exit of vehicles easily.

تم تجهيز 4 طوابق مواقف خاصة للسيارات مع تصميم 
سلس للدخول وخروج السيارات بسهولة ويسر.

1st Floor Plan ) CARPARKING(

مواقف خاصة Private parking

SCALE  1:100M



تم تجهيز بعض الشقق  بشرفات " البلكونات " 
مزودة  ب " جاكوزي " على اطاللة بحرية باهرة 

و بعض الشقق تحتوي على " حدائق خاصة " 
زاهية وبديعة.  

شقق مميزة Special apartments
some '' balconies'' equipped with '' 
jacuzzi'' and have impressive views 
and some apartments have a bright 
and exquisite '' private gardens''



4th Floor Plan ) CARPARKING(
SCALE  1:100M



5th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M



5th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M



6th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M



6th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M



7th to 12th Floor Plan ) TYPICAL (

SCALE  1:100M

7th to 12th Floor Plan ) TYPICAL (



7th to 12th Floor Plan ) TYPICAL (

SCALE  1:100M



13th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M



13th Floor Plan ) TYPICAL (
SCALE  1:100M




