
The perfect value for 
                  your aspirations.

قيمة مثالية
           �مالك وطموحاتك.



The perfect value for 
your aspirations

Owning a home at
 Juffair Heights is realizing 

your aspirations for a quality 
family life, and a sense of  

achievement.

It is a truly inspirational 
property, which can be your 

perfect family home, a second 
home or a lucrative investment 

promising great returns.

يحقق لك امتالك منزل في جفير 
هايتس كل طموحاتك لحياة عائلية 

راقية وإحساس بروعة اإلنجاز؛
إذ تمثل جفير هايتس المنزل المثالي 

لعائلتك، أو المنزل الثاني،
أو حتى استثمار واعد ومربح يحقق لك 

الكثير من العوائد والمنافع. 

قيمة مثالية لطموحاتك



An inspiring address for your aspirations

A great neighbourhood is just as important as a great home. Precisely why 
Juffair Heights is set in the heart of  the cosmopolitan community of  Juffair 
and home to some of  Bahrain’s best-known hospitals, schools, sports and 
recreational centers, supermarket chains and international casual dining 
brands. It is also the site of  Bahrain’s largest mosque - Al Fateh Mosque, 
and is in close proximity to the airport, popular dining, shopping and 
entertainment destinations to give you the best of  contemporary living.
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اختيار الحي الراقي ال يقل أهمية أبداً عن أهمية امتالك منزل رائع، وهو ما حدى بنا الى 
إقامة جفير هايتس في قلب مجتمع عالمي وسط ضاحية الجفير الفخمة، إذ تعد موطنًا 
الترفيهية  الرياضية  الرياضية والمرافق  لعدد من أهم المستشفيات والمدارس واألندية 
وسالسل السوبرماركت ومجموعة من أشهر العالمات التجارية للمطاعم وأكبر مسجد 
بعد  على  يقع  الذي  اإلستراتيجي  موقعها  عن  فضاًل  الفاتح،  مسجد  وهو  البحرين  في 
والوجهات  التسوق  ومراكز  المطاعم  وأشهر  الدولي  البحرين  مطار  من  قليلة  دقائق 

الترفيهية التي تمنحك أفضل اسلوب حياة عصرية. 

عنوان ملهم لتحقيق طموحاتك

The Kingdom of  Bahrain is a small country that’s big on the flavor of  life. With a multi-cultural, multi-ethnic society along 
with a low cost of  living, a growing economy, excellent education facilities and high-quality healthcare, Bahrain is the leading 
choice for quality family living.
 
The Royal Edict issued in 2001 by His Majesty King Hamad Bin Isa Al Khalifa permits GCC nationals and expatriates to 
own property in Bahrain. Freehold property owners enjoy self-sponsorship residence permits for life for themselves and their 
families. This decree has spurred growth and further reinforced Bahrain’s reputation as an investor friendly country.

Welcome to the Pearl of  the Arabian Gulf

مملكة البحرين بلد صغير، ولكنه كبير بنكهة الحياة الرائعة التي توفرها لكل من يعيش على أرضها. ومع مجتمعها متعدد الثقافات واألعراق، 
البحرين هي بال شك  التعليم والرعاية الصحية الممتازة، فإن مملكة  الذي يشهد نمواَ مطرداً، ومرافق  وتكلفة المعيشة المنخفضة، واالقتصاد 

الخيار المثالي والملهم لحياة عائلية رائعة.

أصدر حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين في العام 2001 مرسومًا ملكيًا، سمح بمقتضاه لمواطني دول مجلس 
بنظام  العقارات  ألصحاب  كذلك  الملكي  المرسوم  وسمح  البحرين.  في  للعقارات  الحر  بالتملك  المملكة  في  والمقيمين  الخليجي  التعاون 
التملك الحر وألفراد عائالتهم باإلقامة وكفالة أنفسهم لمدى الحياة. وقد ساهم هذا المرسوم الملكي في تحفيز النمو وتعزيز سمعة البحرين 

باعتبارها مملكة صديقة للمستثمرين.

مرحبا بكم في لؤلؤة الخليج العربي



An aspiring mix of  
luxury, space and value

A magnificent presence 
on the Juffair skyline, 

the elegant twin-tower 
residential complex is set 

in a spacious plot of  55,362 
square feet, with a built up 
area of  811,350 square feet.

Juffair Heights comprises 
two towers of  28 and 29 

stories including 4 levels of  
parking, a dedicated facilities 
level and 376 well-designed 

1 and 2-bedroom apartments 
boasting large and floor 
to ceiling windows with 

balconies for all apartments. 
The project offers the best of  
facilities, high-end amenities 

and f ixtures. Offering 
f lexibility on the f loor 

layouts, the 1 & 2 bedroom 
apartments can be elegantly 
expanded to large 3 and 4 

bedroom apartments.

For the discerning buyer, 
Juffair Heights is the place 
where dreams of  the good 

life become reality with 
homes offering an aspiring 

mix of  luxury, space 
and value.



يقام البرجان االنيقان في موقع 
إستراتيجي رائع يطل على أفق 

ضاحية الجفير الراقية، وعلى 
مساحة تبلغ 55362 قدمًا مربعًا، 

ومساحات مباني تصل الى 
811350 قدمًا مربعًا.

وتضم الجفير هايتس برجين من 
28 طابقًا و29 طابقًا، بما في 

ذلك 4 طوابق لمواقف السيارات، 
وطابق مخصص للمرافق 

والتسهيالت و376  شقة مكونة 
من غرفة نوم واحدة وغرفتي 

نوم مجهزة بنوافذ عريضة تمتد 
من األرض الى السقف مع شرفة 
خاصة في جميع الشقق. وتوفر 

جفير هايتس مجموعة من أفضل 
التسهيالت والمرافق والتركيبات 

األنيقة. ويتميز تصميم الشقق 
بالمرونة العالية بما يسمح 

بتحويل الشقق المكونة من 
غرفة نوم واحدة وغرفتي نوم 

الى شقق أكبر تتكون من 3 و4 
غرف نوم.

أما المشترون المتميزون، فإن 
جفير هايتس هو المكان الذي 
يحول أحالمهم بحياة سعيدة 
الى حقيقة وواقع، حيث توفر 

لهم مزيجًا من الفخامة والرحابة 
والقيمة المثالية.

مزيج من الفخامة 
والرحابة والقيمة المثالية



Snapshot of  Details 
 South Tower (29 floors)                 North Tower   (28 floors) Total

1 BEDROOM
2 nos/floor 48 nos 46 nos 94 nos

2 BEDROOMS
Type A - 4 nos/floor 96 nos 92 nos 188 nos

Type B - 2 nos/floor 48 nos 46 nos 94 nos

Total 192 nos 184 nos 376 nos

Facilities: Dedicated level for facilities & amenities      

Parking G + 3 Levels of  Parking

Number of  Parking Bays:  Over 380 bays

لمحة عن أهم التفاصيل
ا�جماليالبرج الشمالي (28 طابقًا)

غرفة نوم واحدة
عدد 2/الطابق                                               48 شقة                                                                   46 شقة                                                           94 شقة

 
غرفتا نوم

الفئة أ - 4 شقق/الطابق                        96 شقة                                                                   92 شقة                                                         188 شقة

الفئة ب - شقتان/الطابق                    48 شقة                                                                   46 شقة                                                      94 شقة

ا�جمالي                                   192 شقة                                                  184 شقة                                                                      376 شقة
 

 المرافق:           طابق مخصص للمرافق والتسهيالت والتجهيزات

مواقف السيارات:        طابق أرضي + 3 طوابق من مواقف السيارات

عدد مواقف السيارات:      أكثر من 380 موقف

البرج الجنوبي (29 طابقًا)



ادخل منزلك لتجد فيض من 
اإلضاءة الطبيعية التي تحيط 

بك من كل صوب وحدب. 
استمتع بالدفء العائلي في 

غرفة المعيشة وتناول الطعام. 
ومع أجود أنواع بالط األرضيات 

وتشطيبات الطالء الدافئة 
واإلنارة اإلصطناعية يمكنك 

تأثيث المساحة الخاصة بعائلتك 
وفقًا لذوقك الخاص وبالطريقة 

التي تروق لك تمامًا.

مكان للبهجة والسرور



Your centre of  joy

Enter your 
gracious home to be 
greeted by a f lood of  

natural light streaming in 
from the f loor to ceiling 

windows. Surround yourself  
with the warmth of  your 

family in the spacious living 
and dining area. 

With exquisite “A” grade 
f loor tiling, warm influenced 

paint finishes and 
accentuated artificial 

lighting, create your own 
style of  family space.



Your elegantly 
warm haven

Spaciously laid out and 
cozy with parquet f loors, 

elegant finishes and 
fitments create that bespoke 

look. Full-length and 
large windows give 
an aura of  natural 

warmth and freshness; 
master bedrooms have 
en suite bathrooms and 

are completely f itted out, 
whilst additional bedrooms 

have adjoining facilities. 

تضفي األرضيات المصنوعة من 
الباركيه والتشطيبات األنيقة 
والنوافذ التي تمتد من األرض 
الى السقف هالة من الدفء 

الطبيعي والنضارة على المكان، 
وتضم غرف النوم الرئيسية 

حمامًا ملحقًا ومجهز بالكامل، 
في حين تضم غرف النوم األخرى 

مرافق تجاورها.

مالذك الدافئ واألنيق



All the amenities 
for a wholesome 

lifestyle

From the vast deck on 
the first floor that serves as 

the community’s activity hub 
to the beautifully landscaped 
gardens with pergolas and 

cross over bridges
 and numerous leisure 
activities, the amenities 

at Juffair Heights make for 
a sense of  well being and 

an elevated lifestyle. 

بداية من السطح الفسيح في 
الطابق األول الذي يعتبر محوراً 

للنشاط المجتمعي، ووصواًل الى 
الحدائق المنسقة بشكل جيد 

والعرائش التي تغطي الجسور 
ومجموعة األنشطة الترفيهية 

المتعددة، فإن وسائل الراحة التي 
توفرها جفير هايتس تمنحك 

اسلوب حياة راق ومتميز.

توافر جميع وسائل 
الراحة التي تمنحك 

نمط حياة صحي





•    برجان توأمان يتكونان من 28 طابقًا و29 طابقًا من الشقق الفسيحة مع سطح عالى، و4 مستويات من مواقف السيارات و أكثر من 380 موقفًا،                
       وطابق مخصص لوسائل الراحة والمرافق

•    خزانات عصرية للمطبخ، وثريات في غرف المعيشة وغرف النوم، مع تأثيث جميع الحمامات بكل التجهيزات الالزمة، فضًال عن مخزن
      منفصل في كل شقة

•    إضاءة طبيعية وتهوية في كل غرفة مع استخدام أجود أنواع بالط اµرضيات (البالط والباركيه) وتشطيبات طالء دافئة في جميع الغرف.

•    منطقة استقبال فسيحة وبارتفاع مزدوج، ومنطقة انتظار في الطابق اµرضي من كل برج

•    سوبر ماركت ومقهى في الطابق اµرضي

•    لوبي فسيح وأنيق في كل طابق سكني

•    3  مصاعد عالية السرعة للركاب وذات سعة كبيرة ومصعد واحد مخصص للركاب والحموالت في كل طابق

•    هواء نقي في الممرات والردهات المشتركة

•    كل الطوابق مجهزة بغرف مركزية لتجميع القمامة

•    منطقة للعب اµطفال تضم مناظراً طبيعية جميلة ومجهزة بألعاب حديثة ومحاطة بحديقة كبيرة مع شرفات مفتوحة وخيام وبيرجوال
      وجسور  للعبور

•    الجولف االفتراضي

•    بركة سباحة كبيرة مع مسبح منفصل لÅطفال

•    غرفة منفصلة الستبدال المالبس وحمامات منفصلة للسيدات والرجال مع خزائن لÅمتعة

•   صالة رياضة منفصلة للرجال والسيدات مجهزة بأحدث أجهزة التمارين وصالة ألعاب للسيدات وأخرى للرجال مجهزتان بمعدات حديثة
      للياقة البدنية

•    مسار للركض بمساحة 9 أقدام ومسار للدراجات بمساحة 5 أقدام

•    قاعة متعددة اµغراض للمناسبات االجتماعية

•    قاعتان للسينما تضم 24 مقعداً ومزودة بأجهزة عرض وشاشات و ديكورات داخلية تضم أنظمة سمعية

•    غرف ألعاب داخلية منفصلة لÅطفال والكبار مجهزة بطاولة للتنس، والبلياردو

:Salient Featuresأهم السمات البارزة:
• Twin towers consist 28 and 29 floors of  spacious apartments with rooftop tower, 4 levels of  parking with 380 bays, and 
 a dedicated level for amenities and facilities

•  Contemporary modular kitchen cabinets, chandeliers in living rooms and bedrooms, full vanity fittings in all washrooms and  
 separate storeroom in every apartment.
 
•  Natural light and ventilation in each room with A grade flooring (tile & parquet) and warm accentuated paint finishes 
 in all rooms. 

• Double height, spacious and elegant reception and waiting area on the ground floor of  each tower

• Convenience supermarket and coffee shop on ground floor

• Spacious and elegant lift lobby on every residential floor 

• 3 high speed large capacity passenger lifts and 1 passenger and service lift per tower

• Treated fresh air for common corridors and lift lobbies

• All residential floors have centralized garbage rooms fitted with garbage chute

• Beautifully landscaped children’s play area equipped with modern play equipment and surrounded by large garden with 
 open gazebos, pergolas and cross over bridges 

• Virtual reality golf

• Large swimming pool with separate kids’ pool

•  Separate changing and washrooms for ladies and gents with locker facilities 

• Separate state-of-the-art gymnasiums for ladies and gents equipped with modern fitness equipment

• 9 feet wide jogging and 5 feet wide cycling track along the podium periphery

• Multi-purpose hall for use for social events

• 2 Cinema lounges of  24 seat capacity with projectors, screens and acoustically treated interiors

• Separate indoor games rooms for kids and adults equipped with table tennis, billiard/pool tables



One Bedroom Unit

Two Bedrooms Unit
Type A
Type B

South Tower
Floor Plans

PHASE 1

وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة

وحدة مكونة من غرفتي نوم 
الفئة أ

الفئة ب

مخطط الطوابق
البرج الجنوبي



Typical Floor Plan
 1 Bedroom Unit 

 2 Bedroom Unit - Type A

 2 Bedroom Unit - Type B

Side Road View / *Juffair Panoramic View

Swimming Pool View  / *Juffair Panoramic View

One Bedroom Unit
86.61 sq.m. / 932.27 sq.ft.

 
 Units 502 - 2802

 Units 507 - 2807
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المخطط النموذجي
             وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة

                                       وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة أ

                                       وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة ب

وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة
86.61 متر مربع/932.27 قدم مربع

                  وحدة 502 - 2802 

                  وحدة 507 - 2807

منظر بركة السباحة  / *منظر الجفير البانورامي 

منظر الطريق الجانبي / *منظر الجفير البانورامي 
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*Juffair panoramic views available on higher f loors. *منظر الجفير البانورامي متوفر في الطوابق العليا.
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Two Bedroom Unit
Type A
112.17 sq.m. / 1,207.40 sq.ft. 
 
 
 Units 501 - 2801

 Units 504 - 2804

 Units 505 - 2805

 Units 508 - 2808

وحدة مكونة من غرفتي نوم
الفئة أ

112.17 متر مربع/1،207.40 قدم مربع

                وحدة 501 - 2801 

                وحدة 504 - 2804

                وحدة 505 - 2805

                وحدة 508 - 2808

Two Bedroom Unit
Type B
113.29 sq.m. / 1,219.45 sq.ft. 
 
 
 Units 503 - 2803

 Units 506 - 2806

وحدة مكونة من غرفتي نوم
 الفئة ب

112.17 متر مربع/1،207.40 قدم مربع

                وحدة 2600 - 0400 

                وحدة 2601 - 0401



One Bedroom Unit

Two Bedrooms Unit
Type A
Type B

North Tower
Floor Plans

PHASE 2

المخطط النموذجي

وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة
وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة أ

وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة ب

البرج الشمالي 
مخطط الطوابق



Typical Floor Plan
 1 Bedroom Unit 

 2 Bedroom Unit - Type A

 2 Bedroom Unit - Type B

المخطط النموذجي
             وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة

                                       وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة أ

                                       وحدة مكونة من غرفتي نوم - الفئة ب

*منظر الجفير البانورامي متوفر في الطوابق العليا.
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Side Road View / *Juffair Panoramic View

Swimming Pool View  / *Juffair Panoramic View

منظر بركة السباحة  / *منظر الجفير البانورامي 

منظر الطريق الجانبي / *منظر الجفير البانورامي 
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One Bedroom Unit
86.61 sq.m. / 932.27 sq.ft.

 
 Units 502 - 2802

 Units 507 - 2807

وحدة مكونة من غرفة نوم واحدة
86.61 متر مربع/932.27 قدم مربع

                  وحدة 502 - 2802 

                  وحدة 507 - 2807

*Juffair panoramic views available on higher f loors.
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Two Bedroom Unit
Type A
112.17 sq.m. / 1,207.40 sq.ft. 
 
 
 Units 501 - 2801

 Units 504 - 2804

 Units 505 - 2805

 Units 508 - 2808

وحدة مكونة من غرفتي نوم
الفئة أ

112.17 متر مربع/1،207.40 قدم مربع

                وحدة 501 - 2801 

                وحدة 504 - 2804

                وحدة 505 - 2805

                وحدة 508 - 2808

Two Bedroom Unit
Type B
113.29 sq.m. / 1,219.45 sq.ft. 
 
 
 Units 503 - 2803

 Units 506 - 2806

وحدة مكونة من غرفتي نوم
 الفئة ب

112.17 متر مربع/1،207.40 قدم مربع

                وحدة 2600 - 0400 

                وحدة 2601 - 0401



Electromechanical Consultant

Main Contractor
Client Representative

Management & Execution

Main Consultant

Project by Exclusive Sales Agent

For detailed information, please contact our 
exclusive sales agent, Pegasus Real Estate at
Elite Seef  Residence (Bahrain):

Tel  +973 17 58 75 75
Fax  +973 17 58 75 00
Email  info@pegasusbahrain.com
Website   www.pegasusbahrain.com

Supported By

لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بوكيل
المبيعات الحصري الكائن في بيجاسس للعقارات،

 أجنحة السيف )البحرين(:

+973 17 58 75 هاتف                          75
+973 17 58 75 فاكس                      00

info@pegasusbahrain.com      البريد اإللكتروني
www.pegasusbahrain.com  الموقع اإللكتروني

Structural Consultant
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www.juffairheights.com

T: +973 1758 7575  •  F: +973 1758 7500  •  E: infojh@pegasusbahrain.com


