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SAYACORP Tower (Conrad Residence Bahrain), is a 
27-story state of the art mixed-use development 
located in Bahrain Financial Harbor (BFH). It will 
include the first Conrad Residences (The Luxury 
Brand of Hilton International Hotels and Resorts) 
in the Middle East showcasing a new type of 
residential offering with its 98 apartments and 
its recreational facilities including a signature 
restaurant, an espresso bar, an infinity pool, fitness 
club and a world class SPA. SAYACORP Tower will 
also offer 10 floors of prime office space offering 
modern amenities. With its prime location and its 
connection with the Conrad Residences, it will 
be positioned among Bahrain’s most prominent 
business addresses. SAYACORP Tower is the first 
LEED building in Bahrain, provides a framework 
for healthy, highly efficient, and cost-saving  
green buildings.

INTRODUCTION



LOCATION
The Property is located at the southeast corner of 
the Bahrain Financial Harbor (BFH) development 
between the master-planned developments of 
Bahrain Bay and Reef Island. The Seef District 
is located a short distance to the west and the 
Diplomatic Area is a short distance to the east. 

The primary access to SAYACORP Tower is via a 
junction off the King Faisal Highway (the main 
artery of Bahrain connecting the airport to the 
Saudi causeway), and from the north through 
Bahrain Bay with connections to connecting 
the Diplomatic Area, Muharraq, and Juffair. The 
Tower further benefit from a dedicated access 
road which is sperate from the road network of 
BFH, creating an enhanced connectivity.  

The tower is approximately 1.5 km to the 
west of the Diplomatic Area, 7km west of the 
Bahrain International Airport, 3km to the east 
of the Seef District, and 20km to the east of the  
King Fahd Causeway to Saudi Arabia.
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SAYACORP TOWER





TYPICAL FLOOR 1 - 4

Leasable Area
868 SQM

Disclaimer 1.All office dimensions are measured to structural elements and exclude all finishes and 
construction tolerances. 2.All dimensions have been provided by our consultant architects. 3.All materials, 
dimensions and drawings are approximate. Information is subject to change without notice. 4.The attached 
plans are for marketing purposes only. Actual office vary from the stated area. Drawings not to scale. The 
developer reserves the right to make revisions. 5.The office area is measured as the area bounded by the 
centerlines of demising of party walls separating one unit from another unit, the centerline surface of 
the exterior walls, and the centerline surface of the corridor wall enclosing and abutting the Unit. 6.The 
units are measured at typical floor in the building. Columns may vary in size depending on the floor level.

RECEPTION FLOOR

Leasable Area
124 SQM

Area 174 SQM Area 222 SQM

Area 229 SQM

Area 243 SQM

Area 124 SQM



TYPICAL FLOOR 7-10

Leasable Area
1051.81 SQM

5TH FLOOR

Leasable Area
1350 SQM

Area 1051.81 SQM
Area 1350 SQM





 الطابق 7 - 10

المساحة التأجيرية

1051.81 متر مربع

 الطابق 5

المساحة التأجيرية

1350 متر مربع

المساحة 1051.81 متر مربع
المساحة 1350 متر مربع



 الطابق 1 - 4

إخــاء مســؤولية:  1.تــم قيــاس كافــة أبعــاد العناصــر اإلنشــائية للمكتــب واســتثناء جميــع التشــطيبات والتفاوتــات 
فــي البنــاء.  2.تــم تقديــم جميــع المقاســات واألبعــاد مــن قبــل المهندســين المعمارييــن االستشــاريين التابعيــن 
لنــا.  3.جميــع المــواد واألبعــاد والرســومات تقريبيــة، وهــي عرضــة للتغييــر دون أي إشــعار.  4.الخطــط المرفقــة 
هــي ألغــراض تســويقية فقــط. تختلــف مقاســات وأبعــاد المكتــب الفعلــي عــن المقاســات واألبعــاد المذكــورة. 
ــى  ــب عل ــاحة المكت ــاس مس ــم قي ــات.  5.ت ــات ومراجع ــراء تنقيح ــور إج ــق للمط ــا. يح ــت مقياًس ــومات ليس الرس
ــز  ــرى، ومرك ــن األخ ــدة ع ــل كل ِوح ــي تفص ــدران الت ــة الج ــة لنهاي ــوط المركزي ــا الخط ــي تحده ــة الت ــا المنطق أنه
ســطح الجــدران الخارجيــة، ومركــز ســطح جــدار الممــر الــذي يحيــط بالوحــدة وُماصــق لهــا.   6.تــم قيــاس الوحــدات 

بالطابــق النموذجــي بالمبنــى. قــد يختلــف حجــم األعمــدة حســب مســتوى األرضيــة.

المساحة التأجيرية

868 متر مربع

طابق االستقبال

المساحة التأجيرية

124 متر مربع

المساحة 174 متر مربع المساحة 222 متر مربع

 المساحة
 243 متر مربع

المساحة 229 متر مربع

المساحة 124 متر مربع





  برج مرفأ البحرين
المالي الشرقي

جي بي كورب

  مركز البحرين
التجاري العالمي

األفنيوز

شارع 4625

شارع 4625

شارع 4625

شارع 4625

شارع 4625

مرفأ البحرين المالي

برج المرفأ
الشرقي 

ع الملك فيصل
شار

ع الملك فيصل
شار

ع الملك فيصل
شار

شارع الملك فيصل

ع الملك فيصل
شار

شارع الملك فيصل

ُيعــد موقــع البــرج الكائــن فــي مرفــأ البحريــن المالــي 
الرئيســية  المخططــات  بيــن  يقــع  أنــه  حيــث  مثالــي، 
لخليــج البحريــن وجزيــرة الريــف، كمــا أنــه قريــب مــن 
والمنطقــة  البــرج،  غــرب  تقــع  التــي  الســيف  ضاحيــة 

البــرج. شــرق  الواقعــة  الدبلوماســية 

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن البــرج يتمّيــز بإمكانيــة الوصول 
فيصــل  الملــك  شــارع  أولهــا  ُطــُرق  عــدة  مــن  إليــه 
ــن  ــط بي ــذي يرب ــي ال ــريان الرئيس ــة الش ــد بمثاب ــذي ُيع ال
الملــك فهــد، وثانيهــا طريــق خليــج  المطــار وجســر 
ــط  ــذي يرب ــرج ال ــمالية للب ــة الش ــع بالجه ــن الواق البحري
ــا  ــر. كم ــرق، والجفي ــية، والمح ــة الدبلوماس ــن المنطق بي
أن البــرج يمتلــك طريــق خــاص للدخــول إليــه بعيــًدا عــن 
شــبكة الطــرق الخاصــة بمرفــأ البحريــن المالــي، حيــث 
 أن ذلــك يســاعد علــى تعزيــز ُســبل وُطــرق الوصــول 

إلى البرج.

يبعــد البــرج حوالــي 1.5 كــم عــن المنطقــة الدبلوماســية، 
و7 كــم عــن مطــار البحريــن الدولــي، و4 كــم عــن ضاحيــة 

الســيف، و20 كــم عــن جســر الملــك فهــد.

الموقع

ق المطار
طري

طريق جسر الملك فهد



ــرج  ــتخدامات، ب ــدد االس ــث متع ــروع الحدي ــون المش يتّك
ســاياكورب )كونــراد ريزيدنــس البحريــن(، مــن 27 طابًقــا، 
الــذي يتمّيــز بموقعــه االســتراتيجي فــي مرفــأ البحريــن 
فندقيــه  لشــقق  مشــروع  أول  البــرج  ويعتبــر  المالــي. 
ــط،  ــرق األوس ــي الش ــة ف ــراد التجاري ــة كون ــرة لعام فاخ
ــة  ــق الترفيهي ــن المراف ــد م ــى العدي ــوي عل ــه يحت ــث أن حي
بمــا فــي ذلــك مطعــم ذو مســتوى عالمــي، ومقهــى 
لاســتمتاع باحتســاء اإلسبريســو وألــذ أنــواع القهــوة 
ــاٍد صحــي، وســبا  ــا، ون ــا ضخًم األخــرى، ومســبًحا ال متناهًي
بتصميمهــا  تتميــز  شــقة   98 إلــى  باإلضافــة  عالمــي، 
الفاخــر والعصــري ومعتــرف بهــا دولًيــا ضمــن نظــام 
ــك،  ــد(. وبذل ــة )لي ــة والبيئ ــات الطاق ــي تصميم ــادة ف الري
أصبــح بــرج ســاياكورب أول مبنــى يحصــل علــى شــهادة 
)ليــد(  والبيئــة  الطاقــة  تصميمــات  فــي  الريــادة  نظــام 
ــم  ــاًرا لتقيي ــام إط ــر النظ ــث يوف ــن، حي ــة البحري ــي مملك ف
أثــر المبانــي الخضــراء مــن خــال األخــذ بعيــن االعتبــار 
مــن  والكفــاءة  العاليــة  والكفــاءة  والســامة  الصحــة 
حيــث التكلفــة. وبفضــل موقعــه االســتثنائي وعاقتــه 
مــع كونــراد ريزيدنــس، ســُيعد البــرج مــن أهــم وجهــات 

األعمــال فــي مملكــة البحريــن. 

المقدمة
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