
الوجهة التجارية األحدث في بركاء
Latest commercial destination in Barka



مسار خيارك 
االستثماري األمثل

 Masaar Your Ideal
Investment Choice
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مشــروع مســار، وجهتــك االســتثمارية األمثــل فــي 
ــن ٢٣٠  ــر م ــه أكث ــى من ــة األول ــم المرحل ــركاء؛ تض ب
محــًا تجاريــًا للبيــع بمســاحات وتصاميــم مختلفة.

Masaar Project is your ideal investment destination 

in Barka; the first phase includes more than 230 

shops of different areas and layouts.
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سوق حديث 
ومتكامل في بركاء

 Modern integrated
market in Barka
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خدمات متكاملة
Integrated Services

 موقع حيوي

Premium Location

تصاميم حديثة وجذابة
Modern Attractive Designs

 محا تجاريا
Commercial Shops

متر مربع
SQM

مواقف للسيارات
 Car Parking

مميزات المشروع
Project Features

43,000

+700

230+
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اللولو هيبر ماركت

االتجاه إلى مسار االتجاه إلى مسار 

شارع سوق بركاء

LuLu Hypermarket

 To Masaar
 To Masaar

Barka Souq Street
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صالة األفق الرياضية

االتجاه إلى البحر

يتصــدر مشــروع مســار الشــارع الرئيســي لســوق 
بــركاء الحيــوي والــذي يعــد مــن أكثــر أســواق 
بــركاء  واليــة  وتشــتهر  نشــاطًا،  المنطقــة 
محافظــة  فــي  التجــاري  بنشــاطها  عمومــا 
ــر  ــيًا للكثي ــا رئيس ــد موقع ــة وتع ــوب الباطن جن
الحديثــة  والمشــاريع  التجاريــة  األنشــطة  مــن 

الكبــرى.

ولــذا يعــد ســوق بــركاء هــو المحطــة الرئيســية 
للتســوق ألبنــاء الواليــة والواليــات المجــاورة لــه

 Project Location Overview 

Masaar is the leading commercial project on 
the main road in the Souq of Barka which 
is considered one of the liveliest shopping 
regions.
Generally, Barka is famous for its commercial 
activities in Al Batinah South Governorate 
and it is considered a prime location for 
various commercial activities and other 
modern projects.
Therefore, Souq of Barka has been the main 
shopping destination for Barka residents 
and its neighboring Willayats.

 Project Location موقع المشروع 

لمحة عن موقع المشروع 

 To Sea

Horizon Fitness Gym
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الوكيل الحصري
Exclusive Agent ذلــك بعــد  لتشــق   ،  2003 عــام  فــي  للعقــارات  لتبيــان  األولــى  اللبنــة  وضعــت 

اليــوم  النمــو والتطــور علــى مختلــف األصعــدة لتصبــح  طريقهــا فــي مســيرة 
ــارزا للعديــد مــن الخدمــات العقاريــة  شــركة رائــدة فــي القطــاع العقــاري ومركــزا ب
االستشــارية  والدراســات  والتثميــن  العقــارات  وإدارة  العقاريــة  كالوســاطة 
الممارســات  وأكثــر  الجــودة  معاييــر  أفضــل  علــى  الشــركة  عمــل  ويســتند 
عمائهــا. بيــن  كبيــرة  وثقــة  تنافســية  ميــزة  أكســبها  ممــا   اســتدامة 

العقارييــن  المطوريــن  مــن  العديــد  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا  الشــركة  وتعمــل 
والمســتثمرين فــي التخطيــط واالدارة والتســويق والبيــع والتأجيــر للعديــد مــن 
المشــاريع العقاريــة ولــم تكتفــي الشــركة بالعمــل فــي الســوق المحلــي بــل توجــت 
عاقاتهــا مــع العمــاء الدولييــن بافتتــاح أول فــرٍع لهــا فــي مدينــة دبــي بدولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة.

وتضــم تبيــان اليــوم نخبــة مــن الكفــاءات المحليــة والدوليــة المتخصصــة فــي 
قيمــة  تقــدم  حديثــة  أنظمــة  وفــق  وتعمــل  الشــركة  عمــل  جوانــب  مختلــف 
محــركات  مــن  رئيســيا  محــركا  كونهــا  جانــب  إلــى  عمائهــا  لجميــع  مضافــة 

المســتمر. التطويــر 

Tibiaan Properties:

Since its foundation in 2003, Tibiaan Properties started its journey of success, 
growth and development at various levels which made it today a leading 
company in the real estate sector and a prominent station for many real estate 
services such as real estate brokerage, property management, valuation 
and advisory services. The company follows the highest quality standards 
and the best practices which earned it great reputation in the market. 

The company gained the trust of many developers and investors in 
planning, managing, marketing, selling and leasing their diverse real estate 
projects. The company’s services and activities are not limited to the 
local market only but they are extended to the international stage after 
opening its first international branch in Dubai, in the United Arab Emirates. 

Tibiaan houses an elite group of local and international professionals in its 
different departments. Tibiaan applies well governed and agile processes 
and ways of work which provide added value to its clients and functions as a 
stimulator for continuous development.

تبيان للعقارات :
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المطور 
The developer

الوكيل الحصري
ExclusiveAgent

تأسســت  شــركة  هــي  ش.م.م  العقــاري  للتطويــر  بــركاء  شــركة 
بهــدف تنميــة حركــة العقــارات فــي أرجــاء الســلطنة وباألخــص واليــة 
بالمنطقــة  العقــاري  الســوق  بــركاء، مــن خــال دراســة متطلبــات 
وســبل تطويــر الحركــة العقاريــة االســتثمارية بهــا. ارتــأت الشــركة 
أن تعتمــد توجــه التطويــر العقــاري بهــدف تعزيــز القطــاع التجــاري 

ومجــاالت البيــع والشــراء.

وللقائميــن بالشــركة عــدة مشــاريع ومخططــات تــم طرحهــا فــي 
ــور(،  ــف كارف ــة ارض )خل ــة  28 قطع ــط المنوم ــا مخط ــي، منه الماض
مخطــط النســيم )٥٥قطعــة( مخطــط جنــوب الهــرم 94 قطعــة 

وفــي شــمال الهــرم  ٧٥ قطعــة.

Barka Property Development LLC is a company established 
with the aim of developing the real estate market throughout 
the Sultanate, especially the Wilayat of Barka, by studying the 
requirements of the market in the region and methods of 
developing the investment sector in it.

The founders of the company have several projects and 
schemes that were put forward in the past, including Al-
Manama scheme (28 plots of land -behind Carrefour), Al-
Naseem scheme (55 plots), south of Al Haram (94 plots), and in 

the north of Al Haram (75 plots).

: Barka Property Developmentبركاء للتطوير العقاري :
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شركة مسار وتكتب نبذه عنها

سوق يلبي 
الطموحات

 A market that meets
the expectations
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تصميم عصري 
وجذاب

 Modern and
attractive design
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اخالء مسؤولية
بــيتكلا اذــه يــف ةدراوــلا روــصلاو تاموــسرلاو تاــمولعملا عــيمج 
ءارــ   يــإج  قــف  روــالح . طــوللمط  حــفق  ضارــالتوضي  يــألغ  يــه التعريف
اــميفو روــصلاو تاــفصاوملاو تاموــسرلا لك ىــلع تاــيدعت وأ حــيقنت 
.قبــسم راطخا نود نم تاــسايقلاو داعبلأاو قفارملاو داوــملاب قــلعتي

Disclaimer
All information, graphics and images contained in this 
brochure are for illustration purposes only. The developer 
has the right to make revisions or modifications to all 
drawings, specifications, images, materials, facilities and 
dimensions and measurements without prior notice.
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MASTER PLANمخطط المشروع
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خيارات ثرية 
لمختلف االحتياجات

 Attractive options for
different needs
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المخططات
Layouts
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BLOCK .1,3,9,11

219.45 SQM

UNIT NO.

(FF1,GF1),(FF41,GF41),(GF156,FF156),

(FF195,GF195)
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BLOCK .1,3,9,11
UNIT NO.

(GF2,FF2),(GF42,FF42),(GF157,

FF157),(GF196,FF196)

187.2 SQM
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BLOCK .1,3,9,11
UNIT NO.

(GF3,FF3),(GF43,FF43),(GF

158,FF158),(GF197,FF197)

189.22 SQM
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BLOCK .5,7
UNIT NO.

(GF80,FF80),(GF118,FF118)

195.31 SQM
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BLOCK .5,7

UNIT NO.

(GF81,FF81)

(GF119,FF119)

195.39 SQM
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BLOCK .5,7
UNIT NO.

(GF82,FF82) 

,(GF120,FF120)

206.31 SQM
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BLOCK .1   

BLOCK .2   

UNIT NO.

UNIT NO.

4- 15  

29-39 ,16-26
24.64 SQM
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BLOCK .2

BLOCK .10

BLOCK .4

BLOCK .12

UNIT NO.

UNIT NO.

UNIT NO.

UNIT NO.

27 - 28 , 40 

182,183 

67,68    

210,222,223

28.36 SQM
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BLOCK . 3

BLOCK .5

BLOCK .7

UNIT NO.

UNIT NO.

UNIT NO.

44-55  

83-94

121-132 

BLOCK .4

BLOCK .6

UNIT NO.

UNIT NO.

56-66 ,69-79   

95-104 ,108-116   

24.64 SQM
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46.95 SQM

BLOCK .6

BLOCK .8

UNIT NO.

UNIT NO.

105

145
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BLOCK .6
UNIT NO. 106

BLOCK .8
UNIT NO. 144  

34.05 SQM
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BLOCK .6
UNIT NO. 107  

24.83 SQM
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BLOCK .7
UNIT NO. 133  

26.50 SQM
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24.64 SQM

BLOCK .8

BLOCK .10

BLOCK .9

BLOCK .11

UNIT NO.

UNIT NO.

UNIT NO.

UNIT NO.

 134-143  ,146 -155

 171-181  ,184 -194

159 - 170

 211-221  ,224 -234
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@tibiaan

صري
ل الح

الوكي
ExclusiveAgent


