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األسلوب األسلوب 
الجريء

ألكثر من عقدين من الزمن، كان لسلسلة فنادق W الشهيرة دوراً كبيراً في إحداث 

تغيير جذري في مفهوم الضيافة الفاخرة، مستمّدًة ذلك من ثقافة مدينة نيويورك 

النابضة بالحياة عىل مدار 24/7، لتضع عالمة W الشهيرة بصمتها أينما حلّت، 

فلطالما تمّيزت بتخطي المألوف والخروج عن الصور النمطية للرفاهية، ُمنطلقة 

بها نحو اإلبداع واالبتكار الالمحدود.



WHATEVER/ 
WHENEVER®

صياغة مفاهيم التغيير هو أساس فنادق W؛ فهي نقيض التقليدي، 

واإلجابة الحاسمة ألثرياء الجيل القادم، ألن مجموعة فنادق W دوماً ما 

تضع معاييراً جديدة للحياة االستثنائية في فنادقها عبر التناُغم اإلبداعي 

الذي يمزج التصميم والموسيقى والفن. 



سفراءسفراء
العالم

بصفتها نقطة تحول في مجال التغييرات الثقافية واالتجاهات 

االجتماعية، تُناِغم فنادق W بين البراعة والذكاء مع مراعاة الذوق 

المحلي، مما يخلق تجارب فريدة من نوعها للمقيمين والزوار.



األساس األساس المتين
تنفرد شركة دار األركان بدور الريادة في عالم العقارات، وذلك بفضل 

خبرتها وإنجازاتها الهامة عىل مدار 27 عاماً. فقد ساهم وجود المهندسين 

المعماريين العالميين، واستخدام مواد عالية الجودة، باإلضافة إىل توّفر 

عناصر اإلدارة الفّعالة والصيانة، والشراكات الناجحة في بناء عالقة متينة 

بين دار األركان وعمالئها.



روعةروعة
االنسجام

تذّكرنا هذه التحفة المعمارية بجمال دبي 

النابضة بالحياة، كذلك بالهندسة المثالية 

للطبيعة من حولنا. يبدو البرج كزهرة جميلة، 

وهو مكّون من 49 طابقاً و384 شقة سكنية 

متقنة الصنع، جميعها متناغمة مع القاعدة 

الخرسانية الصلبة واألسس المتينة.





يقع W ريزيدنسز دبي – داون 

تاون في قلب المدينة النابضة 

بالحياة، حيث اإلطاللة الخالبة 

من نافذتك تأخذ نظرك مباشرًة 

إىل روعة برج خليفة حيث دبي 

مول والنافورة الراقصة عىل بعد 

خطوات، والتي تُعّد أشهر مواقع 

الجذب في المدينة بجانب 

الشوارع األنيقة والمباني الفخمة 

وأماكن الترفيه: جميعها في 

مكان واحد عىل مقربة منك.

 في قلب في قلب
دبي

داون تاون
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الموقعالموقع

 5 دقائق

برج خليفة

 4 دقائق

نافورة دبي
 3 دقائق

قناة دبي المائية
 6 دقائق

دبي مول
 6 دقائق

دار دبي لألوبرا



اإلطالالتاإلطالالت
البانورامية 

الجذابة
توّفر الواجهات الزجاجية المنحنية الممتدة من األرض للسقف 

إطاللة بانورامية عىل المدينة، خالبة جداً ومخصصة للنخبة 

المميزة تستمتع بها كل يوم ولألبد، دون التفكير فيما قد يحجب 

هذه اإلطاللة في المستقبل. يرجع هذا بسبب التخطيط الجّيد 

التجاه البرج وأسلوب بناءه.  



غير تقليدي.غير تقليدي.
رفيع المستوى.رفيع المستوى.

ال يفّوت.
انطلق نحو عالم من الترف، والرفاهية، وإبداع التصاميم، وجودة 

الحياة، فتجربتك تبدأ من صالة W الخاصة، حيث األجواء 

الُمتفرِّدة واألنيقة تُشعل حواسك.

امتلك اآلن واحدة من 384 شقة استثنائية تُشعرك من الوهلة 

األوىل كأنك في منزلك. انعم بأشعة الشمس الدافئة من خالل 

الواجهات الزجاجية الممتدة من األرض للسقف والشرفات 

المتداخلة الجميلة والنابضة بالحياة.







مرافقمرافق عالمية 
المستوى

يوّفر W ريزيدنسز دبي – داون تاون وسائل 

راحة عالية الجودة مخصصة للمقيمين 

والزائرين، تحّول كل لحظة لتجربة مميزة ال 

تُنسى.

الكلوب هاوس: صالة خاصة بكبار الشخصيات  	

لمساحة خاصة من التواصل وفرص ريادة 

األعمال عىل مائدة غداء شهي

نادي رياضي حديث 	

غرفة ميديا مزّودة بشاشة عرض وغرفة أللعاب  	

الفيديو واالسترخاء

قاعة مؤتمرات ُمجّهزة، تحوي غرف اجتماعات  	

راقية وغرفة عمل مشتركة

مسبح خارجي "إنفينيتي" ُمطل عىل برج خليفة 	

تراسات رحبة مزودة بصاالت ومناطق جلوس  	

خاصة

مسار للمشي ُمغطى بالمساحات الخضراء 	

أجنحة ُمجّهزة للضيوف حسب الطلب 	

اشتراك حصري ببطاقة "بالتينيوم إيليت"  	

الخاصة ببرنامج "ماريوت بونفوي" لمدة عامين



ديتوكس.ديتوكس.
ريتوكس.

كّرر.
يكمن سر النجاح في اتباع أسلوب حياة صحي. استمتع بهذه المّيزة 

واشحن طاقتك في النادي الرياضي الخاص بالمقيمين، والذي يوّفر 

أحدث األجهزة والمعدات ضمن مساحة واسعة للتدريب واللعب 

وممارسة التأمل.



الوصولالوصول
الحصري للمزايا
سيتمكّن المقيمون والزائرون من الدخول الحصري للكلوب هاوس، 

وهو صالة خاصة بكبار الشخصيات لمساحة من تواصل العقول 

وريادة األعمال، عىل مائدة غداء شهي ومشروب لذيذ.



مساحةمساحة
قة

ّ
لألفكار الخال

تم تصميم المساحات المشتركة للتواصل واإلبداع، 

مع لمسة من الترفيه والتسلية، حيث غرفة الميديا 

المزّودة بشاشة عرض كبيرة، باإلضافة إىل غرفة 

خاصة لهواة ألعاب الفيديو ومساحة ُمجّهزة للراحة 

واالسترخاء. توّفر قاعة اجتماعات المجلس أيضاً 

غرف اجتماعات أصغر وغرفة عمل مشتركة، جميعها 

مصممة بأناقة لُتلبّي احتياجات أعمالك.



لحياةلحياة
تتخطى األحالم

في W ريزيدنسز دبي – داون تاون، بلوغ القمة 

ليس مستحيالً. اكتشف الروف الواسع واألشهر 

في المدينة، المكان المناسب لمشاهدة األلعاب 

النارية لبرج خليفة في احتفاالت رأس السنة، مع 

إطاللة بانورامية مذهلة عىل المدينة.

انعم بالرفاهية الُمطلقة بمسبح خارجي 

"إنفينيتي" بعرض 60م، واستمتع بوجبة خفيفة 
وشهية. 





أكثر منأكثر من
مجرد منزل

عدا عن امتالك منزل استثنائي في قلب 

المدينة، تستطيع االستمتاع بالعديد من 

الميزات الفريدة، كاالستفادة من بطاقة 

"بالتينيوم إيليت" الخاصة ببرنامج "ماريوت 
بونفوي" لمدة عامين، والتي تضمن 

حجوزات خاصة بالنخبة عىل مدار العام، مع 

الدخول المجاني للصالة الخاصة، وخصم 

%10 عىل أفضل الخدمات ووسائل الراحة 
في أكثر من 7400 فندق حول العالم.



مخطط مخطط الطوابق



غرفة نوم
A نوع

الطوابق
1-46,48

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

656.8 قدم مربع

97.7 قدم مربع

754.5 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



غرفة نوم
B نوع

603.7 قدم مربع

101 قدم مربع

704.7 قدم مربع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
1-46,48

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



غرفة نوم
B1 نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
1-46,48

609.2 قدم مربع

101 قدم مربع

710.2 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



غرفة نوم
C نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
1-46,48

646.8 قدم مربع

107 قدم مربع

753.8 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



غرفة نوم
D نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20

667.8 قدم مربع

102.15 قدم مربع

769.95 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



غرفة نوم
E نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
3,5,7,9,11,13,15,17,19

658.2 قدم مربع

119.1 قدم مربع

777.3 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
A نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44,46

896.8 قدم مربع

249.6 قدم مربع

1,146.4 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
A1 نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,
28,30,32,34,36,38,40,42,44,46

893.8 قدم مربع

249.9 قدم مربع

1,143.7 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
B نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20

925.1 قدم مربع

153.3 قدم مربع

1,078.4 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
B1 نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20

925.8 قدم مربع

153.2 قدم مربع

1,079 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
C نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,
29,31,33,35,37,39,41,43,45

892.1 قدم مربع

283.9 قدم مربع

1,176 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
C1 نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
3,5,7,9,11,13,15,17,19,23,25,27,
29,31,33,35,37,39,41,43,45

894 قدم مربع

273.4 قدم مربع

1,167.4 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
D نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
3,5,7,9,11,13,15,17,19

927 قدم مربع

135.5 قدم مربع

1,062.5 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



2 غرف نوم
D1 نوع

UNIT 1
UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5
UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

UNIT 9

الطوابق
3,5,7,9,11,13,15,17,19

933.7 قدم مربع

128.3 قدم مربع

1,062 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



3 غرف نوم
A نوع

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4
UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

الطوابق
22,24,26,28,30,32,34,
36,38,40,42,44,46

1,268.5 قدم مربع

204.3 قدم مربع

1,472.8 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



3 غرف نوم
A1 نوع

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4
UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

الطوابق
22,24,26,28,30,32,34,
36,38,40,42,44,46

1,266.9 قدم مربع

204.3 قدم مربع

1,471.2 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



3 غرف نوم
B نوع

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

الطوابق
23,25,27,29,31,33,
35,37,39,41,43,45

1,268 قدم مربع

195 قدم مربع

1,463 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



3 غرف نوم
B1 نوع

UNIT 1

UNIT 2

UNIT 3

UNIT 4

UNIT 5

UNIT 6

UNIT 7

UNIT 8

الطوابق
23,25,27,29,31,33,
35,37,39,41,43,45

1,271.2 قدم مربع

187.8 قدم مربع

1,459 قدم مربع

المساحة الداخلية

مساحة الشرفة

المساحة اإلجمالية

إطالالت قناة دبي

 W ريزيدنسز
دبي – داون تاون

W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). Dar Al Arkan Properties LLC and 
Uranus General Contracting Company use W marks undera license from Marriott, which has not confirmed the accuracy of any of the statements or representations 
made herein.

جميع الصور، والمخططات، والمعلومات، والبيانات، والتفاصيل الواردة في هذا الكتيب هي بغرض اإلرشاد فقط، ويمكن تغييرها في أي وقت بناًء عىل الحالة اإلنشائية النهائية وفقاً للتصاميم النهائية للمشروع، والموافقات التنظيمية، وتصاريح التخطيط. جميع التشطيبات الداخلية، 

كورق الجدران، والثريّات، واألثاث، واإللكترونيات، والمعدات الكهربائية المنزلية، والستائر، والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة، واألرصفة، والصاالت الرياضية، والمسبح المعروضة في هذا الكتيب أو داخل شقة العرض أو بين حدود قطعة األرض الواحدة والوحدة السكنية هي ليست 

جزءاً من الوحدة، وموجودة ألغراض توضيحية فقط.

إطالالت 
المدينة



للمزيد من المعلومات عن مشروع “W ريزيدنسز دبي – داون تاون”، يمكنك االتصال بنا عىل 

 الرقم 40404 800 971+ )اإلمارات العربية المتحدة(،

أو 3333 123 800 )السعودية(

الرياض، المملكة العربية 
السعودية

 12622 طريق مكة المكرمة،

حي الوزارات، بجانب فندق 

ماريوت الرياض.

 ماربيا،
إسبانيا

ماربيا جولدن مايل، 

فندق ماربيا كلوب 

الرياض، المملكة العربية 
السعودية

شارع األفالج، السويدي

12796، الرياض

 بكين،
الصين

309-303، نورث تاور، كيري 
سنتر، شارع جوانجتشو 1،

محافظة شاويانغ 

 +86 132 5888 6222

 سراييفو،
البوسنة والهرسك

 UIفرا أنديال زفيزدوفيكا 1،
 D-طابق الميزانين، 71000

جدة، المملكة العربية 
السعودية

حي الشاطىء، 23613، شارع 

الملك عبد العزيز، جدة

 لندن،
المملكة المتحدة

50 هانز كريسينت، 

نايتسبريدج،

   SW1X 0NA ،لندن

الرياض، المملكة العربية 
السعودية

مشروع ”شمس الرياض،“

 13913 طريق صلبوخ.

اإلمارات العربية المتحدة

دبي

فندق كونراد دبي، شارع الشيخ 

زايد، مقابل المركز التجاري 

العالمي، ص.ب 2523، دبي

المدينة المنورة، المملكة 
العربية السعودية

مشروع ”نعيم الجوار،“ طريق 

األمير سلطان،

الهجرة.
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daralarkan.com يمكنك زيارة موقعنا 

أو مراسلتنا عبر info@alarkan.com أو منصات التواصل االجتماعي



W Residences Dubai – Downtown are not owned, developed or sold by Marriott International, Inc. or its affiliates (“Marriott”). 
Dar Al Arkan Properties LLC and Uranus General Contracting Company use W marks under a license from Marriott, which has not 

confirmed the accuracy of any of the statements or representations made herein.


