
B الموقع: برج جاي ون، مبنى



“العلم والفن، فضاُء يتناغُم بإتقان”

ليوناردو دافينشي



ما هي الُتحفُة الفنية؟



ٌد من خطوط متعرجة؟ هل هي إبداع جذاب ُمشيَّ



أم ُمعجزة هندسية
تخلق أداًء غير مسبوق؟



أو تفاصيل ُمصممة بإحكام لتصل 
إلى منتهى الكمال؟



هي كل ذلك.. وأكثر!



حُتُفة الُمبدعين

ل بصناعة أجمل سيارة في  كان لدى هوراسيو باجاني حلٌم تمثَّ
العالم. وبالفعل، لم يحقق حلمه فحسب، بل نجح بابتكار عالم 
يتخطى صناعة السيارات، ليصل إلى ُبعٍد جديٍد ال يطمح إليه 

سوى القليل؛ فمع إلهام ليونارد دافينشي الكامن بقلبه، ناَغَم 
هوراسيو مفاهيم الجمال الخالبة مع اأُلسس الديناميكية 

الُمطلقة، ليمنح الحياة لعالم لم يسبق له مثيل، بلمسة باجاني.



تصاميم ُمستلهمة 
من الرسعة

ُم "باجاني" برج سكني بإبداع  ألول مرة بالعالم، ُيقدِّ
ل تفاصيلها من ُكل  د وتصاميم تدفعك لتأمُّ ُمتفرِّ

جاِنب؛ بخطوط جريئة غير تقليدية، تتجسد بتصاميم 
قوية غير متوازية تنطوي على توازنات خفية ُمذهلة. 

وإذا تمّعنت أكثر، ستكتشف اللؤلؤة الُمعلقة بهندسة 
ُمتّقنة تتحدى الجاذبية أعلى البناء، وكل ذلك يجعل 
البرج سيمفونية هندسية حقيقية من الكمال الذي 

يتألف من 19 طابقًا من الشقق السكنية غير 
المسبوقة، 3 طوابق ُسفلية، وطابق أرضي 

استثنائي ُبكل المعايير.



في قلب الحياة
العرصية

من الُمرجح أن ُتصبح دبي وجهة الفنون في القرن الواحد 
والعشرين، وعنونًا ألبرز المعارض الرئيسية ودور األوبرا 
العالمية، وعروض األزياء، والمعارض والثقافية والفنية. 
ويقع دار األركان باجاني تاور في قلب كل ذلك.

إذ يقع دار األركان باجاني تاور مباشرة بجوار قناة دبي 
المائية، ليطل على أطول مبنى في العالم "برج خليفة" 
ويبُعد أمتارًا قليلة فقط عن "مراسي الخليج التجاري"، 
مما يجعله موقعًا استراتيجيًا يضم مزيجًا فريدًا من 
األبراج السكنية والتجارية الرائعة التي تعتبر مقِصدًا ألكثر 
الناس ثراء من جميع أنحاء العالم، 
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مباشرة على

قناة دبي المائية
وهي معلم سياحي بطول 3.2 كم

5 دقائق

دبي مول
أكبر مول تجاري ووجهة ترفيهية في العالم

4 دقائق

نافورة دبي
أطول نافورة راقصة في العالم تضم مشاهد 

مائية آسرة مع موسيقى وإضاءة رائعة

7 دقائق

برج خليفة
أطول مبنى في العالم

7 دقائق

أوبرا دبي
مسرح عرض يضم 2,000 مقعد



إطاللات
حُتبس األنفاس

يقع البرج بموقع استراتيجي يمنحك ميزة 
االستمتاع بأكثر اإلطالالت البانورامية روعًة 

بُأفق دبي. فعلى الجانب الجنوبي 
الشرقي، ُيمكنك التأمل بمشهد المياه 
الهادئة في القناة ورؤية الفلل العائمة 
ومرسى األعمال أمامك. وعلى الجانب 

الشمالي، سيقف برج خليفة ينتظر أن ُيزين 
األفق من نافذتك.





أسلوب حياة
يتخطى الفخامة

ألول مرة بالعالم، التصاميم الُمبهرة التي ُاشتِهرت 
بها عالمة "باجاني" تتجسُد اليوم على شكل 

مساحات سكنية استثنائية بوسط مدينة دبي، 
لتختصر األناقة في "دار األركان باجاني تاور" 

الُمصمم من الداخل بلمسات باجاني الُملهمة. 
فهنا، حيث ُأبِدعت التفاصيل بمنتهى الشغف، 
واختيرت ُنخبة المواد وأجودها، وُصممت جميع 

الخطوط بمنتهى الذوق والتناغم، لتأتيكم بتجربة 
دة في هذه التحفة اإلبداعية الخالبة. سكنية ُمتفرِّ





حيث الفن يرتقي
ابحلياة

ُتقدم الشقق السكنية الُمذهلة معايير سكنية 
جديدة ألساليب الحياة، إذ تم تصميم المنازل 
الرخامية الواسعة من 2 إلى 4 غرف نوم مع 
مساحات خاصة خارجية في الهواء الطلق، 
وتصاميم داخلية مفتوحة يغمرها الضوء 
الطبيعي، وتزينها إطالالت بانورامية على 
القناة المائية ووسط مدينة دبي، مع ميزة 
الدخول إلى البيت عبر مصاعد فاخرة مخصصة 
للمقيمين والضيوف فقط، باإلضافة إلى 
مزايا التواصل الذكية الُمتقدمة من 
"Domotics" والتي تستجيب لكافة طلباتكم، 
لتشعروا بالفعل بأنكم في قلب بيتكم.







للروعة
تأثير حاد

ستيل أتريوم

بعالم مستوحى من الخطوط واالنحناءات المتعرجة 
بتصاميم باجاني؛ ُيعد السقف المعدني "ستيل 

أتريوم" مثااًل للفن والفخامة، فمن لحظة دخولكم، 
ستغمركم هذه الُتحفة الفنية المصنوعة من الفوالذ 

المقاوم للصدأ وألياف الكربون والجلود الُمنّمقة 
والثريات الُمتحركة. هنا، حيث روعة التصاميم الهندسية 

ُتلِهُم أكثر أساليب الحياة فخامة.





سكوٌن َيغُمُرك

المسبح

هنا ستجد راحة بالك بمتناولك حيث ُتحيط 
نفسك بعالم من التناغم والتوازن المثالي. 
تخيل أن تقضي وقت استرخاءك في جنة 
حيث كل ما حولك ُمصمم لُيبهر ويُمتع 
حواسك، فذلك سيكون وقت اكتشاف 
منطقة المسبح في الجزء العلوي من البرج، 
واالسترخاء في الغابة العصرية لتصفية 
ذهنك وترتيب أفكارك بعد يوم حافل.





خدمات "كونسيرج" 
د ُمطَلق ُمصممة بتفرُّ

ال شيء ُيضاهي أن تعيش في عالم من الحصرية 
الُمطلقة الُمصممة ألجلك، فُهنا ستلبي الخدمات 

السكنية منتهى رغباتك، وحيث سيكون فريقنا 
االحترافي متاحًا لخدمتكم على مدار الساعة 24/7، 

وذلك لمساعدتكم في التدبير المنزلي أو ترتيب خطط 
العشاء أو حتى إجراء الحجوزات التي تحتاجونها.



يُلهُِمك لتحافظ على
صحتك ولياقتك

ب  حافظ على لياقتك وصحتك في بيتك، إذ ُيمكنك التدرُّ
في صالة رياضية عصرية توّفر أحدث المعدات واألجهزة 
والمساحات الواسعة لممارسة الرياضة، وُيمكنك إنهاء 
تدريباتك في جلسة ساونا وغرف البخار الُمتاحة للرجال 
والنساء، مما يجعل ذلك أسلوب حياة صحي رائع تبدأ 
وُتنهي به يومك.









t h e  r e c e p t i o n  c o n c e p t
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Construction guidelines | Ceiling and lighting

Ceiling and lighting
Light creates emotions, a special ligthing in a closed enviroment is very important 
for underline the  design and shapes beauty. 

Each inner area of Pagani Showrooms requires orientable spot lights and dimmable 
lighting system to secure a perfect control of the light direction and intensity.

Pagani recommends warm white LED lamp. The warm light is able to give a 
special warm atmosphere to each areas. (3.000 - 3.500 Kelvin)

Pagani Spotlights
Pagani Spotlights are inspired by Pagani car headlights, recalling their long and
elliptical design. They are crafted in Italy in the Pagani atelier according to the
traditional style of the Modenese brand materials: carbon fiber, aluminium, and
custom-made titanium screws. LED RGBW can be regulated in brightness and
colour both via bluetooth, remote control and the mobile application for Android
and iOS.

The lighting layout is studied by Pagani based on the dealer specific floorplans.

T H E  P A G A N I  L O U N G E

l i g h t i n g  s u g g e s t i o n s
t h e  r e c e p t i o n  d e s k

مواصفات
الوحدات السكنية

البهو - منطقة المعيشة - 
منطقة تناول الطعام

أرضيات رخامية بأطراف جبسيه مطلية بشكل 
ن بالطالء )الدهان(  دائري، مع سقف ُمزيَّ
م بورق جدران وألواح خشبية في  الُمطعَّ

مناطق ُمختارة.

المطبخ
أرضيات رخامية بأطراف مطلية بشكل دائري 

ن بالجبس  مع جدران من الكوارتز، وسقف ُمزيَّ
ومطلي بدهان Silestone عالي الجودة، 

باإلضافة إلى سطح مطبخ من الكوارتز الفاخر 
وخزائن مطلية، وأجهزة كهربائية تضم ثالجة، 

وفرن، وموقد، ومايكروويف، وغسالة 
صحون، وغسالة مالبس، وبّراد للمشروبات 

من Miele أو Bosch أو ما يعادلها.

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" 
ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات التخطيط. جميع الُملحقات والتشطيبات الداخلية مثل ورق الجدران والثريات واألثاث واإللكترونيات والمنتجات 
والستائر والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من العناصر المعروضة في الكتيب، أو داخل شقة 

المعرض أو بين حدود االتفاق بالوحدة السكنية، ليست جزءًا من الوحدة الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

غرف النوم
أرضيات ُمبتكرة شبه خشبية بأطراف مطلية 
ن بالجبس ومطلي بدهان  وورق جدران ُمزيَّ

بلون ُمّدَمج مع التصميم.

الحمامات
أرضيات رخامية بأطراف ُرخامية / جدران 
مقاومة للرطوبة وسقف جبسي ُمزّين 

ومطلي. أسطح رخامية مع خزائن مطلية 
 Gessi، Newform وقشرة خشبية من نوع

 Kohler أو ما يعادلها. التركيبات الصحية من
أو Duravit أو Geberit أو ما يعادلها من 

األدوات الصحية.
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Ceiling and lighting
Light creates emotions, a special ligthing in a closed enviroment is very important 
for underline the  design and shapes beauty. 

Each inner area of Pagani Showrooms requires orientable spot lights and dimmable 
lighting system to secure a perfect control of the light direction and intensity.

Pagani recommends warm white LED lamp. The warm light is able to give a 
special warm atmosphere to each areas. (3.000 - 3.500 Kelvin)

Pagani Spotlights
Pagani Spotlights are inspired by Pagani car headlights, recalling their long and
elliptical design. They are crafted in Italy in the Pagani atelier according to the
traditional style of the Modenese brand materials: carbon fiber, aluminium, and
custom-made titanium screws. LED RGBW can be regulated in brightness and
colour both via bluetooth, remote control and the mobile application for Android
and iOS.

The lighting layout is studied by Pagani based on the dealer specific floorplans.

T H E  P A G A N I  L O U N G E ُمخططات الطوابق



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

الطابق 1
01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم
 −  سلسلة 01  −

الطابق
1

1,739.77 قدم مربع

797.50 قدم مربع

2,537.27 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
1

 −  سلسلة 02  −

1,701.56 قدم مربع

608.05 قدم مربع

2,309.61 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
دوبلكس

الطابق
1 و2

LOWER LEVEL UPPERLEVEL

 −  سلسلة 04  −

3,083 قدم مربع

1,278 قدم مربع

4,362 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
دوبلكس

الطابق
1 و2

3,528 قدم مربع

1,311 قدم مربع

4,569 قدم مربع

LOWER LEVEL UPPERLEVEL

 −  سلسلة 05  −

01B

02B 03B

04B

05V04V



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

الطابق 2
01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم
 −  سلسلة 01  −

الطابق
2

1,562 قدم مربع

412 قدم مربع

1,975 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
2

 −  سلسلة 02  −

1,710.17 قدم مربع

137.89 قدم مربع

1,848.06 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
2

1,575.62 قدم مربع

508.59 قدم مربع

2,084.21 قدم مربع

01B

02B 03B

04B

05V04V

 −  سلسلة 03  −



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
2

01B

02B 03B

04B

05V04V

1,473.58 قدم مربع

384.38 قدم مربع

1,857.96 قدم مربع

 −  سلسلة 04  −



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

الطابق 3 - 10
01B

02B

03B 04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
3 حتى 10

 −  سلسلة 01  −

1,575 - 1,579 قدم مربع

209 - 360 قدم مربع

1,784 - 1,937 قدم مربع

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم

الطابق
3 حتى 10

 −  سلسلة 02  −

1,712 - 1,715 قدم مربع

210 - 435 قدم مربع

1,921 - 2,149 قدم مربع

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
 −  سلسلة 03  −

2,105 - 2,187 قدم مربع

473 - 732 قدم مربع

2,658 - 2,919 قدم مربع

الطابق
3 حتى 10

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 04  −

2,074 - 2,079 قدم مربع

650 - 762 قدم مربع

2,729 - 2,836 قدم مربع

الطابق
3 حتى 10

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
 −  سلسلة 05  −

2,125 - 2,135 قدم مربع

627 - 630 قدم مربع

2,752 - 2,765 قدم مربع

الطابق
3 حتى 10

01B

02B

03B
04B

05B



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

الطابق 11 - 16
01B

02B

03B 04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم
 −  سلسلة 01  −

1,829 - 1,852 قدم مربع

171 - 257 قدم مربع

2,023 - 2,101 قدم مربع

الطابق
11 حتى 16

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم
 −  سلسلة 02  −

1,898 قدم مربع

44 - 198 قدم مربع

1,942 - 2,097 قدم مربع

الطابق
11 حتى 15

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

2 غرف نوم
 −  سلسلة 02  −

2,123.83 قدم مربع

96.44 قدم مربع

2,220.27 قدم مربع

الطابق
16

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
 −  سلسلة 03  −

2,100 - 2,209 قدم مربع

464 - 656 قدم مربع

2,571 - 2,850 قدم مربع

الطابق
11 حتى 16

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 04  −

2,327 - 2,332 قدم مربع

523 - 569 قدم مربع

2,819 - 2,898 قدم مربع

الطابق
11 حتى 16

01B

02B

03B
04B

05B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
 −  سلسلة 05  −

2,401.75 - 2,412.95 قدم مربع

364.36 - 364.90 قدم مربع

2,766.11 - 2,777.84 قدم مربع

الطابق
11 حتى 16

01B

02B

03B
04B

05B



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

PHالطابق 17

03B

04B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

3 غرف نوم
 −  سلسلة 01  −

2,243.31 قدم مربع

269.74 قدم مربع

2,513.05 قدم مربع

الطابق
17

01B

02B

PH



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 02  −

2,349 قدم مربع

520 قدم مربع

2,869 قدم مربع

الطابق
17

01B

02B

PH



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

البنتهاوس 
 −  اختيار 1  −

7,357.35 قدم مربع

849.70 قدم مربع

8,207.05 قدم مربع

الطابق
17

01B

02B

PH



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

البنتهاوس 
 −  اختيار 2  −

14,428 قدم مربع

 

14,428 قدم مربع

الطابق
17

PH



جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

قناة دبي المائية

برج خليفة

دار الأركان باجاني تاور

 - خطة التصميم -

الطابق 18

03B

04B

02B

01B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم4 غرف نوم
 −  سلسلة 01  −

2,503.15 قدم مربع

359.08 قدم مربع

2,862.23 قدم مربع

الطابق
18

02B 03B

04B01B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 02  −

2,835.54 قدم مربع

491.26 قدم مربع

3,326.80 قدم مربع

الطابق
18

02B 03B

04B01B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 03  −

2,349 قدم مربع

166 قدم مربع

2,515 قدم مربع

الطابق
18

02B 03B

04B01B



مساحة الوحدة الداخلية 

مساحة الُشرَفة           

المساحة الإجمالية     

جميع الصور والتخطيطات والمعلومات والبيانات والتفاصيل المدرجة في هذا الكتيب هي إرشادية فقط ويمكن أن تتغير 
في أي وقت حتى وقت التسليم النهائي "تبعًا للبناء" ووفقًا للتصاميم النهائية للمشروع والموافقات التنظيمية وأذونات 
والستائر  والمنتجات  واإللكترونيات  واألثاث  والثريات  الجدران  ورق  مثل  الداخلية  والتشطيبات  الُملحقات  جميع  التخطيط. 
والمناظر الطبيعية الصلبة والناعمة والجوانب الحجرية "األرصفة" والميزات وصالة األلعاب الرياضية والمسابح وغيرها من 
الوحدة  جزءًا من  ليست  السكنية،  بالوحدة  االتفاق  بين حدود  أو  المعرض  داخل شقة  أو  الكتيب،  المعروضة في  العناصر 

الفعلية وتظهر في الُكتيب ألغراض توضيحية فقط.

4 غرف نوم
 −  سلسلة 04  −

2,578.49 قدم مربع

89.66 قدم مربع

2,668.16 قدم مربع

الطابق
18

02B 03B

04B01B



—

15,000 
وحدة سكنية تم تسليمها

—

500,000 متر مربع
من المساحات التجارية

—

31 مليار 
ريال سعودي أصول

—

رأس مال قدره

11 مليار 
ريال سعودي 

—
 متواجدة في

3 قارات
—

 مدرجة في

السوق المالية السعودية 
"تداول"

ُنرافقك لنبني ثقتك

تخيل شريكًا يفهم احتياجاتك، يحتضن 
تطلعاتك ويحتفل بنجاحك. شريكًا 

يتخطى كل مألوف ليقّدم لك المنزل 
المثالي واالستثمار األمثل على طبق 

من فضة، ويضمن لك معاييرًا 
استثنائية تضم أحدث التقنيات من 

أتمتة المنازل الذكية الُمخّططة بأيدي 
ُنخبة المهندسين المعماريين 

العالميين، إلى البناء بمواد عالية 
الجودة، وتقديم التصاميم الفريدة 
بلمسة أشهر المصممين العالمين 

وإدارة تفاصيلها على يد كبار الخبراء 
في هذا المجال. في دار األركان، لم 
ر التزامنا بتقديم ُنخبة المشاريع  يتغيَّ

عالية الجودة منذ أكثر من 28 عامًا. 
هذه هي"دار األركان".



DarAlArkanOfficial /         |    daralarkanGLBL /          |    daralarkan /          |    daralarkanproperties /

للمزيد من المعلومات عن مشروع “دار األركان باجاني تاور”،

يمكنك االتصال بنا عىل الرقم 40404 800 971+ )اإلمارات العربية المتحدة(،

3536 800 )قطر( أو 3333 123 800 )السعودية(

 daralarkan.com يمكنك زيارة موقعنا

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

القصر مول، السويدي العام،
حي السويدي، 12791،

الرياض

جدة، السعودية
الشاطئ 23613، 

 طريق الملك عبدالعزيز،
جدة

الدوحة، قطر
 مكتب 1111،

مارينا توين تاورز،
لوسيل مارينا

لندن، المملكة المتحدة
 50 هانز كريسنت،

نايتسبريدج، 
SW1X ONA ،لندن

الرياض، السعودية
12622 طريق مكة المكرمة،
حي الوزارات، بجانب فندق

ماريوت، الرياض

بكين، الصين
309-303، البرج الشمالي،

مركز كيري بكين، رقم 1 طريق قوانغهوا، 
منطقة تشاويانغ، بكين
+86 132 5888 6222

شمس الرياض،
13913 طريق صلبوخ،

الرياض

ماربيا، إسبانيا
ماربيا جولدن مايل،

 بونتي رومانو، 
مقابل فندق نادي ماربيا

مسقط، ُعمان
مكتب 16، مبنى صندوق تقاعد 

موظفي ديوان البالط السلطاني،
 شاطئ القرم

دبي، اإلمارات
كونراد دبي، شارع الشيخ زايد،
مقابل المركز التجاري العالمي،

صندوق بريد 2523، دبي

سراييفو، البوسنة والهرسك
 UI فرا أنديال،

زفيزدوفيكا D ،1-طابق الميزانين، 
71000 سراييفو

المملكة العربية السعودية

الدولية



www.DarAlArkanPagani.com


