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دليل المشروع



ردهة الضيافة 
وجودك في كنسينغتون واترز سيشعرك 

بالراحة. فور وصولك إلى المشروع عبر 
منطقة إنزال الركاب على طراز الفنادق، يتم 

الترحيب بك من قبل الكونسيرج، ويتم 
استضافتك في ردهة أنيقة مليئة بالقطع 

الفنية واألثاث الراقي التي توحي بتجارب رائعة 
بانتظارك.  

بافيليون
مساحة موحدة تتمركز فيها وسائل الراحة 

العصرية المبتكرة وسط برجي المشروع. 
يشمل البافيليون تراس ونادي اللياقة 

البدنية البانورامي ومناطق لعب لألطفال 
داخلية وخارجية مع حديقة مائية ترفيهية 

ومسبح شبه أولمبي ومسبح ترفيهي. 

حياة صحية
بإلهام من خطة دبي الحضرية 2040، تم 
تصميم كنسينغتون واترز بالتركيز على 
عافية مقيميه، بتوفيره  إضاءة طبيعية 

ومصادر للتهوية، باإلضافة إلى مرافق تركز 
على اللياقة البدنية والتواصل االجتماعي 

والترفيه. يقع المشروع في مجتمع به حدائق 
فسيحة، ويوفر وصواًل سريًعا إلى المناطق 

الرئيسية في دبي، فيدعم توازن الحياة 
للمقيمين. 



منطقة شحن 
المركبات الكهربائية 

واستوديو الدرجات 
تم تركيب محطات شحن المركبات 

الكهربائية لتالئم احتياجات المقيمين 
وتنقلهم. يضم المشروع استوديو الدراجات 
الهوائية المخصص لركن الدرجات مع ورشة 

تصليح إلضافة الراحة للمقيمين.

غرفة النوم
الغرف في كنسينغتون واترز تضع المقيمين 

في بيئة مريحة ومميزة. األسقف المرتفعة 
وأرضيات الخزف المتينة والخزائن المصممة 

بخبرة تساعدك على اإلسترخاء. تسمح 
النوافذ بدخول الكمية المناسبة من الضوء، 

باإلضافة إلى الشرفة الجميلة والواسعة. 

المطبخ 
يرحب بك المطبخ إلى عالم من اإلبداع 

واألصالة مع خزائن حديثة مصممة خصيًصا، 
,أدوات المطبخ ذات العالمة التجارية األوروبية 
عالية الجودة، وأسطح العمل المصنوعة من 

الكوارتز. 



الحمام 
نعطي األولية إلى الجانب الخاص والشخصي 

في تصميم الحمام. مع األخذ في اإلعتبار 
عادات المستهلك، تم إضافة إضاءة 

أسفل الخزانة لتوفير تجربة مريحة، حتى 
في منتصف الليل. كذلك تم تثبيت أدوات 

وإكسسوارات ذات عالمات تجارية عالمية. 

االستدامة
مع إلتزامنا بإتخاذ قرارات مستدامة وصديقة 

للبيئة، يهدف مشروع كنسينغتون واترز 
إلى تلبية متطلبات المباني الخضراء في دبي 

من خالل استخدام التشطيبات المستدامة 
وطويلة األجل، وأدوات مائية منخفضة 

 .LEDالتدفق، وإضاءة الـ

مدينة محمد بن راشد 
مدينة محمد بن راشد هي القلب النابض 

المستقبلي لمدينة دبي. يتضمن المجمع 
مدارس عالمية، أكبر بحيرة مصنوعة من 
قبل البشر، وميدان ون مول. المجمع يقع 
بالقرب من ثالثة شوارع رئيسية تصل إلى 
وسط مدينة دبي، الخليج التجاري، حي دبي 

للتصميم ومركز دبي المالي العالمي.



DRIVING DISTANCE 

بداية األسعار عدد الوحدات  نطاق المساحة لكل نوع من 
الوحدات أنواع الوحدات 

من 786,828 درهم إمارتي من 460 إلى 20 وحدة
478 قدم مربع 

استوديو

من 1,279,828 درهم إمارتي من 823 إلى 88 وحدة
909 قدم مربع 

غرفة نوم واحدة 

من 1,856,828 درهم إمارتي من 1235 ق إلى 44 وحدة
1768 قدم مربع 

غرفتين نوم 

بداية األسعار عدد الوحدات  نطاق المساحة لكل نوع من 
الوحدات أنواع الوحدات 

من 1,282,828  درهم إمارتي من 824 إلى 58 وحدة
915 قدم مربع 

غرفة نوم واحدة 

من 1,774,828   درهم إمارتي من 1181 إلى 44 وحدة
1770 قدم مربع 

غرفتين نوم 

من 2,324,828  درهم إمارتي من 1608 إلى 23 وحدة
2033 قدم مربع 

ثالث غرف نوم

المرافق داخل المشروع 
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المساحة المعيشية الداخلية: 389.22 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 88.59 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 477.81 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

ستوديو - النموذج أ



المساحة المعيشية الداخلية: 714.40 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 157.69 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 872.09 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفة نوم واحدة - النموذج أ



المساحة المعيشية الداخلية: 706.00 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 165.12 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 871.12 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفة نوم واحدة - النموذج ب



المساحة المعيشية الداخلية: 787.92 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 127.34 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 915.25 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفة نوم واحدة - النموذج ج



المساحة المعيشية الداخلية: 706.76 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 173.08 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 879.84 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفة نوم واحدة - النموذج د



المساحة المعيشية الداخلية: 781.67 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 127.44 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 909.12 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفة نوم واحدة  - النموذج  ه



المساحة المعيشية الداخلية: 1082.85 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 219.91 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1302.75 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفتا نوم - النموذج أ



المساحة المعيشية الداخلية: 1333.43 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 437.34 قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1770.77 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفتا نوم - النموذج ب 



المساحة المعيشية الداخلية: 1333.00 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 257.80  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1590.80 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفتا نوم - النموذج ج



المساحة المعيشية الداخلية: 1061.21 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 239.82  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1301.03 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

غرفتا نوم - النموذج  د 



المساحة المعيشية الداخلية: 1433.97 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 409.78  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1843.75 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

ثاث غرف نوم - النموذج أ 



المساحة المعيشية الداخلية: 1422.66 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية:509.13  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1931.80 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

ثاث غرف نوم - النموذج ب



المساحة المعيشية الداخلية: 1470.03 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 563.49  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 2033.52 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

ثاث غرف نوم - النموذج ج



All drawings and dimensions are approximate. Drawings are not to scale and are subject to change without notice. The developer reserves the right to make revisions. The units are taken from 
the typical floor of the building and columns may vary in size depending on the floor level. The furnishings and accessories shown are for representation only. The length and width of the unit and 
balcony varies depending on which floor and which orientation the unit is located within the building to comply with the building authority regulations

3  B E D R O O M  T Y P E  D

Total Living Area 1698.97 sq.ft.Outdoor Living Area 216.89 sq.ft.Internal Living Area 1482.08 sq.ft.

المساحة المعيشية الداخلية: 1481.01 قدم مربع  

المساحة المعيشية الخارجية: 210.22  قدم مربع  

إجمالي المساحة المعيشية: 1691.22 قدم مربع  

ر بحــق إجــراء التعديــات. الوحــدات مأخــوذة مــن الطابــق المتكــرر للمبنــى وربمــا تختلــف األعمــدة  ــدة بمقيــاس الرســم األصلــي وتخضــع للتغييــر دون إشــعار مســبق. ويحتفــظ المطــوِّ جميــع الرســومات واألبعــاد تقريبيــة. كمــا أن الرســومات غيــر مقيَّ
مــن حيــث الحجــم حســب مســتوى الطابــق. ُيعــَرض األثــاث واألكسســوارات المتضمنــة فــي الخطــط بغــرض التمثيــل فقــط. يختلــف طــول وعــرض الوحــدة والُشــرفة حســب طابــق الوحــدة ووجهتهــا فــي المبنــى وفًقــا للوائــح هيئــة المبانــي.

ثاث غرف نوم - النموذج د



 

 رقم المشروع:  2300
تنوية: تم تقديم االداءات والتصويرات الواردة في هذا الكتيب ألغراض التوضيح والتسويق. في حين أن المعلومات المقدمة قد تكون دقيقة وموثقق بها في وقت الطباعة، إال أن 

المعلومات الواردة في اتفاق البيع والشراء النهائي سيكون لها التأثير القانوني


