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With its superb location on the Doha Corniche. The TRANSWORLD 
Tower is within walking distance of many of dohas attractions, including 
the national museum and the old souq, while the exhibition centre, 
the national theatre, and all major commercial, leisure, shopping and 
government institutions are within a 5 minute drive. And 5 km from 
Doha International Airport. The preeminent address in Doha - The 
TRANSWORLD Tower.

من العديد  من  وبقربه  الدوحة  كورنيش  على  بموقعه  يتميز  وورلد«  ترانس  »برج   إن 
 مناطق الجذب السياحي بالدوحة، مثل: متحف قطر الوطني؛  وسوق واقف القديم.
األخرى، الجذب  العديد من مناطق  , ستجد هناك  بالسيارة   وعلى مسافة 5 دقائق 
ية  والترفيهية  مثل: مركز المعارض؛ ومسرح قطر  الوطنّي؛ وجميع المؤّسسات التجار
 والحكومية ومراكز التسوق. ويقع »برج ترانس وورلد« على ُبعد 5 كيلو مترات من مطار

.حمد الدولي
 نرحب بكم في »برج ترانس وورلد« الذي ُيعّد إحدى العالمات البارزة والمميزة لعملك

ونشاطك التجاري بالدوحة

INTRODUCTION

المقدمة

Located in the heart of the city, The TRANSWORLD Tower is Doha’s 
Premier Office and business project. This one – of – a – kind project 
in the city offers a breath-taking cityscape through a 15 storey tower. 
Also conceived as central, it offers an unrivalled function and core 
space in the commerce and business area of the capital. Modern 
splendour and gracious structure provide a dazzling counterpart to 
the new architecture in Doha’s Skyline.

يع  يقع “برج ترانس وورلد” في قلب المركز التجاري في دولة قطر. حيث األعمال والمشار
 األول من نوعه في المدينة ؛

ً
 الرئيسية بالدوحة, وُيعّد هذا البرج المكّون من 15 طابقا

 لموقعه االستراتيجي ,
ً
 إذ يعطي لقاطنيه إطاللة مميزة على البحر و المدينة . ونظرا

 فهو يوفر خيارات متنوعة في مكان حيوي بقلب منطقة األعمال بالعاصمة. كما أن
  في الدوحة

ً
 جديدا

ً
يا  معمار

ً
.  فخامة وحداثة مبنى البرج,  تضيف انبهارا

SALATA PARK

Movenpick Hotel Doha

QATAR NATIONAL MUSEUM



PANORAMIC VIEW 
Located in the heart of the city, just steps off the doha cornice, The 
TRANSWORLD Tower offers a distinguished working ambience. It is 
preferred office space in Doha featuring a breath-taking cityscape and sea 
view. With its splendid location, The TRANSWORLD Tower overlooks the 
city’s most prestigious parks and towers, and faces all major attractions, 
including administrative, cultural and commercial facilities

إطاللة بانورامية للبرج
 يقع “برج ترانس وورلد”  في قلب المدينة , على ُبعد خطوات من كورنيش الدوحة. حيث
 ُيوفر أجواء عمل متميزة وحالمة؛ فهو يتميز بإطاللة رائعة على المدينة بجانب إطاللته
 لموقعه

ً
 على البحر. لذا فهو ُيعد من المساحات المكتبية المفضلة في الدوحة. ونظرا

 الرائع , فإنه ُيطل على الحدائق واألبراج األكثر شهرة واألرقى في المدينة، كما أنه يطل
ية ية , والثقافية؛ والتجار .على  جميع مناطق الجذب الرئيسية، بما في ذلك المرافق اإلدار



LOBBY 
Embodying a 50 feet original desk, the lobby is an open space that 
offers an impressive greeting to arriving guests, Decorative granite 
floors and walls that incorporate custom designed seating, oppose 
the fanciful hardwood and brass of the tables and lamps, all designed 
and lit to serve as a motif to modern and trendy styling

الردهة
. والردهة هي مساحة

ً
 تشتمل الردهة على مكتب استقبال، وتبلغ مساحتها 50 قدما

 مفتوحة مخّصصة لالستقبال والترحيب بجميع الضيوف عند وصولهم، وذلك بشكٍل مثير
 لإلعجاب. مع أرضيات وجدران من الجرانيت المزخرف ومقاعد للجلوس مصممة لخلق تباين
صناعة في  المستخدم  والنحاس  الرائع  الصلب  الخشب  من  ُمصّنعة  لالهتمام   مثير 
 الطاوالت والمصابيح التي تم تصميمها وإضاؤتها لكي تكون بمنزلة  إشارة إلى التصميم

العصري الحديث

Elegance in impressive proportions in truly defined in these small 
fountains featuring the towers entrance. You can relax in the peaceful 
entrance of a decorative ambience, appealing by its bright light and 
tasteful granite floors and Italian granite wall cladding finishes. The 
TRANSWORD Tower has a way of inviting you into its luxury.

ENTRANCE

المدخل
ين  يتسم هذا المدخل باألناقة واإلبهار؛ إذ يتجسد ذلك في تلك النافورات الصغيرة التي تز
واألرضيات الساطع  بالضوء  يتسم  الذي  الجذاب  المزخرف  لالهتمام  المثير  البرج   مدخل 
 المصممة من الجرانيت والجدران التي يكسوها الجرانيت اإليطالي. إن “برج ترانس وورلد”

يوفر لكم  الفخامة والرفاهية

.

.



COUNTER VIEW TYPICAL OFFICE
Comprising 700 to 1100sqm the office is versatile function and 
adaptable space that can be subdivided. The space is available fully 
fitted out, with fibre mesh floors and Italian marble skirting

المكاتب
بأنها المساحة  هذه  وتتسم  مربع  متر   1100 إلى   700 من  المكتبية  المساحات   تحتوي 
من العديد  إلى  تقسيمها  يمكن  بحيث  بالكامل  ومكيفة  اإلستعماالت   متعددة 
 المساحات. وهي مجهزة بشكٍل كامل مع أرضيات من شبكة األلياف ومحاطة بالرخام

اإليطالي

OPEN SPACE VIEW 

The space is available fully fitted out, or in advanced shell form, 
therefore presenting buyers significant flexibility as to finishing and 
furnishing according to their tastes and needs.

المساحات المفتوحة
 تتسم المساحات المكتبية المتوفرة بأنها مجهزة بشكٍل كامل أو أنها ذات هيكل بنائي
 من المرونة في ما يتعلق بالتشطيب والتأثيث، وذلك

ً
 كبيرا

ً
ين قدرا  متطور يوفر للمستأجر

 ألذواقهم واحتياجاتهم
ً
وفقا

.



TYPICAL FLOOR LOBBY VIEW 
SPLIT OFFICE OPTION
The selection of individually designed options at The TRANSWORLD 
Tower includes open plan areas ranging from 700 to 1100 sqm, 
available as one spaces or two separate offices, all finished with fibre 
mesh floors and Italian marble skirting, crema marfil.

الطوابق وخيار تقسيم المساحة المكتبية

ر المساحة المكتبية مجموعة من خيارات التصميم الفردية بـ  “برج ترانس وورلد” التي
ّ

 توف
 تضم أماكن ومساحات مفتوحة تقدر بما يقرب من 700 إلى 1100 متر مربع والتي يمكن
 استخدامها كمساحة واحدة أو يمكن تقسيمها إلى مساحتين منفصلتين، وقد تم
نوع, من  اإليطالي  بالرخام  المحاطة  األلياف  شبكة  من  بأرضيات  وتجهيزها   تشطيبها 

يما مارفيل  “كر

ELEVATORS VIEW TYPICAL CORRIDORS
Business as usual takes on a whole new meaning at The 
TRANSWORLD Tower. The comfortable elegance is complemented 
by enhancement and facilities that include six lifts on each floor, air 
conditioning, fresh air system, sprinkler system, two fire escapes, 
alarm and security systems.

الممرات والمصاعد
ر “برج ترانس وورلد” ستة مصاعد ركاب عالية السرعة متاحة بشكٍل دائم تم تخصيصها

ّ
 يوف

ين. وتؤدي المصاعد إلى ممر للردهة الواسعة مع األرضيات  لمساعدة الضيوف والزائر
.اإليطالية



GROUND FLOOR & BASEMENT

The ground floor can host 25 VIP cars. With over 8000 sqm, The 
TRANSWORLD Tower parking can host 268 cars, spread over 3 
basements, the floors are coated with anti-abrasion polyurethane, 
ensuring safety for the drivers.

.

 الطابق األرضي والقبو)بيسمنت

 لمساحة الطابق
ً
 يحتوي الطابق االرضي علي عدد ٢5 موقف سيارة لكبار الزوار ونظرا

 السفلي التي تقدر بأكثر من 8000 متر مربع , فإن مواقف السيارات الخاصة بـ “برج ترانس
 وورلد” يمكنها أن تستضيف ما يقرب من ٢٦8 سيارة , موزعة على ثالثة طوابق سفلية،
يثين المضادة للتأكل، وذلك لضمان  وذلك إلى جانب األرضيات المغلفة بمادة البولي يور

 سالمة السائقين

(



Site info

FACILITIES
In The TRANSWORLD Tower, clients can take confidence in knowing they are in 
the most proficient offices and the most prominent services. The TRANSWORLD 
Tower offers Dohas most exciting, flexible and distinguished function and office 
spaces The 15 storey tower encompasses and average of 900square meter of 
usable area, in addition to circulation areas, officers are available completely 
fitted out, or in advanced shell form providing the buyers with adjustable and 
variable spaces according to their wants and needs.

Additional facilities at The TRANSWORLD Tower includes six lift on each floor, 
air conditioning, fresh air system, sprinter system, two fire escapes, alarm and 
security systems. The peerless service also features luxury bathrooms, car 
parking space for visitors and occupants and complete maintenance.

المرافق
 في “برج ترانس وورلد” , ينبغي أن تشعر الشركات وكذلك العمالء بالثقة حين يعلمون أنهم في أكثر
البارزة التي يتم تقديمها. حيث يوفر “برج  المكاتب براعة ومهارة في تصميمها إلى جانب الخدمات 
جانب إلى  بالمرونة  تتسم  التي  المتميزة  واألنشطة  الخدمات  من  متنوعة  وورلد” مجموعة   ترانس 

 العديد من المساحات المكتبية
 بمتوسط 900 متر مربع من المساحة الصالحة لالستخدام وكذلك

ً
 ويشتمل هذا البرج على 15 طابقا

 إلى جانب  مساحات الخدمات المشتركة
ر مساحات مكتبية قابلة

ّ
نوف  والُمجهزة بشكٍل كامل؛ 

ً
أو مستقبال  

ً
حاليا المتاحة  المكاتب   فمن خالل 

 إلحتياجاتكم ورغباتكم
ً
للتعديل والتغّيير وفقا

ويضم “برج ترانس وورلد” العديد من المرافق اإلضافية التي توجد بها ما يلي
ستة مصاعد لألفراد في كل طابق ·

تكييف مركزي ·
نظام تنقية الهواء ·

نظم األمن والسالمة من الحرائق ·
مخرجان للطوارىء ·

أجهزة إنذار  ونظم لألمن والسالمة ·
 كما أن هناك العديد من المرافق مثل الحمامات الفاخرة , و مساحات مخّصصة الستخدامها كأماكن

ين إلى جانب خدمات الصيانة الكاملة. على مدار ٢4 ساعة ين  والمستأجر انتظار للسيارات الخاّصة بالزائر
.
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Plot Area : 2774.00 sqm
Total No. of Parking : 261 

Built up area (G+M+15)     19,941.00 sqm
Total Build up Area (B1+B2+B3+G+M+15+Mech)  28,263.00 sqm
Max Covered area     1,059.00 sqm
% of Covered area     38%

Ground Floor Showroom area    634.00 sqm
Showroom - Mezzanine Floor area   495.00 sqm
Total Showroom     1,129.00 sqm



acecmain@acecgroup.com

Tel : +974 4406 3777       |       Fax : +974 4 443 0112       |      Mob  : +974 70311777
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