


“ُصممت ندرة وفق معايير متكاملة وأُسس مثالية تضع اإلنسان على رأس 

 أولوياتها، ليستمتع بتفاصيل تجربة معيشية وثقافية بمجتمع 

شاطئي ال ُيضاهى” 

 ميساء البطاينــة

مهندســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة



 روابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط ال

 تنقطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بين

اإلرث والتاريــــــــــــــــــــــــــــــخ



ندرة هي الفرصة التي ستمنحك القدرة عىل صياغة أسلوب حياتك 
ترغبها  التي  بالطريقة  وتصميمه  املثايل  منزلك  واختيار  املستقبيل، 
الذي  األساس  تجسد  فهي  أحالمك.  وتحقق  تطلعاتك  لتواكب 
يقوم عليه مجتمع السعديات، ويجاري التطلعات الجريئة ملدينة 
"أبوظبي"، فمع “ندرة” سيتمكن السكان من إطالق العنان لخيالهم 
اإلبداعي، نظراً لوجودها ضمن مخطط عمراين شامل، فإن “ندرة” 
تعترب مجتمعاً فريداً، وتجربة متميزة متكاملة تتجاوز كونها مجرد 

أسلوب حياة. إنها التفّرد يف اإلنشاء، والتمّيز يف التصميم.

جماٌل يطفو برفق على شاطئ الساحل الخالب بأبوظبي، سحر يخطف 

األنظار إلى روعة التداخل بين األرض والبحر، ندرة..وجهة استثنائية 

بديعة، تتألق لتمهد الطريق لمفهوم رائد من المعيشة المعاصرة، 

مفهوم يسّخر كل قوى التصميم بين يديك.



ر محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة جز

الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

موقع ال مثيل له
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أركان جزيرة  يزين شتى  انطالقا من كونها محوًرا رئيسيا 
 الســــــــــــــــــــــــــــــعديات، يتميز جوار ندرة بمزيــــــــــــــــــــــــــــــج انتقايئ من أهم

أو  كانـــت  تعليمية  العالــــــــــــــــــــــــــــــم،  يف  الثقافية  املؤسســــــــــــــــــــــــــــــات 
ترفيهية عىل مقربة عشــــــــــــــــــــــــــــــر دقائق من أبوظبي.

موقع ندرة املميز يضع ساكنيه دائماً يف قلب الحدث، نمط 
والشواطئ،  الثقافية  السعديات  مناطق  بني  رائع  حياة 
فيه  بما  بالنشاط،  ينبض  ممىش  من  خطوات  بعد  عىل 
سهل  ووصول  عاملية  تسوق  ومراكز  فاخرة  مطاعم  من 
“كرانيل“  املحلية، فضال عن مدرسة  للمراكز واملؤسسات 
أبوظبي، باإلضافة إىل نادي السعديات للجولف، وشواطئ 

ومنتجعات“سانت ريجيس” و“بارك حياة”.

أينما تولِّ وجهك تشاهد معاملها الثقافية؛ “اللوفر” أبوظبي، 
من  وعديد  “جوجنهايم”،  ومتحف  السعديات،  ومنارة 
فريدة  لتجربة  ندرة  تقديم  التي تشهد عىل  البارزة  املراكز 

وملهمة، تلبي نداء الذهن والجسد والروح.

يف وقت تسعى فيه أبوظبي لرتسيخ ما لديها من مستقبل 
زاخر بالطموح واإلبداعات، تعطي ندرة الفرصة لسكانها 

لخلق إرث يدوم وفصل جديد لقصة أبوظبي.

موقع ندرة فريد وممزوج بالثقافة العربية والعصرية، وجهة 

استثنائية ومجتمع ساحلي مثالي ومتكامل يزين منطقة 

السعديات الثقافية.



جوجنهايم أبوظبي

بارك حياة أبوظبي

شاطئ السعديات العام

نادي شاطئ السعديات

جامعة نيويورك

نادي جولف شاطئ السعديات

متحف زايد الوطني
اللوفر أبوظبي

كرانيل أبوطبي

منتجع سانت ريجيس الجزيرة

منارة السعديات

دار املسارح والفنون
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خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاص عالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

ر ُمخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

بعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

عــــــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــــــدرة



ندرة..جوهرة السعديات االستثنائية، التي دائماً ما تضع قوى التصميم 

بين أيدِي سكانها الختيار ما يعبر عن تميزهم وإبداعهم في تصاميم 

منازلهم الداخلية.

قصوى،  أولوية  مقيميها  راحة  من  يجعل  لندرة  متفرد  عاملي  تصميم 
يتجاوز كل معايري التصميم التقليدية ليعرب عن وجهة تجعل سكانها 

عىل مرمى خطوات من شتى وسائل الرتفيه. 

وبرؤية جديدة  للتصميم املعاصر الذي يجسد  التفّرد والتميز،  تشتمل 
ندرة عىل ٣٢ فيال،  وخمس قطع مميزة من األرايض، فلل ، ذا شورز، 

وذا ديونز، وذا بيتش.

يضم مسبحاً  بدنية متطّور  لياقة  ونادي  للتنس  ملعباً  ندرة  تضم  كما 
بإطاللة عىل الخليج العربي باإلضافة إىل حديقة عائلية خضراء بمثابة 
العمود الفقري للمجتمع. ندرة هي الوجهة األمثل لتتفاعل مع محيطك 

وتنعم بالراحة واملتعة عىل حٍد سواء.

تناغــــــــــــــــــــــــــــــم معماري رائــــــــــــــــــــــــــــــع يزين الفلــــــــــــــــــــــــــــــل، وإبداع هندســــــــــــــــــــــــــــــي مذهل يوازن 
بيــــــــــــــــــــــــــــــن األناقة املعاصــــــــــــــــــــــــــــــرة والتقليدية املميزة للتصاميم.

 البنتهاوس يوفر مســــــــــــــــــــــــــــــاحة عائلية خاصة لجميــــــــــــــــــــــــــــــع الوحدات من أجــــــــــــــــــــــــــــــل
االستمتاع بمناظر الطبيعة لشواطئ الســــــــــــــــــــــــــــــعديات ومميزاتها الثقافية.



 حريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مستقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 بــــــــــــــــــــــــــــاإلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداع 

والتصميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم



خمس قطع مميزة من األرايض تبلغ مساحتها حوايل 2500 مرت مربع، مع مساحة 

 بناء مسموح بها تصل إىل 2400 مرت مربع وتوفر كل منها تصميم فيال استثنايئ.

32 فيال يتم تسليمها “شيل أند كور” تمّكن املشرتين من تصميم منازلهم الداخلية 

 ليتناسب مع متطلباتهم الخاصة.

 مدخل خاص لشاطىء السعديات املطل عىل الخليج العربي.

 وسائل راحة وترفيه عاملية، تشمل صالة ألعاب رياضية، وحمام سباحة،

 وملعب تنس، ومنطقة لعب لألطفال.

 مجتمع مغلق يتكون من 36 جاراً فقط.

إطاللة مميزة عىل متحف اللوفــــــــــــــــــــر أبوظبــــــــــــــــــي.
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حقيقــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

  لخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلق إرث

يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوم

الفلل وقطع األراضي



استثنائية 

وفريدة 

بتصميمها



ذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز خمـــــــــــــــس أرايض تســـــــــــــــمح بمرونـــــــــــــــة التصميـــــــــــــــم الكامل 
يف إطـــــــــــــــار الضوابـــــــــــــــط التنمويـــــــــــــــة املحـــــــــــــــددة للمشـــــــــــــــروع، كمـــــــــــــــا يتمكن 
املشـــــــــــــــرتي مـــــــــــــــن االســـــــــــــــتفادة مـــــــــــــــن تصاميـــــــــــــــم الفلـــــــــــــــل املخصصـــــــــــــــة لكل 

قطعـــــــــــــــة أرض.  

طابـــــــــــــــع  وذات  برباعـــــــــــــــة  فلـــــــــــــــل مصممـــــــــــــــة  ديونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز  بيتـــــــــــــــش وذا  ذا 
وشـــــــــــــــخصية مميزة،  وذلـــــــــــــــك من خالل نوعني مـــــــــــــــن فلل ذا بيتش 

ونوعـــــــــــــــني مـــــــــــــــن فلـــــــــــــــل ذا ديونز.

مـــــــــــــــا يميـــــــــــــــز نـــــــــــــــدرة يكمـــــــــــــــن يف منحهـــــــــــــــا قـــــــــــــــوة التصميـــــــــــــــم لألشـــــــــــــــخاص 
ليصممـــــــــــــــوا بحرية منازلهم من الداخل. ســـــــــــــــيتم تســـــــــــــــليم فيلل  ذا 
بيتـــــــــــــــش و ذا ديونـــــــــــــــز  مـــــــــــــــع ميـــــــــــــــزة “شـــــــــــــــيل اند كـــــــــــــــور”. حيث ســـــــــــــــنقوم 
بتســـــــــــــــليم الهيكل اإلنشـــــــــــــــايئ لكل فيال فقط، وهو ما يتيح إمكانية 
تصميـــــــــــــــم املنـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن الداخل بمـــــــــــــــا يتناســـــــــــــــب مع أســـــــــــــــلوب حياتك 
ورؤيتـــــــــــــــك ملنزلـــــــــــــــك ويتيح لـــــــــــــــك أيضاً اختيـــــــــــــــار الخدمات واللمســـــــــــــــات 

النهائيـــــــــــــــة التي تعـــــــــــــــرب عنك.

ســـــــــــــــيكون هنـــــــــــــــاك فريق مـــــــــــــــن املتخصصـــــــــــــــني ملســـــــــــــــاعدتك يف التجهيز 
والتصميـــــــــــــــم الداخـــــــــــــــيل ملنزلك.

وجهة استثنائية ُصممت بتفرد لتعبر عن شخصية مصمميها، مساحة إلطالق 

العنان في اإلبداع تعكس أذواق ساكني ندرة، كلٌّ بما يعبر عن طموحاتهم 

وتطلعاتهم في منزلهم الخاص.
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جـــــــــــــــــــــــــــــــــــدول المساحـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
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*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



 صّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 عالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــاص
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حيــاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

قطع األراضي



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



معلومات القسيمة العامة

مرت مربع   2,832 مساحة القسيمة 

S-1 رقم القسيمة 

مرت مربع   2,400 مساحة املبنى اإلجمالية 

15 مرت الرتاجع األمامي للمبنى 

15 مرت الرتاجع الخلفي للمبنى 

6 مرت الرتاجع الجانبي للمبنى 

S1 مخطط القسيمةذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز



S2 مخطط القسيمةذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز

معلومات القسيمة العامة

مرت مربع   2,490 مساحة القسيمة 

S-2 رقم القسيمة 

مرت مربع   2,400 مساحة املبنى اإلجمالية 

15 مرت الرتاجع األمامي للمبنى 

15 مرت الرتاجع الخلفي للمبنى 

6 مرت الرتاجع الجانبي للمبنى 



S3 مخطط القسيمةذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز

معلومات القسيمة العامة

مرت مربع   2,565 مساحة القسيمة 

S-3 رقم القسيمة 

مرت مربع   2,400 مساحة املبنى اإلجمالية 

15 مرت الرتاجع األمامي للمبنى 

15 مرت الرتاجع الخلفي للمبنى 

6 مرت الرتاجع الجانبي للمبنى 



مخطط القسيمة S4 ذا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورز

معلومات القسيمة العامة

مرت مربع   2,653 مساحة القسيمة 

S-4 رقم القسيمة 

مرت مربع   2,400 مساحة املبنى اإلجمالية 

15 مرت الرتاجع األمامي للمبنى 

15 مرت الرتاجع الخلفي للمبنى 

6 مرت الرتاجع الجانبي للمبنى 



أنـــــــــــــــــــواع الفلــــــــــــــــــل

*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع لألناقـ

العـــــــــــــــــــــصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الفلل



B1 بيتش

*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



القبــــــــــــــــــــــــو نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 0� 
—— 02 
م03٢ ——  12.56   3.35 × 3.75

م٢  47.58   7.8 × 6.10 منطقة الجلوس واللعب

املطبخ

غرفة الخدم

م٢  31.62  6.95 × 4.55

م٢  6.11   3.70 × 1.65 —— 04
—— 05

—— 06
—— 07
—— 08
—— 09
—— 10

غرفة الغسيل

م٢  10.36  3.70 × 2.80

م٢  28.61  11.22 × 2.55

م٢  16.97  3.90 × 4.35

م٢  4.55  2.60 × 1.75

م٢  6.72  2.80 × 2.40

م٢  12.06  2.65 × 4.55 مطبخ صغري

غرفة التشغيل

غرفة كهرباء

حمام للضيوف

LCS غرفة

مخزن
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط 

—— 0� 
—— 02 
—— 03

االستقبال

غرفة الطعام

املطبخ

م٢  76.96   5.20 × 14.8

م٢  32.41   5.84 × 5.5

م٢  34.38   5.50 × 6.25

—— 04
—— 05
—— 06

م٢غرفة طعام العائلة  33.00   6 × 5.50

م٢  48.80  6.10 × 8.00 غرفة الجلوس

م٢  5.36  3.15 × 1.70 حمام للضيوف
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األول نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢  24.2   5.5 × 4.4 الجناح الرئييس 1 �0 ——

م٢غرفة النوم 031 ——  35.48   6.45 × 5.5

م٢  35.245  6.65 × 5.3 غرفة النوم 04٢ ——

—— 05
—— 06

م٢  27.825  5.3 × 5.25 غرفة النوم ٣

م٢  48.495   7.95 × 6.1 غرفة الجلوس

جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية

—— 02
—— 07

م٢  18.48   4.8 × 3.85

م٢  16.02   3.6 × 4.45

 غرفة املالبس
الجناح الرئييس

 حمام
الجناح الرئييس
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 السطـــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢الجناح الرئييس ٢ 01 ——  27.145  6.1 × 4.45—— 03
—— 02

 حمام
الجناح الرئييس

م٢  15.51   4.7 × 3.3

 غرفة املالبس
الجناح الرئييس ٢

م٢  23.625  7.5 × 3.15

����
������ ������

� ������ ������

����� ���
��
��

	������
�����

جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



B2 بيتش

*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



القبــــــــــــــــــــــــو نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 02 
م03٢ ——  17.81  2.85 × 6.25

م٢ �0 ——  59.25   7.9 × 7.5 منطقة الجلوس واللعب

املطبخ

غرفة الخدم

م٢  34.50   6 × 5.75

م٢  5.99  2.1 × 2.85 غرفة الغسيل 04 ——

2.5 × 8 20.00م05٢ —— غرفة التشغيل
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 0� 
—— 02 
—— 03

االستقبال

غرفة الطعام

املطبخ

م٢  41.87   7.9 × 5.3

م٢  26.47  6.7 × 3.95

م٢  20.43   4.75 × 4.3

—— 04
—— 05
—— 06

م٢غرفة الجلوس  43.34  8.1 × 5.35

م٢  13.30  4.75 × 2.8 املكتب

م٢  33.17  6.7 × 4.95 غرفة نوم الضيوف
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األول نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢  20.5   6.95 × 2.95

م٢  37.4   6.8 × 5.5 —— 0� 
—— 02 

الجناح الرئييس 1

 غرفة املالبس
الجناح الرئييس

م٢غرفة النوم 04٢ ——  52.07   7.95 × 6.55

م٢  32.45   6.3 × 5.15 غرفة الجلوس05 ——

م٢  48.38   11.25 × 4.3 غرفة النوم 031 ——
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



السطـــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

4.3 × 6.9  29.67  م²غرفة الجلوس 03 ——4.3 × 6.4  27.52 م²الجناح الرئييس ٢ �0 ——

م٢  10.35   4.6 × 2.25  غرفة املالبس 02 ——
الجناح الرئييس ٢
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



D1 ديونز

*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



القبــــــــــــــــــــــــو نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 0� 
م٢  24.50  4.95 × 4.95

م٢  18.15  5.95 × 3.05

املطبخ

منطقة الجلوس واللعب

غرفة الخدم

م٢  14.05   3.85 × 3.65

م٢  8.29  4.25 × 1.95 —— 04

—— 05
—— 06
—— 07
—— 08 غرفة الغسيل 

م٢  19.51   8.3 × 2.35

م٢  3.80   1.65 × 2.3

م٢  5.88   2.35 × 2.5

م٢  6.11   2.35 × 2.6

غرفة التشغيل

مخزن

LCS غرفة

غرفة كهرباء

—— 02 
—— 03
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 0� 
—— 02 

—— 04
—— 05

االستقبال

غرفة الطعام

م٢  39.20   7 × 5.6

م٢  21.95   5.7 × 3.85

املطبخ

حمام للضيوف

م٢غرفة الجلوس03 ——  52.36   7.7 × 6.8

م٢  31.07  5.7 × 5.45

م٢  4.29  2.45 × 1.75
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األول نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢  22.59   4.3 × 5.27

م٢  31.15   7 × 4.45

م٢  28.17   6.55 × 4.3 —— 0� 
—— 02 
—— 03 

الجناح الرئييس

 غرفة املالبس
الجناح الرئييس

غرفة النوم 1

م٢غرفة النوم 04٢ ——  23.00   5.75 × 4

م٢  40.26   8.3 × 4.85 غرفة النوم 05٣ ——

م٢  28.26   2.85 × 9.3  حمام06 ——
الجناح الرئييس
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



 السطـــــــــــــــــــــــــــح نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢غرفة الجلوس �0 ——  20.70  4.5 × 4.6
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



D2 ديونز

*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



القبــــــــــــــــــــــــو نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

م٢ 02 ——  28.33  5.15 × 5.5 غرفة الخدم

م٢  4.35  2.35 × 1.85 غرفة الغسيل 03 —— م٢املطبخ �0 ——  26.64   5.55 × 4.8

م04٢ ——  14.40  6 × 2.4 غرفة التشغيل
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط

—— 0� 
—— 02 
—— 03

غرفة الجلوس

منطقة الطعام والجلوس

غرفة نوم الضيوف

م٢  32.40   4.5 × 7.2

م٢  60.84   8.45 × 7.2

م٢  34.20   7.6 × 4.5

م٢املطبخ04 ——  22.53  4.25 × 5.3
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



الدور األول نــــــــــموذج للــــــــــمخطــــــــــط
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 غرفة املالبس
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م٢  36.03   6.55 × 5.5
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



م٢غرفة الجلوس �0 ——  38.12   6.3 × 6.05
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جميع األبعاد، ومخططات الغرف، واملواصفات مبدئية وعرضة للتغيري. املخططات ليست قياسية. تعتمد التفاصيل املعمارية واألبعاد و املساحات الواردة يف هذا املخطط عىل التصميم 
املبديئ. جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية. جميع الصور املستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل املساحة والخصائص واملواصفات الفعلية. تباع الوحدات 

السكنية دون أعمال تجهيز غرف امليكانيك والكهرباء والصرف الداخلية والتشطيبات الداخلية وأعمال الديكور. ملعرفة املواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إىل اتفاقية البيع والشراء. 
قد تتغري الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف وطبقاً للوائح الحكومية املطبقة والتصاريح. تم توفري املواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة، وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية. 

تحتفظ إمكان بحقها يف إجراء أية تعديالت أو تغيريات، وفقاً لتقديرها املطلق، ودون أي مسئولية عليها يف هذا الصدد.

إخالء مسئولية



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



*انطباع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



الواجهة الخارجية مواصفات

مواصفات

الحجر الجريي )حجر القدس(

ثابت ميكانيكياً بارتفاع 50 سم.

خشب مركب النافذة

 ألعمال التغليف/ التكسية.

حاجز مزخرف

مسحوق األلومنيوم املطيل، 
يستخدم للتغليف/ التكسية يف 

املناطق املحددة، وألغراض التظليل.

نوافذ مزدوجة الزجاج بنظام 
كسر حراري األلومنيوم.

ساحة عامة للمشاة

بالط الجرانيت

أحجار طبيعية مصقولة، متوهجة 
ومحددة بألوان مختلفة. 

أرضية خرسانية 

وحدة أرضية خرسانية بألوان 
مختلفة: األصفر، البني 

والبني الداكن. تستخدم يف 
جميع املساحات املفتوحة 

وممرات املشاة يف الشوارع.
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اكتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف

ال ينـــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهى

نادي اللياقة البدنية



* إنطبـــــــــــــــــــــــــــاع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان



* إنطبـــــــــــــــــــــــــــاع الفنـــــــــــــــــــــــــــــان





07

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  المهندســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

المعمارييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

ميسم



شركة ميسم معماريون و مهندسون

النظري،  منقطعة  ودولية  إقليمية  خربة  املعمارية،  الهندسة  مجال  يف  رائد  استثنايئ  اسٌم  البطاينة”..  “ميساء 
إسهامات ومجهودات تنموية ُيذاع صيتها حول العالم. أسست ميساء ومجموعتها من مهنديس املعمار “ميسم”  
الحكومات،  للمطورين،  املعمارية  والهندسة  والتصميم  التخطيط  تقدم خدمات  التي  العمالقة  املؤسسة  تلك 
املذهل.  واالبتكار  الواسعة  املعرفة  من  مستفيدة  املعماري  التميز  وراء  تسعى  برؤية  األفراد،  وحتى  الشركات، 
وبقلب ذلك الكيان املتميز، يقع مركز “ديزاين الب” الزاخر بعدد كبري من املهندسني الطامحني إىل إضافة قيمة 
حقيقية إىل العميل. ولهذا، يحفل سجل “ميسم” بعديد من املشروعات والصروح التنموية التي جابت العالم 
حصداً للجوائز املرموقة. يكمن تميز "ميسم" يف ذلك األسلوب التعاوين الذي ينهجه فريق املصممني ومهندسو 
املعمار، بقيادة مؤسستها ميساء البطاينة، وكبار الشركاء حازم نمري وريتا رواشدة. ذلك التعاون املثمر الذي 
يحقق توازناً مثالياً بني التفكري النظري، واملنهج العلمي، والتعبري الفني يف كل مشروع يتم تنفيذه. وقد فاز ذلك 
 ،“ Architizer A+ Popular Choice“ الثاليث املميز بعديد من الجوائز اإلقليمية والعاملية املرموقة، مثل: جائزة
وجائزة “ LEAF” لعام ٢0١4 عن بوابة البرتاء، وجائزة “Cityscape Emerging Market “ لعام ٢0١٣ عن فندق 
متحف  والتصميم عن  املعمارية  الهندسة  متحف  البوتييك،The Chicago Athenaeum: جائزة  عمان  جبل 
البرتاء، جوائز العقارات العربية ألعوام ٢0١0، و٢0١١، و٢0١٢ و٢0١٣ عىل التوايل، فضالً عن الرتشيح للمهرجان العاملي 
 Oak“ عن “ Agha Khan“ الرتشيح لجائزة العقبة، وكذلك  لعام ٢009 عن صالة حافالت   ”WAF “ للمعمار

.”Hills Residence



انطالقـــــــاً مـــــــن ملســـــــتها اإلبداعيـــــــة وإحساســـــــها العميـــــــق بالضـــــــوء والجمـــــــال، تقـــــــدم ريتـــــــا الرواشـــــــده املخرجـــــــة اإلبداعيـــــــة ومديـــــــرة تصميـــــــم 
"ميســـــــم ديزايـــــــن الب"، إىل نـــــــدرة مـــــــا يرثيهـــــــا مـــــــن ســـــــنوات خربتهـــــــا الكبـــــــرية التـــــــي تتجـــــــاوز الخمســـــــة عشـــــــر عامـــــــاً يك تضمن تطابـــــــق املنتج 
النهـــــــايئ مـــــــع املواصفـــــــات االســـــــتثنائية. تجـــــــارب عديـــــــدة متنوعـــــــة ومنظـــــــور فريـــــــد للحيـــــــاة، عنصـــــــران ألهمـــــــا ريتـــــــا لـــــــيك تســـــــتجمع قدراتهـــــــا 
الفنيـــــــة املتفـــــــردة وتخلـــــــق حلـــــــوالً مميـــــــزة أمـــــــام شـــــــتى التحديـــــــات املعماريـــــــة. حلـــــــوالً مـــــــا كان لهـــــــا أن ُتقـــــــدم بذلـــــــك التفـــــــوق لـــــــوال اهتمامهـــــــا 

الدقيـــــــق بالتفاصيـــــــل وشـــــــغفها بالتعبـــــــري اإلبداعـــــــي.

ريتا الرواشده

شــــــــــهرة واســــــــــعة حظــــــــــي بهــــــــــا حــــــــــازم النمــــــــــري. رئيــــــــــس مجلــــــــــس إدارة مجموعة حــــــــــازم النمري، وشــــــــــريك رئييس بشــــــــــركة "ميســــــــــم"، من 
خالل تقديمه لعدد من املشــــــــــاريع الرئيســــــــــية يف أبوظبي بصفة خاصة، واإلمارات العربية املتحدة بصفة عامة، وكذلك بباكســــــــــتان 
واألردن. تفــــــــــاٍن و شــــــــــغف باإلبــــــــــداع واالبتكار، ســــــــــمات تظهــــــــــر عىل التصاميم التــــــــــي يقدمها حازم النمري بجــــــــــودة عالية وبرتكيز خاص 
عــــــــــىل االســــــــــتدامة واملســــــــــؤولية. كســــــــــمتني دائمــــــــــاً مــــــــــا يســــــــــعى إىل غرســــــــــهما يف الجيــــــــــل الجديــــــــــد مــــــــــن مهنــــــــــديس املعمــــــــــار، وهــــــــــو مــــــــــا يلهمه 

ليهــــــــــدف إىل االعتمــــــــــاد األكاديمــــــــــي " LEED" الــــــــــذي يكمل شــــــــــغفه باملباين الخضراء املســــــــــتدامة.

حازم النمري

البطاينة ميساء 

شــــغوفة وأبداع يعزز ما حولها من بيئة مبنية، ويســــعى البتكار يرســــم لجمال الصروح اإلنشــــائية. رائدة، تجلب عىل الطاولة خري 
مــــا لهــــا مــــن ســــنوات خــــربة عظيمــــة يف مجــــال العمــــارة، والتخطيــــط، والتصميــــم الحضــــري، والعالمــــات التجاريــــة. ميســــاء البطاينــــة.. 
مؤسســــة شــــركة "ميســــم" وكبــــرية مهندســــيها املعماريــــني التــــي حظــــت بشــــهرة إقليميــــة وعامليــــة واســــعة ونالــــت العديــــد مــــن األلقــــاب 
والجوائــــز املرموقــــة إلســــهاماتها الهندســــية البــــارزة. فبجانــــب اعتبارهــــا صاحبــــة الريــــادة يف املبــــاين الخضــــراء باملنطقــــة، تــــم االعــــرتاف بهــــا 
كمهندســــة عربيــــة رائــــدة مــــن ِقبــــل لجنــــة مهندســــات العربيــــات يف عــــام ٢0١5، ويف نفــــس العــــام، عملــــت كعضــــو بلجنــــة تحكيــــم جوائــــز 
"Global Holcim "، كمــــا اشــــرتكت يف لجنــــة تحكيــــم جائــــزة "Cartier " مــــن عــــام ٢0١٢ إىل عــــام ٢0١5، وتــــم اختيارهــــا كعضــــو لجنــــة 

تحكيــــم مهرجــــان العمــــارة العاملــــي لنســــخة عــــام ٢0١8، وكعضــــو رئيــــيس يف لجنــــة تحكيــــم جائــــزة "Aga Khan " لــــدورة ٢0١7-٢0١9.
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المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان

إمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكان



 إمكان هي شركة تطوير عقاري مقرها أبوظبي ولديها مجموعة من ٢6 مشروعاً 

تغطي ثالث قارات. نهدف إىل إنشاء أماكن ملهمة ترثي حياة األشخاص. يتمحور 

اقرتاحنا حول منصة أبحاث فريدة من نوعها تكشف عن السلوكيات والعادات 

االجتماعية املتميزة لقطاعات معينة من السوق، بدءاً من جيل األلفية وصوالً 

إىل املستثمرين لصياغة ملفات تعريف عنهم. نتمكن بهذا النهج الذي تقوده 

األبحاث من تشكيل املجتمعات التي تتوافق مع عقلية كل شخص. من مقرنا 

مراحل  يف  املشاريع،  من  كبرية  مجموعة  بإدارة  نقوم  أبوظبي،  يف  الرئييس 

التطوير، والتي تمتد عىل أكرث من ٣0 مليون مرت مربع يف ثالث  مختلفة من 

قارات. نحن شركة تابعة و مملوكة بالكامل ملجموعة أبوظبي كابيتال جروب 

ديسرتكت”: “ميكرز  منطقة  يف  اثنني  تشمل  الرئيسية  مشاريعنا   .)ADCG( 

 “ذا —آرتري”، وهو مبنى متعدد االستخدامات يدمج مساحة الحرفيني مع 

مرآب للسيارات، و“بيكسل”، أول وجهة لدينا متعددة االستخدامات. باإلضافة 

إىل “ندرة”، وهو عبارة عن مجتمع فيالت فاخر عىل شاطئ البحر، و حديقة 

الشيخة فاطمة، هو مشروع يف الهواء الطلق يسعى إىل تعزيز تفاعل املجتمع. 

باإلضافة إىل مشروع “الجرف” أول وجهة ساحلية لدينا ومكان استثنايئ متفرد 

 بطبيعته وتاريخه وعراقته، حيث يكشف عن وجوه فريدة تغري بدورها مستقبل

“ساحـــــــــــــــــــــــــــــل اإلمارات”.
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