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فريق إدارة مجمع القرم
عبدالله حسني – مدير جمعية املالك

a.hosni@khidmah.com :الربيد اإلكرتوين     

     الرقم: 02-6422115

كريستني فريارن – إداري 

c.ferraren@khidmah.com :الربيد اإلكرتوين     

     الرقم: 02-6422115

آية الشاهد - استقبال

a.elshahed@khidmah.com :الربيد اإلكرتوين     

     الرقم: 02-6422115 

لتسجيل أي استفسارات أو شكاوى تتعلق مبجمع القرم يرجى 

االتصال مبركز خدمة العمالء عىل 8005443624   

customercare@khidmah.com أو إرسال بريد إلكرتوين إىل

نظرة عىل مجمعك:
 يقع مرشوع القرم يف أحضان غابات القرم العامئة والجزر الرملية  

يف جزيرة أبوظبي، ويتفرد مجمع القرم بقربه من وسط املدينة 

وبعيدا عن صخبها، و يعترب مرشوع القرم صديقا للبيئة حيث 

ميتد عىل محمية  طبيعية مبساحة تقدر 1.8 مليون مرت مربع.

 يقدم منتجع القرم مستوى عال من الرفاهية عىل 

مدار السنة ألولئك الذين يرغبون بالحصول عىل 

نوع من الخصوصية والحرصية مع إمكانية التنقل 

اىل وسط املدينة بكل سالسة وسهولة، وبخصائصه الكثرية واملتنوعة وإطاللته الفريدة عىل الطبيعة يشكل مرشوع 

القرم وجهة سكنية مفضلة للموظفني الحكوميني، قادة الرشكات، دبلوماسيني و كبار الشخصيات.

تم تشييد 61 فيال عىل ضفاف األحواض املائية وعىل امتداد غابة القرم باإلضافة إىل 12 فيال هي عبارة عن جزر 

مستقلة بذاتها. بعلوها املنخفض وإطاللة مرشقة عىل ضفاف األحواض املائية التي تتوسط غابة القرم وممرات 

خرضاء أضافت رونقا خاصا أضفت عليه طابع التميز، هذه الخصائص كلها مجتمعة عنوانها منتجع القرم.
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600 59 59 51 
CALL FOR DELIVERY KababjiUAE

NOW OPEN IN

Authentic Lebanese Grill

THE GALLERIA 

تنويه الصحة والسالمة 

الخاص مبرشوع القرم

متثل املياه الساحلية الداخلية بأبوظبي وحاممات السباحة 

الخاصة واملعامل املائية خطرا عىل الصحة والسالمة وكذلك مجازفة محتملة خارجة عن 

نطاق سيطرة الدار العقارية ش.م.ع.، ونتيجة لذلك ال تقبل الدار العقارية وال أي من 

الرشكات التابعة لها وال أي من مقاوليها من الباطن تحمل أي مسؤولية مهام كانت سواء 

كان ذلك يف الوقت الحارض أو يف أي وقت من األوقات عن أي إصابة أو حالة وفاة ترتتب 

بشكل مبارش أو غري مبارش عىل األنشطة املصاحبة الستخدام القنوات املائية املحيطة. 

نويص وبشدة جميع مالك العقارات وضيوفهم بتوخي الحذر الشديد وتوفري اإلرشاف 

املناسب من قبل شخص بالغ عند قيامهم و/أو قيام أطفالهم باملشاركة يف أي أنشطة 

مائية. ال يجوز قطعيا ترك األطفال الصغار يف محيط الحواف املائية بدون إرشاف شخص 

بالغ بإمكانه السباحة وتقديم املساعدة إذا استدعت الحاجة لذلك. يف حالة استخدام 

املساعدين املنزليني )الخادمات والحاضنات والسائقني( لإلرشاف عىل األطفال يتعني عليهم 

كذلك التمكن من السباحة ومعرفة كيفية تقديم املساعدة إن استدعت الحاجة لذلك.
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اللوائح والقوانني املتعلقة بقنوات القرم املائية

يتعني عىل كل مالك اإللتزام وضامن قيام زواره وضيوفه بااللتزام باللوائح 

والقوانني وأنظمة الترصف الخاصة بعوامات القرم املرفقة أدناه وكذلك جميع 

التعديالت التي قد يتم إجراؤها عند استخدام قنوات القرم املائية.  

1 - يوافق املالك عىل االمتثال لجميع املراسيم، األنظمة، القواعد، التعليامت 

والقوانني االتحادية واملحلية والخاصة باإلمارة أو املدينة أو الجهة الحكومية، مبا يف 

ذلك سلطة البنية التحتية الوطنية وقسم النقل البحري بدائرة املواصالت.

2 - تفريغ الطالء، الحطام الرميل أو املواد الكربوهيدروجينية أو الكيميائية يف املاء، يعد 

خرقا للقوانني االتحادية و/أو قوانني اإلمارة، يؤدي ملقاضاة املذنب جنائيا ومدنيا.

3 - يجب حفظ القوارب والزوارق املطاطية وغريها 

من املراكب املائية الصغرية - عندما ال تكون قيد االستعامل – يف مركب املالك.

4 - يجب الحفاظ عىل رسعة متكن من توجيه الدفة / دون إحداث أثر يف املاء وذلك 

للحفاظ عىل الطبيعة البيئية الحساسة لقنوات القرم املائية.

5 - يجب تثبيت الرادارات قبل الدخول اىل قنوات القرم املائية. يقترص تشغيل الرادار يف قنوات القرم املائية 

عىل أغراض الصيانة/الخدمات، وال يجوز أن تتم دون موافقة مسبقة من قبل إدارة القرم.

6 - عىل املالك االلتزام باإلشارات املنترشة يف القنوات. 

7 - ال يسمح بإشعال النريان أو إقامة حفالت الشواء عىل القوارب أثناء تواجدها بقنوات القرم املائية.

8 - لضامن االنتقال الآلمن إىل جميع املركبات يف قنوات القرم املائية، يتوجب الحصول عىل موافقة إدارة القرم قبل القيام 

برتكيب سالمل عىل الطوافات. سيتم منح املوافقة فقط لسالمل الصعود للمركب املؤقتة وغري الثابتة، ولكن يجب أن تكون أقل 

من نصف عرض العوامة، وال تزيد عن طول 1.5 مرت. كام ال يسمح للاملك بإضافة أو تثبيت أي ملحقات أخرى للعوامة.

9 - ال يسمح أبدا بوجود أي جزء من السفينة عىل الرصيف كاألرشعة، األلواح الخشبية، مقدمة السفينة، املرساة.. الخ

10 - ينبغي أن يكون حجم دعامات تثبيت املركب مالمئا لحجم املركب، كام يجب تبديلها عند 

تلفها. وإلدارة القرم الحق بتبديل الدعامات عىل نفقة املالك إن ارتأت أنها غري آمنة.

11 - تثبت املراكب بربطة بثالث عقد بالعوامة.

12 - ال يجوز للاملك إلقاء أو رمي النفايات، مياه الرصف الصحي، املياه امللوثة أو املواد 

القابلة لالشتعال )املخلفات( يف القنوات املائية أو املناطق املحيطة بها.

13 - توضع جميع املخلفات يف الحاويات املخصصة لهذا الغرض و الخاضعة إلرشاف إدارة القرم.
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اللوائح والقوانني املتعلقة بقنوات القرم املائية

14 - يتوجب املحافظة عىل الصيانة الدورية للمراكب املزودة مبضخات 

املياه تالفيا ألي ترسب للمياه امللوثة يف القنوات املائية.

15 - مينع صقل، دهن، إزالة الطالء أو التخلص من بقايا املراكب عىل األرصفة املائية أو تحت 

املاء كام ال يسمح بالقيام بأعامل البناء، الطيل أو ترميم املمتلكات داخل قنوات القرم املائية.  

إدارة القرم متتلك صالحية تحديد عىل ما ميكن أن يشكل »أعامل إنشاء أو تغيريات داخلية« .

16 - ال يسمح بنقل الوقود عرب األرصفة املائية، كام  مينع منعا باتا تخزين 

املواد القابلة لالشتعال كالغزولني، الديزل، الوقود، شحوم التزييت، الكريوسني، 

الغاز األبيض، الطالء، مرقق الطالء، املنظفات، زيت الرتبينتني، مواد اإلذابة، 

املواد الصمغية، اإليبوكيس أو املواد املحفزة عىل الطوافات.

17 - ال يسمح بحيازة األسلحة أو األعرية النارية أو األلعاب النارية ضمن قنوات القرم املائية.

18 - عىل املالك إعالم إدارة القرم بأي أمور خطرية يالحظونها يف قنوات القرم املائية.

19 - تحتفظ إدارة القرم بحق الصعود عىل منت املراكب التي تشتبه بقيامها بأمور غري آمنة أو رميها 

النفايات يف املياه املحيطة، ما يسبب الرضر لقنوات القرم املائية و األشخاص واملراكب األخرى.

20 - يجب تسجيل معلومات جميع تجار ومتعهدي وطاقم املركب أو أي أشخاص يتعامل معهم املالك يف مكتب إدارة القرم.

21 - ال يسمح بتواجد االطفال دون سن 12 سنة عىل األرصفة املائية دون مراقبة مبارشة ومستمرة من قبل الوالدين أو أحد البالغني. 

كام ينبغي عىل األطفال دون سن 12 سنة واألشخاص الذين ال يستطيعون السباحة، ارتداء سرتة النجاة عند تواجدهم عىل الرصيف.

22 - مينع صيد وتنظيف األسامك، السباحة، الغطس، الغوص، ركوب األمواج وغريها من 

الرياضات املائية ضمن قنوات القرم املائية وقناة مصفح املجاورة.

23 - ال يسمح بإستخدام القوارب الشخصية أو الدراجات املائية وغريها يف قنوات القرم املائية أو قناة املصفح.

24 - يوافق املالك عىل الحفاظ عىل الرصيف خاليا من النفايات طوال الوقت. ولإلدارة الحق 

بتخزين أو التخلص من أي مواد مرتوكة عىل الرصيف عىل نفقة املالك.

25 - يجب أن تزود خراطيم املياه بصاممات إغالق تلقائية.

26 - يتحمل املالك يف جميع األوقات املجازفات املنطوية عىل استخدام قنوات القرم املائية والطوافة ورصيف الرسو. نويص وبشدة قيام كل 

مالك بالحصول عىل تأمني مناسب والحفاظ عليه ساري املفعول عىل الدوام ضد جميع املخاطر شامال تغطية تأمينية ضد حوادث التلوث.
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غابات اشجار القرم

اشجار القرم هي من عجائب الدنيا الطبيعية والتي تعترب كنزا بيئيا، فهي ذات أهمية اقتصادية وبيولوجية كبرية الحتضانها العديد من 

الكائنات البحرية حيث تقوم بيئة الجذور بوظيفة محاضن طبيعية للرثوة السمكية، اذ تعترب ملجأً لألسامك الصغرية كام تعترب الحاضن 

الطبيعي الوحيد للروبيان وىف نفس الوقت تقوم بحامية الشواطئ من التآكل كام تستخدم كأموى لتعشيش الطيور. تعد غابات القرم 

املصادر املستهلكة التي متتص الغازات الدفينة، حيث تقوم بتخزين واحتجاز الكربون مبعدالت أرسع من الغابات االستوائية.  

تساهم غابات القرم يف املحافظة عىل البيئة، حيث تحمي الخط الساحيل من التآكل بسبب األمواج والتيارات 

املحيطة، باإلضافة إىل خفض انبعاثات الكربون، وبالتايل خفض تأثري ظاهرة التغري املناخي. 

تنمو أشجار القرم يف درجات حرارة معتدلة ال تتخطى 35° درجة مئوية، ويف مياه منخفضة امللوحة، مام يجعل 

بقاءها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تحدياً كبرياً، حيث تزيد درجات الحرارة عىل 35° درجة مئوية أثناء أشهر 

فصل الصيف، ولكن تم تكثيف برامج زراعة غابات القرم بأمر من املغفور له سمو الشيخ زايد بن سلطان، مؤسس 

دولة اإلمارات العربية املتحدة، مام ساهم يف زيادة هذه األشجار بشكل مستدام خالل العقود املاضية.

التعديالت الداخلية و الخارجية 

ال يجوز إجراء أي تعديالت أو تحسينات عىل أبنية املجمع، وال القيام بأي يشء 

قد يغري املعامل الخارجية ألي هيكل أو مبنى يقع ضمن عقاركم دون الحصول 

أوال عىل موافقة خطية من إدارة مجمع القرم لضامن متايش املظهر الخارجي 

للعقارات مع العنرص الجاميل ملجمع القرم. تكون اإلدارة مخولة بحجب موافقتها 

يف حالة إذا كان التعديل أو التحسني املقرتح غري متوافق مع هذا الرشط.

إن كنتم بصدد إجراء أي تعديالت أو تحسينات أو تغيري عىل الهيكل الخارجي لبنائكم، 

فيجب التقدم بخطاب إىل املدير يف مكتب إدارة القرم. ويجب أن تضمن الرسالة 

معلومات عن طبيعة التعديالت، مدعومة مبخططات ومواصفات مفصلة لنوعية األعامل 

بطلب مسبق قبل مبارشة أعامل التعديالت، وتحتفظ اإلدارة بحق رفض الطلب أو 

املوافقة عليه حسب ما تقتضيه املصلحة العامة ملجمع القرم. يرجى اإلحاطة علام 

أن املوافقة التي سيتم منحها من قبل اإلدارة قد تخضع لرشوط أو موافقات إضافية 

من سلطات أخرى ذات صلة، وعىل املتقدم بالطلب تغطية كافة التكاليف. 
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املراكب و الزوارق واملقطورات املركونة يف 

املناطق الخارجية 

يرجى العلم بأنه اليسمح بإيقاف 

أي من الدراجات النارية، الدراجات 

الرتفيهية أو املقطورات عىل أي 

جزء من أجزاء املناطق املشرتكة 

و املخصصة لوقوف السيارات.

يف حال عدم إزالة املمتلكات 

السالفة ذكرها خالل مدة 

اقصاها 7 ايام من تاريخ االشعار 

يحق إلدارة املجمع سحبها 

وتركها خارج املجمع عىل مسؤولية صاحبها.

صيانة األرصفة 

البحرية 

الحظنا أن معظم األرصفة البحرية 

يف القرم بدأت يف التدهور، وتحتاج 

إىل صيانة. سوف نطلعكم عىل قامئة 

املوردين التي من شأنها مساعدتكم 

يف الصيانة املطلوبة لألرصف.

يرجى العلم إذا تلقينا عددا كبريا 

من طلبات الصيانة، سنكون يف 

وضع للتفاوض عىل سعر السائبة، 

وبالتايل االستفادة من سعر تنافيس 

مقارنة مع أسعار السوق. 
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املناسبات العامة 

ال يجوز إقامة املناسبات 

العامة داخل أو عىل أي جزء 

من العنارص املشرتكة و/

أو املناطق املشرتكة العامة  

دون موافقة خطية مسبقا 

من املطور/إدارة املجمع.

صيانة أرضية الحجر الجريي 
يسعدنا إعالمكم بتوفر املعلومات املطلوبة لصيانة أرضية الحجر الجريي يف الفيال، وذلك بعد مخاطبة الرشكة املنتجة للامدة 

الحافظة عىل سطح هذا النوع من األرضيات وهي "اكوا مكس-ألرتا" إلفادتنا بأفضل الطرق لصيانة وتنظيف األرضية.

تم نصحنا بثالثة منتجات وهي كالتايل:

1 - "اكوا مكس املركز" هذا املنتج عبارة عن منظف يومي، ينصح باستخدامه يوميا واإنتظام 

عىل األرضيات وذلك بإضافة املنتج إىل املاء ومن ثم مسح األرضية.

2 - "هيفي ديويت تايل وكروت" هذا املنتج مركز وقوي جدا، ينصح باستخدامه فقط عند الحاجة 

لتنظيف الغبار واألوساخ املستعصية، يجب إضافة "نانو سكراب" وهو منتج أخر للخليط.

3 - "نانو سكراب" هذا املنتج هو األقوى يف هذه املجموعة، حيث يستخدم لتنظيف ما تعجز عنه بقية املواد، 

عىل ان يستخدم فقط عند الرضورة أو الحاجة امللحة وذلك باستخدام جهاز التنظيف الخاص للكشط.

يرجى مالحظة أن كتيب الصيانة املتوفر لديكم مسبقا ينصح بإعادة تغطية األرضيات ب"أكوا مكس الرتا" كل ثالث سنوات. 

الرشكة املصنعة لهذه املادة تقرتح إجراء تفتيش سنوي وذلك لتحديد إذا ماكانت التغطية مطلوبة بشكل دوري وبخاصة 

املناطق ذات اإلستخدام العايل. حيث ميكن استخدام منتج "أكوا مكس سيلر" بإضافته عىل إسفنجة للمسح.

ميكنكم الحصول عىل هذه املنتجات مبارشة من رشكة "اكوا مكس" من خالل الرقم التايل:

املكتب: 3202021 4 971+ 

www.custombuildingproducts.com :املوقع اإللكرتوين

الفتات للبيع/

لإليجار واإلدارة عىل واجهة العقار 

نود ان نذكركم بأن وضع الفتات عىل واجهة العقار الخاص بك لعرض 

املمتلكات للبيع أو اإليجار أو اإلدارة ممنوع منعا باتا. ذلك جزء من بيان 

املجمع الرئييس الذي تم التوقيع عليه و يجب االلتزام به، لذلك نرجو منكم 

استخدام وسائل بديلة للقيام بعرض العقار للببيع او االيجار أو اإلدارة.
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ياال - الدليل الكامل لألرسة يف أبوظبي

أصبحت ياال وهي اآلن يف عامها الثاين، الدليل الشامل لألرسة يف أبوظبي. يتم إصدارمجلة ياال 

باللغتني العربية واإلنجليزية وهي ذات تركيز قوي عىل كل ما يهم األرسة و املجتمع. يتم توزيع 

ياال مجاناً، ثالث مرات يف السنة ويتم توزيع ما يزيد عن 75,000 نسخة، توزع يف املقام األول 

يف املدارس ودور الحضانة، واملجمعات السكنية و أيضاً من خالل النوادي والسفارات والرشكات 

ووكاالت النقل. ابحثوا عن طبعة الشتاء قريباً! سوف يتم إرسال نسختني لكل فيال، فإذا كنت 

بحاجة إىل نسخ إضافية ألفراد عائلتك، سوف تكون متوفرة يف مكتب إدارة مجمع القرم.
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t h a t  r e a c h e s  a n  e n t i r e  
home owner & tenant network

ADVERTISE

HERE
i n  t h e  p o p u l a r ,  q u a r t e r l y

 COMMUNITY NEWSLETTER  

+971 55 908 3010 media@communitycentral.ae

In order to provide 
community residents with 
information about services 
that may be of interest, 
a specialist advertising 
firm has been contracted 
to assist with finding 
vendors that service your 
community. It is our hope 
that these firms will be of 
interest and that you will 
consider supporting them.  
Should you know of a firm 
interested in advertising in 
the newsletter, kindly have 
them contact Community 
Central directly.

أرقام تواصل مهمة

contactcentre@addc.ae ي للتوزيع )الماء و الكهرباء(  800-2332 / 6000 02-416  كة أبوظ�ب �ش
999 طة  ال�ش
997 ي 

الدفاع المد�ن
998 اإلسعاف 

algurm@sparkssec.ae  055-4867350 أمن المجمع 
gurmcm@khidmah.com  02-6422115 إدارة المجمع )خدمة( 

customercare@khidmah.com  8005443624 مركز االتصال  

*عند القيام بإبالغ السلطات المحلية عن أي حادث ير�ب اإلشارة إىل اسم الموقع بدقة وهو 
" لضمان االستدالل عىل الموقع و�عة الوصول. ي "منتجع القرم – شارع الخليج العر�ب




