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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

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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مسجد القرم
 الزالت االشغال عيل قدم و ساق المتام العمل يف املسجد ملنتجع القرم. ويتوقع االنتهاء يف االعامل مبتم ديسمرب 2017 بحول الله

الخيمة الرمضانية
 رمضان هو شهر خري ومقدس لجميع املسلمني, يستمد قدسيته من انخراط جميع اطياف 

املجتمع يف االجتهاد ببذل مجهودات اكرب, خاصة فيام يتعلق باملبادرات الخريية.

بعد نجاح اول تجربة خيمة رمضانية, تقررانشاء خيمة رمضانية عىل مساحة اكرب, و بطاقة استيعابية اكرث 

ويبقى االهم هو اعطاء املجال الكرب عدد من املتربعني لتقاسم االجر, وال يفوتنا الثناء والشكر لكل من 

ساهم من قريب او بعيد, مبساعدات عينية او معنوية يف سبيل انجاح هذه املبادرة الخريية
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تحديث بوابة الدخول االلكرتونية

يعد منتجع القرم من املجمعات ذو الخصوصية واالهمية املتفردة, و التي تستوجب مراعاة ادق التفاصيل سيام خاصية الدخول 

والخروج من واىل املجمع. من هذا املنطلق يتم العمل عىل تقييم وتدارس امكانية تحديث اجهزة الدخول و الخروج االلكرتونية, بحيث 

يسمح بدخول السكان بشكل آيل. ومن املقرر ان يتم النظر يف امكانية توفري خدمة االستقبال للرقي مبستوى الخدمات باملجمع.

االجازة الصيفية عيل االبواب 

مع مرور سنة حافلة من التحصيل الدرايس , ودخول الطالب مرحلة االمتحانات, تستعد معظم العائالت للتخطيط لالجازة الصيفية.

ادارة املجمع ; واميانا منها باملسؤلية االمنية تجاه السكان; عىل اتم االستعداد للتنسيق من اجل توفري 

الحامية الخاصة بالعقار من خالل تجهيز الدوريات االمنية الداخلية لهذا السبب . 

لذا نرجوا منكم ابالغ االدارة يف حال سفركم وتخصيص رقم هاتف احد من افراد العائلة من اجل 

الرجوع اليه يف الحاالت الطارئة او عند وجوب اتخاذ اي قرار بالنيابة عنكم .

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.
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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.

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 لألرصفة.

يرجى العلم إذا تلقينا عددا كبريا من طلبات الصيانة، 

سنكون يف وضع للتفاوض عىل سعر موحد، وبالتايل 

االستفادة من سعر تنافيس مقارنة مع أسعار السوق. 

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 أنه اليسمح بإيقاف الدراجات النارية، الدراجات الرتفيهية أو املقطورات عىل 

أي جزء من أجزاء املناطق املشرتكة و املخصصة لوقوف السيارات.

يف حال عدم إزالة املمتلكات السالف ذكرها خالل مدة أقصاها 7 ايام من تاريخ اإلشعار 

يحق إلدارة املجمع سحبها وتركها خارج املجمع عىل مسؤولية صاحبها.

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.

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.
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أرقام تواصل مهمة

contactcentre@addc.ae شركة أبوظبي للتوزيع )الماء و الكهرباء(  800-2332 / 6000 02-416 
999 الشرطة 
997 الدفاع المدني 
998 اإلسعاف 

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

مركز االتصال  
customercare@khidmah.com  8005443624

*عند القيام بإبالغ السلطات المحلية عن أي حادث يرجى اإلشارة إلى اسم الموقع بدقة وهو "منتجع 
القرم – شارع الخليج العربي" لضمان االستدالل على الموقع وسرعة الوصول.

on PIZZA delivery

Every day | 1pm -11pm
Margarita | Leopold’s Symphony Of Seafood
Mushroom & Truffle | Spicy Chicken Tikka 

Capricciosa | Chicken Diavola
Barbecue Chicken | Double Pepperoni

T&C apply. 

+ 2 FREE soft drinks*

*Valid only on delivery & take away. The additional meal at 49 AED can be ordered only 
with the pizza purchase. You can choose 2 complimentary soft drinks of your choice: Cola, 

Sprite, Fanta Extra 5 AED will apply on delivery orders.
Other T&C apply.

21for
Have a proper sharing meal and 

add any dish at 49 AED for each*:
Bresaola Caprese, Fish & Chips

Pasta Mac ‘N’ Cheese, 2 Flourless Chocolate Cakes
{ } Call 600 560 602

For deliveries in

02 444 4085 02 584 7532
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