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نـشـرة أخـبـار المجمع
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في هذا العدد

فريق إدارة مجمع القرم

التحديثات

ارقام التواصل
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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.

فريق إدارة مجمع القرم
ي – مدير جمعية المالك  عبدهللا حس�ن

 a.hosni@khidmah.com : ي
و�ن يد اإلك�ت      ال�ب

     الرقم: 02-6422115
ارن – إداري  ن ف�ي كريست�ي

c.ferraren@khidmah.com : ي
و�ن يد اإلك�ت      ال�ب

     الرقم: 02-6422115
سوسن نايل - استقبال

s.nayel@khidmah.com : ي
و�ن يد اإلك�ت      ال�ب

     الرقم: 02-6422115
لتسجيل أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بمجمع القرم 

ير�ب االتصال بمركز خدمة العمالء عىل 8005443624   
ي إىل

و�ن  أو إرسال بريد إلك�ت
customercare@khidmah.com 

تهنئة مبناسبة العيد الوطني لدولة اإلمارات الحبيبة :

تتقدم إدارة مجمع القرم برفع أسمى آيات التهاين والتربيكات إىل مقام 

صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة 

اإلمارات العربية املتحدة واىل حكام اإلمارات واىل شعبها و جميع 

القاطنني بها مبناسبة العيد الوطني االتحادي السادس و األربعون )46( 

والذي يصادف الثاين من ديسمرب2017 متمنني لدوله االمارات الحبيبة 

دوام التقدم داعني الله أن يحفظها ويحفظ أهلها وجميع املسلمني . كل 

عام وأنِت راقيــه ياإلمــارات وكل عام وأنِت بشموخ وعــــز

يا إمارات المحبة.. يا أجمل وأغىل بالد
ي والفؤاد

يا إمارات المحبة.. يا عيو�ن
أنِت أغىل من نحبه.. وأجمل وأسىم بالد

تهنئة بحلول العام الجديد:أنِت بالد المحبة .. والوفا واالتحاد

معاَ نستقبل سنًة جديدة تحمل 

معها أمالً جديداً مبستقبٍل ميلؤه 

النجاح والتقدم، وأيّام آتية ترفرف 

بتفاؤل وإرصار، تطوي كّل ما خلفها 

من آالم، فننظر لها بعنٍي مرشقة 

متأللئة بأّن اآليت أجمل و أبهى.

كل عام وأنتم بخري مع أطيب 

متنياتنا لكم بسنة جديدة مليئة وغامرة بالسعادة وتحقيق اآلمال.

mailto:a.hosni%40khidmah.com?subject=
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mailto:s.nayel%40khidmah.com?subject=
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3 / نـشـرة أخـبـار المجمع



4 / نـشـرة أخـبـار المجمع

26 – 27 JANUARY 2018
YAS ISLAND, GATEWAY PARK SOUTH

       REGISTER NOW AT WWW.FITFEST.AE

free entry!

Fitness Classes  |  Free Kids Activities  |  Mini Golf  |  Trampolining  |  Climbing Wall  |  Outdoor Gym  |  Zumba
Yoga  |  Strongman challenges  |  fitness Shopping  |  Cooking Challenges

two days of free activities for all!

BE ACTIVE

GET FIT
LIVE HEALTHY
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التحسينات
ن داخل المجمع: خطط التحس�ي

ورة . ي حالة إذا ما استدعت ال�ن
تعمل إدارة مجمع القرم عىل صيانة األصول و تقييمها باستمرار �ن

: ي تم العمل عليها خالل الشهر الحاىلي فيما يىلي بعض التحسينات ال�ت

AfterBeforeDescriptionLocation

Refilling of gaps between both  
concrete foundation for protection of 

vibration proof sheet and painting of all 
concrete foundation of VRF units

Near jetty area

Refilling of gaps between both  
concrete foundation for protection of 

vibration proof sheet and painting of all 
concrete foundation of VRF units

Near jetty area

Painting of all concrete foundation  
of outdoor split a/c unitsNear jetty area

Demolition of temporary wooden  
wall partition, installation of new proper 

wall partition of proper cement board  
and wall painting work

Next to 
meeting room

Installation of additional  
four fire sprinkler heads in  

vacuum pump station

Vacuum 
pumping 
station

Installation of additional  
four fire sprinkler heads in  

vacuum pump station

Vacuum 
pumping 
station
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AfterBeforeDescriptionLocation

Rust treatment, painting  
and greasing on all CCTV pole  

metal bases completed
Common area

Rust treatment, painting  
and greasing on all CCTV pole  

metal bases completed
Common area

Rust treatment, painting  
and greasing on all CCTV pole  

metal bases completed
Common area

Rust treatment, painting  
and greasing on all street pole bases 

completed from Villa 1 to Villa 18
Common area

Rust treatment, painting  
and greasing on all street pole bases 

completed from Villa 1 to Villa 18
Common area

Rust treatment, painting  
and greasing on all street pole bases 

completed from Villa 1 to Villa 18
Common area

Paint touch-up of street sign poleCommon area
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AfterBeforeDescriptionLocation

Painting of all metal poles  
due to damaged paintSecurity post

Painting of all metal poles  
due to damaged paintSecurity post

Wall painting in common  
area between two villasCommon area



تصنع حياًة 
أفضل


