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فــــــلل بــــــــــــــــــــــــــــدور

“كانـــــــــــــــوا يقولـــــــــــــــون إن الزراعـــــــــــــــة ليـــــــــــــــس لها مســـــــــــــــتقبل

الجـــــــــــــــــرف
—
يتميز الجـــــرف بروعـــــة مـــــا حولـــــه مـــــن مناظـــــر ،وتعـــــزَّ ز روعته الطبيعيـــــة ،هو تحفـــــة

فـــــــــــــــي اإلمـــــــــــــــارات  ،ولكـــــــــــــــن بمباركـــــــــــــــة اللـــــــــــــــه وتصميمنا،

ـاال.
فنيـــــة تزيد الجمـــــال جمــــ ً
وجهة معاصـــــرة تضـــــم مجموعـــــة مـــــن المرافـــــق المميـــــزة ،عيـــــادات صحيـــة عالميـــة،

نجحنا في تحويل هذه الصحراء إلى أرض خضـــــــــــــــــــراء”.

مجتمعـــات ســـكنية مجهـــزة ،مرســـى هائـــل ،مركـــز للمنطقة يضـــم وحـــدات تجاريـــة
كل ُمضمـــــن و ُمدمـــــج فيمـــــا حولـــــه مـــــن نظـــــام بيئـــــي يســـــعى لتحقيـــــق
عديـــــدةٌ ،
رؤية أجدادنا.

المغفور له بإذن الله الشيخ زايـــــــد بن سلطان آل نهيــــــــــــان
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 .١٠تاون هاوس مرسى الجرف
 .١١منازل مرسى الجرف
 .١٢مارينا مرسى الجرف
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مـــــــــــــــزارع الجـــــــــــــــرف

الســــاحلــــــــــــــــية

منـــذ عقـــود مضت ،زُ رعت عشـــرات آالف األشـــجار،
حدائـــ ــق الجـــ ــرف عبـــ ــارة عـــ ــن جنـــ ــة خضـــ ــراء فـــ ــي
وســـط صحـــراء أبوظبـــي .وبجانـــب هالـــة اســـمها،
هـــــي تحفـــــة طبيعيـــــة ونســـــيج متشـــــابك مكـــون
مـــ ــن  500قطعـــ ــة أرض مصممـــ ــة لتتكامـــ ــل مـــ ــع
الجمـــــال الطبيعـــــي الخـــــام للجـــــرف.
حدائـــــق الجـــــرف تتميـــــز بوجـــــود أشـــــكال مختلفـــــة
مــــــن الفلـــل وســــــاحات فنــــــاء واســـعة وحدائــــــق
مصممـــــة لتكـــــون متناغمـــــة مـــــع محيـــــط الجـــــرف
والتـــ ــي بالتالـــ ــي تكـــ ــون أنســـ ــب األماكـــ ــن لمـــ ــن
يســـعى لالستمتاع بالهـــدوء والســـكينة والعيـــش
بنمـــــط حيـــــاة بســـــيط أو لمـــــن يرغـــــب فـــي إعـــادة
االتصـــــال بالطبيعـــــة.

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرافـــــــــــــــــــــــق

مدخــل خــــــــاص

الملـــذات هـــي أينمـــا تلجـــأ لتجـــدد روحـــك ،وتبحـــث عـــن الســـالم بداخلـــك لتتحـــرر
ً
بعيـــدا عـــن تلـــك الحشـــود ،ووتيـــرة المعيشـــة المتســـارعة،
مـــن كل شـــيء .وهنا،
ً
كثيرا حيث
تجـــــد حدائـــــق الجـــــرف ،بوابـــــات تمـــــر منهـــــا إلـــــى نمـــط معيشـــــي أهدأ
تعبـــر إلـــى الحريـــة والبســـاطة مـــع أقاربـــك وأصدقائـــك.

الشاطــــــــئ الخــــــــــــــــاص

أبوظبـــــي ،وكعادتهـــــا فـــــي أن تكـــــون مـ ً
ـاذا لـــــكل مـــــا هـــــو رائـــــع ،هـــــي موطنـ ًـا
للعديــد مـــــن الشـــــواطئ البديعـــــة فـــــي المنطقـــــة ،بمياههـــــا الزرقـــــاء النقيـــــة،
ورمالهـــــا الناعمـــــة المتأللئـــــة وشـــــمسها الســـــاطعة التي تدفـــــئ األجـــــواء فـــــي
ـا لمختلـــــف هـــــواة الرياضـــــات
معظـــــم أيـــــام الســـــنة ،لتجعــل منهـــــا مكانــــ ًـا مفضـ ً
المائيـــة.

وتحتفـــــظ حدائـــــق الجـــــرف بشـــــواطئها الخاصـــــة المتفـــردة ،والســـــواحل الممتـــدة
لتوفر لزائريـــــها ومرتاديـــها الخصوصيـــــة الكاملـــة عـــن
إلـــــى جانـــــب حـــــدود الجـــــرفّ ،
العالـــــم الخارجـــي.

المــــــــــاريــنـــــــــــا الــخــــــــــــــــــــــــــــاص

محـــــــــور مجتمعي

لطالمـــا كانـــت أبوظبـــي ،بســـاحلها الممتد وجزرهـــا الطبيعيـــة ،المـــكان المناســـب
ألســـاطيل صيـــد األســـماك واللؤلـــؤ ومرسى للقـــوارب النشـــطة.

المجلـــــس ،والمركــز االجتماعــي وعمــارة ســـــاحة الــدار ،والمســـــاجد ،هـــــي جــزء مــن
أجـــــواء الترحيــب فــي المجتمــع العربـــــي.

المارينـــ ــا الخـــ ــاص ســـ ــيجعل االســـ ــتمتاع بذلـــ ــك أكث ــر راحـــ ــة مـــ ــن خـــ ــال وقوعـــ ــه
علـــى مشـــارف ســـاحل الجـــرف الجميـــل وطرقه المحاطة باألشـــجار والمســـاحات
الخضـــــراء الشاســـــعة التـــــي يمكـــــن الوصـــــول إليـــــها والعيـــــش فـــــي نمـــــط حيـــــاة
ثــري حصريــــ ًـا لســـــكان حدائـــــق الجـــــرف.

بجانـــــب أن الجـــــرف مـــــكان ذو طبيعـــــة خالبـــــة ،وإطـــــار لنمـــــط حيـــــاة جميـــل ،يعـــززه
وجـــــود مجتمـــــع يدعــم المشـــــاركة االجتماعيـــــة ،ممــا يميــزه عـــــن مـــــا يجـــــده المـــــرء
فـــــي المدينــة.

فـــلل

بــــــــــــــــدور

__
فلل “بــــــدور“ ،تصميـــم أصيـــل مستوحى من الخيم العربية التي طالما منحتنا المأوى والظل.
ً
فتاريخيــــــا ،ومـــع نمو وتطـــور القبائل ،ازدادت وتعـــددت تلك الخيم وأصبحـــت توفر الخصوصيـــة
وصممـــت بنظـــام التهويـــة والتنفـــس وفتحات لإلنـــارة  .وبمرور الوقـــت ،اســــــتمر التطور لهذه
ً
مزيدا مـــن األحجــــــام واالرتفاعات المختلفـــة ،لتســـفر عن تمدد أفقـــي واضح
الوحدات ،لتضــــــم
حـــول الواحة.

عالم
من
التباين المذهل.
زاخمة بالنخيل ،أشجار الخردل والخوخ ،وشجيرات الطرفاء ،تعكس حياة الواحة بالنسق الهادئ ،ذلك التباين المذهل بين الخصبة والجافة
حلم مستوحى من الطبوغرافيا والمناظر الطبيعية الرائعة ،تحتضن تلك الواحات أحواض
الذي يتمم تفاصيل مشهد صحراوي مثاليٌ .
فضال عن توفيرها لراحة طبيعية ناتجة عن حرارة المكان .وفي ظل هذا االزدهار لهذه
سباحة مظللة ،رمال ذهبية ،ونباتات متنوعة،
ً
المنطقة الصحراوية ،بشكل الكثبان الرملية المتعرجة ،أو من خالل المنحدرات المختلفة ،ما يجعل منطقة الفيال الخاصة بك غنية
بشتى مقومات الحياة.

أنــــــــــــواع فـــــــــــــــــــــلل بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور

*انطباع فني

إخالء مسؤولية

فلل بدور

جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األرضي

غــــــــــرفة
نوم

3

4

فيال بدور  2 -غرفة نوم
اختيارات مساحات قطع األرض
الدور األرضي
الشرفات
مرأب
المساحة الكلية

2
م

2

609 / 756
207
16
46 / 80
269 / 303

إخالء مسؤولية

فلل بدور

جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

3

مخطط الدور األرضي

غــــــــــرفة
نوم

3

2

فيال بدور  3 -غرفة نوم
اختيارات مساحات قطع األرض
الدور األرضي

3

5
م

2

609 / 756
207

الدور األول

55

الشرفات

77

مرأب
المساحة الكلية

46 / 80
385 / 419

فلل بدور

إخالء مسؤولية
جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األول

إخالء مسؤولية

فلل بدور

جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األرضي

غــــــــــرفة
نوم

3

2

فيال بدور  4 -غرفة نوم
اختيارات مساحات قطع األرض

5

4
م

2

539 / 609 / 756

الدور األرضي

207

الدور األول

66

الشرفات

66

مرأب
المساحة الكلية

46 / 80
385 / 419

فلل بدور

إخالء مسؤولية
جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األول

*انطباع فني

*انطباع فني

*انطباع فني

*انطباع فني

إخالء مسؤولية

فلل بدور

جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

5

مخطط الدور األرضي

غــــــــــرفة
نوم

4

3

فيال بدور  5 -غرفة نوم
اختيارات مساحات قطع األرض

7

5
م

2

784 / 1620

الدور األرضي

276

الدور األول

154

الشرفات

87

مرأب

60 / 118

المساحة الكلية

577 / 635

فلل بدور

إخالء مسؤولية
جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األول

*انطباع فني

*انطباع فني

*انطباع فني

إخالء مسؤولية

فلل بدور

جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

7

مخطط الدور األرضي

غــــــــــرفة
نوم

6

2

فيال بدور  7 -غرفة نوم

10

7
م

2

الحد األدنى لمساحة القسيمة

2025

الدور األرضي

495

الدور األول

75

الشرفات

155

مرأب

105

المساحة الكلية

830

فلل بدور

إخالء مسؤولية
جميع األبعاد ،ومخططات الغرف ،والمواصفات مبدئية وعرضة للتغيير .المخططات ليست قياسية .تعتمد التفاصيل المعمارية واألبعاد والمساحات الواردة في هذا المخطط على التصميم المبدئي.
جميع األبعاد تقريبية وقد تختلف عن اإلنشاءات النهائية .جميع الصور المستخدمة هي ألغراض توضيحية فقط وال تمثل المساحة والخصائص والمواصفات الفعلية .تباع الوحدات السكنية دون أثاث
ً
طبقا للوائح الحكومية المطبقة والتصاريح .تم توفير
أو ديكور .لمعرفة المواصفات الفعلية للوحدات يجب الرجوع إلى اتفاقية البيع والشراء .قد تتغير الرسوم التوضيحية وفق ما تقتضيه الظروف
ً
وفقا لتقديرها المطلق ،ودون أي مسؤولية عليها في هذا الصدد.
المواصفات الواردة إلعطاء فكرة عامة ،وال يمكن اعتبارها تفاصيل قطعية .تحتفظ إمكان بحقها في إجراء أية تعديالت أو تغييرات،

مخطط الدور األول

الحوائــــط

األرضيــــات
_

التـــشطـــــــــــــــــيبات
والمواصفـــات

_

المواد
بالط البورسالن

المواد
بالط البورسالن

منطقة االستعمال
غرفة الجلوس
الممر
غرفة الطعام
الردهة
المطبخ

منطقة االستعمال
الحمامات

المواد
بالط البورسالن

المواد
الطالء

منطقة االستعمال
أرضيات الحمامات

منطقة االستعمال
في جميع األنحاء

المواد
بالط سيراميك بشكل خشبي

المواد
بالط البورسالن

منطقة االستعمال
أرضيات غرف النوم النموذجية

منطقة االستعمال
الممر
غرفة الطعام
المطبخ
غرفة الجلوس
غرفة النوم الرئيسية

مستلزمـــات المطــــبخ
_
الثالجة

الفرن

غسالة أطباق

شفاط المطبخ

الوجهة الخارجية
_

التـــشطـــــــــــــــــيبات
والمواصفـــات

الممشى الخارجي والمداخل
_

المواد
حجر

المواد
أرضيات خرسانية مصبوبة
في الموقع

منطقة االستعمال
الوجهة الخارجية

منطقة االستعمال
الممشى الخارجي
المداخل

المواد
الجبس والطالء

المواد
أرضيات خرسانية سابقة الصب

منطقة االستعمال
الوجهة الخارجية

منطقة االستعمال
الممشى الخارجي
المداخل
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