عزيزي العميل المحترم,
يسر ريبورتاج العقارية أن تطلعكم على آخر التطورات التي حصلت في الفترة الممتدة بين نهاية عام  2017إلى بداية عام
.2018
مع بداية عام  2018أقمنا حفل وضع حجر األساس آلخر مشاريعنا" .مساكن الواحة " وقد ولَد هذا الحدث أصداء إيجابية في
الصحف .ويكون بذلك قد انطلق مشروعنا الثاني في مدينة مصدر"مساكن الواحة " والذي يتزامن مع اإلنتهاء من مشروع
الشركة األول "ليوناردو ريزيدنس" الذي من المتوقع تسليمه في ربيع .2018

و بعد الزيارة األخيرة للموقع من أجل التحقق من عملية سير األعمال في "ليوناردو ريزيدنس" ,يسرنا بأن نعلن أن بناء
المشروع يتقدم بوتيرة جيدة وفي طريقه إلى األنتهاء .إن هذا المشروع سيكون المشروع السكني األول الحائزعلى تقييم
بدرجات لؤلؤة  3حسب نظام األستدامة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
يوضح لنا النموذج للشقق السكنية الموضحة أعالها أن فريقنا من المصممين اإليطالين تمكن من االستفادة من كامل المساحة
المتاحة .وقد تم استعمال لوحة ألوان محايدة مما يساهم بخلق جو من الراحة للقاطنين .وفي خالل مرحلة التصميم ركزنا على
اختبار كي يقدم تجربة معيشية المثيل لها إلى السكان .وبذلنا ما في وسعنا لتحقيق هدفنا لهذا المشروع بأن نقدم مساحة هادئة
مما يمكن السكان من الحصول على كل المميزات الفاخرة بأفضل األسعار.
إن كنتم ترغبون في زيارة الشقق النموذجية في "ليوناردو ريزيدنس " يرجى التواصل مع فريق المبيعات لدينا .خالد غندور
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وقال السيد عارف الخوري ،رئيس مجلس إدارة "ريبورتاج العقارية"" :نؤمن أن الشراكة مع مدينة مصدر ستؤدي إلى تطوير
سكني نموذجي يقدم أعلى مستوى من الرفاهية" .وكان ذلك جزء من كلمة االفتتاح لحفل وضع حجر األساس لمشروعنا السكني
الثاني في مدينة مصدر ومن المقرر االنتهاء من المشروع بحلول منتصف عام  ،2020وسيتألف" مساكن الواحة" المكون من
 600وحدة سكنية تتنوع بين استوديوهات وشقق فاخرة في تشكيالت مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثالث غرف مصممة لتلبية
المعايير البيئية الصارمة.يحتل هذا المشروع الموقع المثالي على الشارع العام  ،كما يحتل موقع رائع على "المساحات
الخضراء" ،وهي منطقة ذات مناظر طبيعية فاتنة تنتشر في وسط الحي السكني بمدينة مصدر .يقع الموقع بين هذه الواحة
الخضراء ومركز التسوق ،وهو المكان المناسب لجميع المرافق الترفيهية التي توفرها مدينة مصدر.

قد حضر فريق " ريبورتاج العقارية " أسبوع أبوظبي لالستدامة الذي نظمته واستضافته مدينة مصدر .ونحن ملتزمون بدعم
"مصدر" من خالل تنفيذ استراتيجيات مستدامة إلنشاء المباني الصديقة للبيئة .ويتحقق ذلك من خالل األلتزام بجميع أنظمة
"مصدر" واتباع نظام تقييم اللؤلؤة تحت إدارة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.

