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مبنى أكسليريتر ، مدينة مصدر، أبوظبي، ا�مارات العربية المتحدة
  



 
 منــذ عــام 2018 وحتــى ا�ن، تتميــز شــركة ســيادة للتطوير
 بكونهــا الشــركة الرائــدة فــي التزامهــا بتعزيــز وتوفيــر
معياريــة ســكنية  مجتمعــات  وبتطويــر  صحيــة   بيئــة 
والمســتقبلية، الناشــئة  ل�جيــال  وعاليــة   مســتدامة 
عقاريــة فــرص  لتوليــد  ســعيها  خــالل  مــن   وذلــك 
 واســتثمارية مســتدامة بحيــث تشــجع شــعب ا�مــارات
نابــض معيشــي  نمــط  تبنــي  علــى  المتحــدة   العربيــة 

بالحياة

التفكيــر ذات  للشــركات  ا�بداعــي  العمــل   يعــّد 
التوجــه ذات  المبتكــرة  المشــاريع  وفــرق   المســتقبلي 
 البيئــي، قــوة دافعــة أساســية للوصــول إلــى نمــط معيشــي

ذو مستوى عالمي واالحتفاء بمجتمعات سعيدة
هنا تضع سيادة بصماتها

دائًما في المقدمة

سيادة إنترناشيونال للتطوير العقاري ذ.م.م



 تأسســت إمــارة أبوظبــي، عاصمــة دولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة وموطــن رئيســها، فــي الثانــي مــن شــهر
 ديســمبر لعــام 1971، وهــي ثانــي أكبر مدينة من حيث عدد الســكان وأغنى ا�مارات الســبع. تســاهم أبوظبي بما
 يقــرب مــن %60 مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لدولــة ا�مــارات العربيــة المتحــدة وتمتلــك ثانــي أعلــى دخــل للفــرد

على مستوى العالم

ــا للعيــش للعــام الثالــث علــى التوالــي، وتتقــدم العاصمــة بشــكل ســريع  تعتبــر أبوظبــي المدينــة ا¾كثــر أماًن
لتصبح واحدة من أكبر المدن العالمية في العالم

ــز ــية لتعزي ــروض تنافس ــزة وع ــق مي ــى خل ــة إل ــا الحكوم ــي تبنته ــة 2030 الت ــي االقتصادي ــو ظب ــة أب ــدف رؤي  ته
االستثمار ا¾جنبي المباشر والقدرة على تحمل التكاليف والجاذبية لتصبح المدينة وجهة المنطقة

 
ــن ــة م ــم مجموع ــالل تقدي ــن خ ــي م ــل الهيدروكربون ــى الدخ ــا عل ــن اعتماده ــص م ــى التخل ــي إل ــعى أبوظب  تس

المبادرات القائمة على أربع ركائز رئيسية

 

ا¾عمال واالستثمارات المجتمع المعرفة واالبتكار نمط الحياة

أبوظبي



 

 

 

استثمر في أبوظبي

منطقة مخصصة للتملك الحر

أسعار تنافسية للعقارات السكنية

عوائد إيجارية عالية

اتصال دولي

أكثر مدن العالم أماًنا
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مطار أبوظبي الدولي جزيرة ياس جزيرة السعديات

قصر ا�مارات
شاطئ الكورنيش

دبي مارينا العين

 النقل الخفيف بالسكك
 الحديدية إلى مطار

 أبوظبي الدولي وجزيرة
ياس

 مترو ا¾نفاق إلى مطار
أبوظبي الدولي

النقل الخفيف بالسكك
الحديدية إلى وسط 

مدينة أبوظبي

مترو ا¾نفاق إلى
وسط مدينة

أبوظبي

B2 المهرة ريزيدنس، القطعة
،مدينة مصدر، أبوظبي ،

ا�مارات العربية المتحدة

أُنشئ ليصبح المشروع
ا¾كثر رواًجا في مدينة مصدر
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 تم تصميم الموقع بعناية ليصبح المحرك ا¾كثر فاعلية في
إحداث التغيير

ويشمل ذلك ما يلي

معهد النمو ا¾خضر العالمي

جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعي

المشروعات الزراعية المستدامة

 تصميم معماري مصمم خصيًصا لضمان استهالك أقل 
للطاقة والمياه بنسبة ٪40 مقارنة بالبنايات ا¾خرى المماثلة

المجموعات ا¾كبر في العالم من البنايات منخفضة الكربون

ممرات مظللة للتشجيع على المشي وتعزيز الحياة النشطة 

مسار للجري وركوب الدراجات بطول 5.6 كم

هنا نبض الرفاهية



رفع مستوى
المعيشة المستدامة

 نحــن بصــدد صنــع أعجوبــة ديناميكيــة للعمــارة الحديثــة، مــن شــأنها
 أن تســاهم فــي خلــق النظــام البيئــي الُمبتغــى لمدينــة مصــدر، مــن
ــاع ــا االرتف ــان ذات ــت البنايت ــال. ُصمم ــة والجم ــة والقيم ــث الوظيف  حي
ــار ــي االعتب ــع ف ــع الوض ــس م ــرة ريزيدن ــروع المه ــي مش ــط ف  المتوس
النظيــر، مــع  توفيــر معيشــة مســتدامة ووســائل راحــة منقطعــة 
مــن المتاحــة،  الخيــارات  مــن  ومجموعــة  المرافــق  جميــع   توفيــر 

بينه

عدد 2 ساحة عامة صغيرة عند البوابة لدخول
المشاة من القاطنين الُمالك فقط إلى فناء الُمجمع السكني

ملعب ل�طفال 
 

مواقف سيارات للزوار
 

أماكن لصف الدراجات
 

صالة رياضية
 

حمام سباحة ُمغطى



المهرة ريزيدنس

 تفتخــر المهــرة ريزيدنــس بكونهــا إحــدى عجائــب العمــارة والتصميــم المســتدامين،
ــزودة ــكنية م ــقة س ــة ش ــو ثالثمائ ــة لنح ــة الفخم ــا الداخلي ــز بتصميماته ــث تتمي  حي

بتراس با�ضافة إلى أحدث مرافق الُمجمعات السكنية

تســعة مــن  متوســط  بارتفــاع  بنايتيــن  االســتخدامات  متعــدد  المشــروع   ســيضم 
ــتوديوهات ــن االس ــن بي ــم م ــزل حياته ــار من ــكان اختي ــكان الس ــيكون بإم ــق وس  طواب

 الراقية والشقق المكونة من ثالث غرف نوم وشقق الدوبلكس فائقة الحداثة
جميــع اختيــار  يتــم  اليــاء،  إلــى  ا¾لــف  مــن  النظيــر  منقطعــة  اســتدامة   ولضمــان 
 التفاصيــل المتعلقــة بمشــروع المهــرة ريزيدنــس بدقــة بالغــة، بفضــل المعرفــة

.والخبرة المتراكمة والمكتسبة من الحياة الخضراء في جميع أنحاء العالم



 

 

 

الرقي واالستدامة مًعا
ُتحفة معمارية مستدامة وحياة مرفهة

ُصممت لضمان فعالية وجدوى ومكاسب غير عادية 
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Total Area

Balcony Area

Apartment Area

 المساحة الكاملة
مساحة الشرفة

sqft 1,779 مساحة الشقة 165 sqm

299 sqft 27.7 sqm

2,078 sqft 192.7 sqm
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Total Area

Balcony Area

Apartment Area

 المساحة الكاملة
مساحة الشرفة

sqft 393 مساحة الشقة 36.5 sqm

105 sqft 9.75 sqm

598 sqft 46.25 sqm

المهرة ريزيدنس
مدينة مصدر

ستديو

 إخالء المسؤولية: الخطط والتفاصيل وتهيئة الوحدات هي لغرض إرشادي فحسب، وقد تخضع للتغيير من ِقبل المطور وفق تقديره الخاص ودون إخطار و/أو مسؤولية من جانبه. جميع الصور، بما في ذلك

.السمات والتشطيبات وا¾ثاث وا�طالالت والمقياس هي ¾غراض توضيحية فقط



Total Area

Balcony Area

Apartment Area

 المساحة الكاملة
مساحة الشرفة

sqft 641 مساحة الشقة 59.5 sqm

82 sqft 7.6 sqm

723 sqft 67.1 sqm

المهرة ريزيدنس
مدينة مصدر

غرفة نوم

 إخالء المسؤولية: الخطط والتفاصيل وتهيئة الوحدات هي لغرض إرشادي فحسب، وقد تخضع للتغيير من ِقبل المطور وفق تقديره الخاص ودون إخطار و/أو مسؤولية من جانبه. جميع الصور، بما في ذلك

.السمات والتشطيبات وا¾ثاث وا�طالالت والمقياس هي ¾غراض توضيحية فقط



Total Area

Balcony Area

Apartment Area

 المساحة الكاملة
مساحة الشرفة

sqft 1,111 مساحة الشقة 103 sqm

197 sqft 18.3 sqm

1,308 sqft 121.3 sqm

المهرة ريزيدنس
مدينة مصدر

غرفتي نوم

 إخالء المسؤولية: الخطط والتفاصيل وتهيئة الوحدات هي لغرض إرشادي فحسب، وقد تخضع للتغيير من ِقبل المطور وفق تقديره الخاص ودون إخطار و/أو مسؤولية من جانبه. جميع الصور، بما في ذلك

.السمات والتشطيبات وا¾ثاث وا�طالالت والمقياس هي ¾غراض توضيحية فقط
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المهرة ريزيدنس
مدينة مصدر

Total Area

Balcony Area

Apartment Area

 المساحة الكاملة
مساحة الشرفة

sqft 1,779 مساحة الشقة 165 sqm

299 sqft 27.7 sqm

2,078 sqft 192.7 sqm

ثالث غرف نوم

 إخالء المسؤولية: الخطط والتفاصيل وتهيئة الوحدات هي لغرض إرشادي فحسب، وقد تخضع للتغيير من ِقبل المطور وفق تقديره الخاص ودون إخطار و/أو مسؤولية من جانبه. جميع الصور، بما في ذلك

.السمات والتشطيبات وا¾ثاث وا�طالالت والمقياس هي ¾غراض توضيحية فقط


