


.

رقم 31 / شارع قاسم لو / ساحة ازادي / اربيل / العراق +90 444 9 366
mesa.com.tr/ar

+964 750 600 9292 | +964 750 600 9191 سنة



سنة



.



في عام 1969، بدأت Mesa، التي كان يُطلق عليها آنذاك اسم Mesa Mesken Sanayii، رحلتها إلضافة قيمة 
للحياة وأنت تصبح شركة رائدة في المجال. وانطالقًا من الخطوات الجريئة والمبتكرة، ال تزال Mesa تؤثر في مئات 
فيه. قامت  تقريبًا تعمل  التجارية في كل مجال   Mesa ثقتهم في عالمة  الذين وضعوا  الراضين  العمالء  اآلالف من 
Mesa، من خالل ابتكار تصميمات تأخذ في الحسبان نهًجا شموليًا تجاه السكن الجماعي، بإدخال مفهوم "اإلسكان القائم 

على العالمة التجارية"، واضعةً بذلك معايير جديدة وتصورات متغيرة عن العقارات السكنية.
 

وتشارك Mesa في كل مرحلة من مراحل اإلنتاج بداية من أعمال البنية التحتية والمناظر الطبيعية في مرحلة التصميم 
األولية إلى تسليمه وخدمات ما بعد التسليم. وقد قامت شركة Mesa ببناء وتسكين ما يزيد على 100.000 منزل على 
مساحة 12.000.000 متر مربع حتى يومنا هذا. تمثل جميع منتجات Mesa السمات المميزة لرؤية الشركة الفريدة 

القائمة على الجودة.
تستمر Mesa في التوسع المستمر في مجاالت جديدة لالستثمار وأصبحت "عالمة تجارية للحياة" موثوق بها تتجاوز 
تستمر  وكمنتج،  كمقاول  الشركات،  بين  الجمع  خالل  من  التجارية.  العالمة  ذات  للمساكن  كمزود  األصلية  مكانتها 

"Mesa" في أداءها المتميز المعترف به من قرار التحكيم.  

باإلضافة إلى توفير مجمعات سكنية راقية ببنيتها التحتية القوية ومراكز المرافق التقنية واالجتماعية وخطط المناظر 
سياحية  ومرافق  ومستشفيات  ومدارس  تسوق  ومراكز  لألعمال  مراكز  أيًضا  نبني  فإننا  جيد،  بشكل  المنفذة  الطبيعية 
ورياضية ومنتزهات عامة ومراكز صحية وثقافية ومباني إدارية ومرافق صناعية والكثير من المباني المماثلة األخرى 

المحلية والخارجية على حد سواء. 

يوفر  الذي  العمالء  خدمة  قسم  وتدير  مبنى  لكل  المشروط"  غير  العمالء  رضا  "ضمان  بتقديم   Mesa شركة  تفخر 
بعًدا جديًدا للخدمة عالية الجودة من خالل التدخالت الفورية في حالة أي شكاوى غير المتوقعة التي قد تحدث. بفضل 
االبتكارات التي جلبتها إلى قطاع اإلسكان الجماعي من خالل "تقنية القوالب المؤقتة لألنفاق" و"قسم خدمة العمالء" 
وجمعيها يحتل المراكز األولى في الصناعة، تخطو Mesa إلى قطاعات أخرى بثقة أكبر، حيث تفخر بتحديد الخمسين 

سنة القادمة على أساس مبادئها وقيمها القوية والمعروفة جيًدا.
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يعد احتالل الصدارة 
هي العقيدة األساسية 

.Mesa لـ

أول عالمة تجارية 
تستخدم وتنتج 

القوالب المؤقتة 
لألنفاق في تركيا.

اإلنتاج الضخم للمنتجات 
مثل المطابخ واألبواب 

والنوافذ المجهزة.

تطبيقات عزل الصوت 
والمياه والحرارة عصرية 

في تركيا.

أول منطقة ركن السيارات 
تحت األرض السكنية يتم 

تشييدها في تركيا.

افتتاح Atrium، أحد 
أوائل مراكز التسوق 

في تركيا.

أول شركة مقاوالت 
تدخل السوق الروسية 
وتبني 1.200 منزل 

جنبًا إلى جنب مع 
شركة إمالك كونوت.

 ،Capitol افتتاح
أول مركز تسوق على 

الجانب الشرقي من 
إسطنبول.

أول مدن تابعة؛ أول 
مشاريع لإلسكان 

الجماعي.

أول إدارة مهنية للموقع 
معترف بها من قبل 

MESA )جمعية حلول 
المؤسسات الصناعية(.

أول مشروع تحول 
حضري في تركيا.
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50 عاًما من الثقة والنجاح

أول شركة مقاوالت 
تركيبة تطور مشروًعا 

في ألمانيا.

أول شركة مقاوالت 
تركيبة تطور مشروًعا 

في التفيا.

استخدمت Mesa نظام 
Labyrinth ألول مرة في بناء 
مبنى جمعية المقاولين التركيين، 

والذي يقلل من استهالك الطاقة في 
التدفئة والتبريد من خالل االستفادة 

من االختالف في درجة الحرارة 
بين النهار والليل.

 Tema بدء مشروع
Istanbul الذي حقق 

100 مبيعات في الشهر 
لمدة عامين.

تسليم 100.000 بتوقيع 
.Mesa من

يبلغ عمر Mesa 50 عاًما، 
باعتبارها مقدمة لمفهوم "العالمة 

التجارية" في مجال اإلسكان.

تستمر الرحلة بأقصى سرعة...

بدأت الحياة في 
 Etiler Sarı موقع
Konaklar، وهو 

أول مشروع للمنازل 
الذكية في تركيا.

أول شركة مقاوالت 
تركيبة تطور مشروًعا 

في بولندا.
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كل تفاصيل الحياة الممتعة

.

الوجه الجديد 
للحرية مستوحى 

من السماء ...



!Gökada موجودة في



أضف قيمة لحياتك
تقدمها  التي  الجودة  مع 

!Mesa

نمط معماري فني مستوحى من السماء!

إطاللة مميزة على جزر األمراء تجلب الهدوء 
لمنزلك.

الجودة والمرافق االجتماعية الوافرة.



حياة رائعة مع جمال بال حدود!



تنتظرك حياة مشرقة مثل مستقبلك في منزلك الجديد في Gökada، مضاًء 
بأشعة الشمس الطبيعية في جميع األوقات!

سوف تتيح هذه الحياة الجديدة البعيدة عن ضغوط المدينة ولكن داخل المدينة، ألطفالك بالنمو بحرية، 
واللهو في مساحات طبيعية وآمنة، وسوف تستمتع برونق العيش في المناطق الخضراء وكذلك 

باإلطاللة على جزر االمراء التي تشرق حياتك كل يوم من خالل النوافذ!

وبدالً من مجرد مساحة معيشة، تستميلك Gökada إلى نمط حياة يفوق توقعاتك من خالل إطاللة 
واسعة على جزر األمراء، وضوء الشمس غير المحدود وهواء الغابة الذي يعالج رئتيك.

حياة بالغة الروعة تنتظرك 
!Mesa Gökada في



ضيف تستضيفه كل يوم في منزلك 
حيث تنهض بين المناطق الخضراء:

جزر 
األمراء!



سعادة مدى الحياة 
في منزلك حيث يضاء 
بالشمس طوال اليوم.







ليس هناك حاجة للهروب من المدينة 
لالستمتاع بالسالم!

محطة مترو Maltepe على بُعد 4 دقائق
محطة مترو Huzurevi على بُعد 4 دقائق

مول Maltepe Park على بُعد 5 دقائق
مول Hilltown على بُعد 5 دقائق

جامعة Bahçeşehir على بُعد 5 دقائق

منطقة أنشطة Maltepe على بُعد 7 دقائق
محكمة األناضول على بُعد 8 دقائق

Bostancı İDO على بُعد 10 دقيقة
Kartal İDO على بُعد 12 دقيقة

مطار Sabiha Gökçen على بُعد 20 دقيقة



خطة الموقع



.

هذا الكتالوج ألغراض اإلعالمية والترويجية فقط.
يجوز للمقاول إجراء تغييرات.

إذا كان هناك أي تعارض بين أبعاد القسم المستقل والمواصفات الفنية، فيجب أن تكون المعلومات المتعلقة بمشروع التنفيذ والعقد أساًسا للقرارات.



تمتلك Mesa Gökada كل شئ



 متعلق بالطبيعة...



• ساحة مفتوحة مغطاة بنبات الماغنوليا والليلك واألشجار الحمراء

• حدائق لممارسة الهوايات بما في ذلك النباتات الخاصة مثل الهليون والخيزران

• ممرات الزهور تتكون من الزهور الملونة من زهرة الخزامى إلى شجرة المغنولية

• مناطق سير مشتركة التي سيتم تغطيتها بنبات الوستارية

• مناطق ترفيهية تشمل مجموعة متنوعة وفيرة من النباتات

• سطح مياه يوجد عند مدخل مربع سكني

التام في منزلك من خالل مجموعة 
من األلوان الطبيعة والتنوع من خالل 

المساحات الطبيعية الوفيرة والهادئة في 
... Mesa Gökada

سوف تشعر بالهدوء 







اليوم، لتجديد نشاطك في نهاية  الخارج  حوض سباحة في 
الحياة، لقضاء عطلة ممتعة من زحمة  أرامتك هوبي  حدائق 

كلعبة، الحياة  لعيش  لأللعاب  بتوتشي  منطقة 
جيرانك، لمقابلة  وترفيهية  أنشطة  مناطق 

بأمان، اللعب  ألطفالك  للسماح  لألطفال  مالعب 
أي وقت، في  احتياجاتك  لتلبية  تجارية  مناطق 

نار سيضيف لمسة  تعدك بمحادثات رائعة في مكان دافئ. موقد 
 رائعة لحياتك من خالل لحظات أكثر متعة.

 Gökada تمأل
حياتك حيوية بوجود 
األماكن االجتماعية 

الوفيرة!



مخطط 
الطوابق

هذا الكتالوج ألغراض اإلعالمية والترويجية فقط. يجوز للمقاول إجراء تغييرات.
 إذا كان هناك أي تعارض بين أبعاد القسم المستقل والمواصفات الفنية، فيجب أن تكون المعلومات المتعلقة

 بمشروع التنفيذ والعقد أساًسا للقرارات.








































