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والدن سكویر المرحلة الثانیة



نظرة عامة

مقدمة عن فریق المشروع

 الُمیسرعملیة تراكب اإلسكان

 المشروعملخص تغییرات

الخطوات التالیة
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ھذا المساءیمكنك المشاركة كیف 
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 علىارفع یدكZoom لطرح سؤال ما

 قم بإرسال برید إلكتروني إلىinfo@waldensquare2.com

 على قم بالتسجیل للحصول على تحدیثات المشروعwww.waldensquare2.com

mailto:info@waldensquare2.com
http://www.waldensquare2.com/
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فریق المشروع



Project Team
 شركةWinnCompanies

 ،الرئیس والمدیر العامالري كیرتس
 القسم، رئیس ، نائبWinnResidential
 روباینا، مدیر أول مشروعاتماثیو

 المعماریین من المھندسینPrellwitz Chillinski
 المدیربراون، إریك

 مھندسوVHB
 إیبو، مھندسة مدنیةسارة
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فریق المشروع



سكویروالدن
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240 ذات أسعار وحدة سكنیة موجودة
في كامبریدجُمیسرة 

 مبنى 20طوابق و 9مبنى مكون من
طوابق3من 

 طریق خاص طریق والدن سكویرھو
لوالدن سكویرمملوك بالكامل 

 بكثرةمساحة مفتوحة
 أسرة974الحالیة تُقدر بـ قائمة االنتظار



والدن سكویر
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WinnCompanies: لمحة سریعة
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تأسست شركةWinnCompanies العدید من الجوائز لتطویر على عائلیة خاصة وحائزة وھي شركة ، 1971عام في
.التمیزمعاییر األُسر وھي تكرس كل طاقتھا لتحقیق أعلى متعددة وإدارة العقارات 

 لھا، خالل الشركات التابعة ومنWinnDevelopment،WinnResidential،وWinnResidential Military 
Housing Services، كان ذو الُمیسرة ولكبار السن واإلستستحوذ الشركة على وتطور وتدیر العقارات ذات األسعار

الساحللى إالساحل الغربي والمتعددة االستخدامات من المختلط والعقارات ذات السعر السوقي والعقارات العسكریة الدخل 
.الشرقي

 العقارات لدیناتعتبر شركة إدارةWinnResidential یات التكلفة في ماساتشوستس والوالمیسور لإلسكان أكبر ُمشغل
.عاًما50على مدار األساسیة مھمتنا الجودة ھو كان توفیر مساكن سكنیة عالیة وقد . المتحدة

امتلكت شركةWinnCompanies نحن فخورون . من عقدین من الزمنوالدن سكویر وقامت بإدارتھ ألكثر
التكلفة للعیش في مدینة كامبریدج أماكن إقامة میسورة توفیر الشركة في الذي لعبتھ بالدور 

.لكل األشخاص من جمیع مستویات الدخل
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سكویروالدنفي Winnشركة 
 علیھ عندما استحوذت یُرثى لھا، حالة في سكویروالدن كان 2001في عام

WinnCompaniesشركة 

 ة وذلك منذ فترالمؤجلة والمخاوف المتعلقة بالصیانة األمنیة المشاكل تم حل
عند االستحواذ

 20الت لمدة مجتمعًا ناجًحا میسور التكلفة لألفراد والعائكانت منطقة والدن لقد
عاًما

 الت مع استمرار ارتفاع معداإلشغال، مستمر في الطلب على یوجد ارتفاع
اإلشغال

 مما یدل على الحاجة إلى سكن إضافي أسرة، 974من ُمكونة قائمة انتظار
میسور التكلفة



التكلفةمیسور عامة على تراكب اإلسكان نظرة 
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 إقامة بالتكلفة في كامبریدج وصعوبة السماح میسور اإلسكان بصورة ملحوظة على ارتفاع الطلب
التیسیرذات مستوى عاٍل من مشروعات 

 بتطویر مساكن جدیدة میسورة التكلفة من خالل عملیة مبسطةالسماح

 لمناطقتقسیم األساسي لالبغض النظر عن المباني، متطلبات األبعاد التي یجب أن تتبعھا تحدید

 إرشادات التصمیم لضمان التصمیم الحضري الجید والتوافق مع األحیاء القائمةتحدید

 شاریع المفي طلب اإلسكان المیسور وینظر صندوق یتولى مجلس التخطیط مراجعة تصمیم المشروع
التمویل الُمحتملللحصول على 
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عامةنظرة -الُمیسراإلسكان تراكب 



نظرة عامة-الُمیسر تراكب اإلسكان 
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بدء البناء

المراجعة من قِبل صندوق اإلسكان المیسر للتمویل

جلسات مجلس التخطیط

اإلرسال إلى مجلس التخطیط لمراجعة التصمیم

التواصل مع المجتمع واللقاءات المجتمعیة

االجتماعات األولیة مع المدینة

تصور المشروع

نحن ھنا



 المبنى الواحدتم تطویر مفھوم : 2021أوائل عام

اللقاءات المجتمعیة/ التواصل المجتمعي: 2021صیف /ربیع

 التخطیط األولي للمجلستقدیم : 2021خریف

 التخطیطعمل مجلس استمرار : 2021أواخر خریف

 تم تطویر مفھوم البناء الثنائي: 2022عام أوائل /2021أواخر عام
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المرحلة الثانیةتاریخ مشروع والدن 



 اللقاء المجتمعي الثاني: 2022أواخر مارس

 تقدیم حزمة مراجعة التصمیم إلى مجلس التخطیط: 2022ربیع
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التالیة الحقًاالخطوات 



المفھوم الُمعدل لوالدن سكویر المرحلة الثانیة
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المخطط األولي-الدن سكویرو
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 وحدة95مفردة ذات عماره
 7ح ریموند، وارتفع لیصبطوابق في شارع 4من عقار

طوابق
 قدم400ارتفاع یُقدر بأكثر من
مسار تحسینات في المساحات المفتوحة، بما في ذلك ال

متعدد الوسائل على طول خط الملكیة الشمالي
 ض شجر كامبریدج، وتعویمرسوم االلتزام بمتطلبات

تمت إزالتھاالبوصات التي جمیع 
 قع والدن موالمبنى إلى نفق یركسا تحت من التوصیل تم

سكویر
21 السیاراتموقع جدید لركن



الُمخطط الُمعدل-ساحة والدن 
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 توى مع الحفاظ على مسعقارین، الفردي إلى تقسیم العقار
)وحدة96(مماثل من الكثافة 

 الذي " الجدار"كبیر، مع تفكیك كال المبنیین بشكل تقلیل طول
على طول خط الملكیة الشماليیمكن مالحظتھ 

 إلى والدن على اتصال مكشوف من نفق یركسا المحافظة
سكویر

 الساحة أمام كل مبنى / المشاةمناطق ممر تحسین إنشاءات
لتعزیز سالمة المشاة

 الموقعتعزیز الحركة من الشمال للجنوب عبر
 األشجار الناضجة على طول طریق والدن المحافظة على

سكویر من شارع ریموند إلى نفق یركسا
 السیاراتلركن مكانًا إجمالیًا جدیدًا 41إضافة



الخطوات التالیة
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الجدول الزمني للخطوات التالیة
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بدء البناء

المراجعة من قِبل صندوق اإلسكان الُمیسر للتمویل

جلسات مجلس التخطیط

اإلرسال إلى مجلس التخطیط لمراجعة التصمیم

التواصل مع المجتمع واللقاءات المجتمعیة

االجتماعات األولیة مع المدینة

تصور المشروع

ارس الثاني ماللقاء المجتمعي 
2022



الجدول الزمني للخطوات التالیة
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بدء البناء

المراجعة من قِبل صندوق اإلسكان الُمیسر للتمویل

جلسات مجلس التخطیط

اإلرسال إلى مجلس التخطیط لمراجعة التصمیم

التواصل مع المجتمع واللقاءات المجتمعیة

االجتماعات األولیة مع المدینة

تصور المشروع

المحتمل أن یتم التنفیذ من 
2022أبریل في



عملیة مجلس التخطیط
ستقدم شركةWinnDevelopment إلى مجلس التخطیطالمواد

سیتم تحمیل المواد على موقع المشروع للمراجعة العامة
 یوًما من 65غضون عام، وذلك في في اجتماع لالستشارة حول التصمیم مجلس التخطیط موعدًا سیحدد

تقدیم الحزمة الكاملة
 قدم300حدود في أصحاب الممتلكات المتاخمة سیقدم مجلس التخطیط إشعاًرا قانونیًا إلى
 شركةستقومWinnDevelopment االجتماعات العامة على موقع المشروع وإرسال بنشر مواعید

االجتماعاتمواعید رسائل إلكترونیة ب
سیستمع مجلس التخطیط إلى عرض تقدیمي من المطور وتعلیقات من الجمھور
 كب اإلسكان المشروع، بما یعزز تراسیقوم مجلس التخطیط بتقییم االقتراح وقد یقترح تعدیالت على

)AHO(الُمیسر 
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عملیة مجلس التخطیط
 بنتائجھتقریًرا مجلس التخطیط یُصدر
 تقوم شركةقدWinnDevelopment مراجعات على المستندات المقدمة لمزید من الدراسة من بإجراء

مجلس التخطیطقِبل 
 التصمیمالحق حول اجتماع استشاري بعقد التخطیط یقوم مجلس
 مجلس التخطیط تقریًرا نھائیًایصدر
 امبریدج وفقًا لتقدیر صندوق كوالمراجعات األخرى قد یتم إجراء أي مشاورات إضافیة بشأن التصمیم

الُمیسرلإلسكان 
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الجدول الزمني العام للمشروع
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2024دیسمبر 2024صیف 2023بدایات 2022صیف /ربیع

تخطیط المدن 
وتقسیم المناطق

اإلشغال الكاملانتھاء اإلنشاءاتبدایة اإلنشاءات



Questions
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 علىارفع یدكZoom  سؤاللطرح

 إرسال برید إلكتروني إلىinfo@waldensquare2.com

 قم بالتسجیل للحصول على تحدیثات المشروع علىwww.waldensquare2.com

!یھمنا معرفة رأیك

األسئلة
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