


أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، تستقطب الناس من جميع أنحاء العالم 

ليسكنوا فيها وينعموا بطقسها الدافئ، ويستمتعوا بإرثها الثقافي، ويتسمدوا اإللهام 

من أصالتها، واالستفادة من بيئة األعمال الحيوية والمستقرة التي توفرها اإلمارة.

أبوظبــي



ــرز أج سوتـــ يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا

ر ا لــــد ا

تحرص شركة الدار العقارية على تجاوز فكرة بناء عقارات لتصل إلى هدفها األساسي وهو تصميم مجتمعات ووجهات 

نوعية تثري حياة القاطنين فيها والزوار على حد سواء. وتلعب الشركة دوًرا رائًدا في مجال تطوير العقارات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة، وتتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة يشهد لها سجلها الحافل بالمشاريع االستثنائية. 

45



أسلوب حياة متجدد في انتظارك حيث تجد كل األنشطة الممتعة على بعد دقائق. استمتع باألجواء الممّيزة 

على شواطئ ياس، أو قم بجولة بالقارب عبر القنوات المائية وبين أشجار القرم، أو تسّوق في ياس مول ثم 

تابع مشهد الغروب في المرسى. كل هذا وأكثر دون الحاجة إلى مغادرة شواطئ ياس. وحينما تتوق إلى 

مغامرة استثنائية، ستجد ياس ووتروورلد وعالم فيراري على بعد خطوات منك. 

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ

جزيرة ياس 

67



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا

المقر الرئيسي لشركة الدار
  12 دقيقة

البندر
9 دقائق

الهديل
10 دقائق

الزينة   
10 دقائق

المنيرة
10 دقائق

مطار أبوظبي 
الدولي
  15 دقيقة

عالم فيراري   
4 دقائق

منتزه بوابة ياس 
5 دقائق

شاطئ ياس  
10 دقائق

منتزه سيفيك سكوير
  11 دقيقة

فندق ياس فايسروي أبوظبي
  11 دقيقة

مرسى ياس أبوظبي   
  11 دقيقة

وست ياس  
  12 دقيقة

ياس ايكرز 
  8 دقائق

ياس ووتروورلد 
10 دقائق

عالم وارنر براذرز 
11 دقيقة

أنسام 
9 دقائق

مايان 
10 دقائق

شاطئ ياس المفتوح
  14 دقيقة

حلبة مرسى ياس 
8 دقائق

 ملعب جولف 
ياس لينكس أبوظبي 

7 دقائق

ياس مول
7 دقائق

سي وورلد
3 دقائق

شاطئ الراحة
  14 دقيقة

مدينة خليفة 
  15 دقيقة

لمحــة عــن جزيرة ياس

إلى دبي
50  دقيقة

إلى وسط العاصمة أبوظبي
30  دقيقة

إلى جزيرة السعديات
20  دقيقة

جـزيـرة يـاس

وترز أج

ــرز أج وتـــ 89



شاطئ ياس
على بعد 10 دقائق فقط

جّدد نشاطك مع قوارب التجديف، أو استمتع بالنسيم العليل مع التزلج الشراعي، 

أو شارك أصدقائك باللعب على الشاطئ. 

نادي شــاطئ السعديات
على بعد 20 دقيقة فقط

مالٌذ طبيعي تندمج فيه التالل الخضراء مع المياه؛ إنه المكان األمثل لالسترخاء واالستمتاع بأنغام 

الموسيقى الهادئة. ستجد بين يديك مجموعة من المرافق العصرية مثل مسبح، وصالة رياضية، ومنتجع 

صحي، ومجموعة متنوعة من المطاعم، ما يتيح لك حرية قضاء يومك بالطريقة األنسب إليك. 

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 1 01 1



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 1 21 3



اكتشف أسلوب حياة فريد ُصمم خصيًصا ليتناغم مع إيقاع حياتك؛ ابتداًء 

من وتيرة مرسى ياس السريعة وصواًل إلى الممشى النابض بالحياة. 

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ

وترز أج

1 41 5



أسلوب حياة فريد على الواجهة البحرية 

يتّخذ وترز أج موقًعا ممّيزًا في قلب جزيرة ياس، ويضم ممشى بامتداد 800 متر يطّل على قناة 

مائية خّلبة. توفر لك كل شقة أفضل ما تقدمه الحياة على جزيرة ياس بأفضل األسعار، ابتداًء من 

االستوديوهات وصواًل إلى الشقق الرحبة ذات الثلث غرف، مع إطلالت آسرة على المياه.

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 1 61 7



سيتمّيز المشروع بمساحات خضراء منسقة، وصاالت رياضية مجّهزة بالكامل، وممرات مخصصة 

للعّدائين ومحبي المشي على امتداد القناة. كما سيستمتع السكان بمحال تجارية بمساحة 

2,500 متر مربع على الواجهة المائية إلى جانب مجموعة من المقاهي والمطاعم.

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 1 81 9



تتمّتع الشقق المطّلة على الواجهة البحرية بمساحات خاصة تضم أحواض 

سباحة. يقع متنّزه ياس على بعد خطوات من المشروع، ويتيح للسكان 

فرصة االستمتاع بنزهة في الهواء الطلق والشواء، أو االستجمام. 

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 2 02 1



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 2 22 3



مخططات المشروع



إخالء مسؤولية: يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء و هي مخططات إرشادية و غير دقيقة و ال تعكس النسبة الحقيقية. قد يتم إجراء تغييرات خالل 
عمليات التطوير على المساحات و التجهيزات و التشطيبات و المواصفات دون إشعار مسبق وفقًا لعقد المقاسات. األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع، و يجب عدم اعتبار مآخذ 

الطاقة و وصالت التلفزيون و الخ، على أنها في مواقعها النهائية. يجب على المشترين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر. الحواجز الضرورية للخدمات و البناء لم يتم تصويرها.

3
مخططات لشقة بثالث غرف نوم

S
مخطط االستوديو

متوسط المساحة: 43 متر مربع

* مقاسات الشقة الواردة أعاله هي 
للداللة فقط و تستند إلى مبادئ 

المقاييس الداخلية للدار.

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا

1
مخططات لشقة بغرفة نوم واحدة

متوسط المساحة: 63 متر مربع

* مقاسات الشقة الواردة أعاله هي 
للداللة فقط و تستند إلى مبادئ 

المقاييس الداخلية للدار.

2
مخططات لشقة بغرفتي نوم

متوسط المساحة: 97 متر مربع

* مقاسات الشقة الواردة أعاله هي 
للداللة فقط و تستند إلى مبادئ 

المقاييس الداخلية للدار.

متوسط المساحة: 140 متر مربع

* مقاسات الشقة الواردة أعاله هي 
للداللة فقط و تستند إلى مبادئ 

المقاييس الداخلية للدار.

ــرز أج وتـــ 2 42 5



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 2 62 7



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 2 82 9



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 3 03 1



في وترز أج، سيجد محبي الرياضة والنشاط ممرات مخصصة للركض والدراجات الهوائية، 
ومسابح، ومالعب مختلفة تلبي احتياجاتهم. بينما يوفر الممشى أسلوب حياة أكثر 
ة على الواجهة المائية.   راحًة وهدوًءا مع مجموعة من المطاعم والمقاهي المطّلْ

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 3 23 3



س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ 3 43 5



نكهــات من وترز أج

استرخ واستمتع بمشروب وترز أج الخاص والذي أشرف على تحضيره أحد خبراء تحضير العصائر

في فندق فايسروي. توّقف للحظة واستنشق رحيق النعناع ثم تذّوق الطعم الرائع.

تم استلهام هذا المشروب الممّيز من مياه البحر الفيروزية ونسيم جزيرة ياس الفريد.

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ

المقادير

٥ مل ملّون طعام أزرق

٣٠ مل عصير ليمون طازج

٣٠٠ مل مشروب ليمون غازي

أوراق النعناع

مكعبات ثلج

طريقة التحضير
قم بسكب ملّون الطعام في خالط

أضف عصير الليمون

امأل الخالط بمكعبات الثلج

قم بالخفق لمدة ٢٠ ثانية

اسكب المزيج في كوب مليء بمكعبات الثلج

أضف مشروب الليمون الغازي

زّين الكوب بأوراق النعناع

3 63 7



مرسى ياس

على بعد دقائق من وترز أجحلبة مرسى ياس

4 2

 عشــاق المغامــرة أو محبــي االســترخاء على موعد مع
 المــرح فــي هذه الحديقــة المائية.

لــن تتوقــف تجربتــك فــي يــاس مول عند متاجر األزياء فحســب، بل ســتتخطى ذلك لتشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن المطاعــم، والمقاهــي، ومراكز األلعاب، وقاعات الســينما. 

مــن الســهل قضــاء يوم كامل من الســعادة في ياس مول. 

يطــّل ملعــب يــاس لينكــس المؤلف من 18 حفرة على أشــجار 
القــرم ويشــّكل النادي تحدًيــا رائًعــا لمحترفي الغولف. 

اســتمتع بجولــة بحريــة علــى متن يخت من طــراز الخمس نجوم 
واكتشــف مســتوى جديد من الفخامــة والرفاهية. 

اســتمتع بوقتــك مــع األصدقاء واســتجم تحت األشــجار الظليلة 
فــي هــذا المنتــّزه المفعــم بالطبيعة والهدوء. 

قــم بتجربــة المطبــخ الهنــدي بنكهــٍة عصرية. يضفــي مطعم أنجر 
لمســة ممّيــزة على األطبــاق الهنديــة التقليدية. 

س يــا ة  يـــر جز فــي  ة  لـحـيـــا ا ــرز أج وتـــ

#آخر_أخبار_ياس

ال شــيء يضاهــي ممارســة التماريــن الرياضية أمام مشــهد البحــر البهيج. 
اشــعر بالتمّيــز كل يــوم وتأّلق مع فــوغ فيتنس. 

ســر علــى درب محترفــي رياضــة الفورمــوال 1 وحّقق الرقم القياســي علــى حلبة بطول
5.5 كيلومتــر. بإمــكان العّدائيــن والدّراجيــن ومحبي المشــي اســتخدام الحلبــة يوم الثالثاء. 

YA S  WAT E R W O R L DYA S  L I N K S  G O L F  C O U R S E 

A N G A R YA S  G AT E WAY  PA R K S T R A I N YA S

YA S  M A L LV O G U E  F I T N E S S

A Z U R E  C H A R T E R S 

اتبع اإلرشادات لمرسى ياسغرب ياس

حلبة مرسى ياسفندق فايسروي

المخرج الغربي لجزيرة ياس

3 83 9



4 04 1






