
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classification : External General Purpose 

بإطالق مشروع  ة جديدة من مشاريعها التطويرية الدار العقارية تكشف عن مجموع
 في جزيرة السعديات " ج"منارة ليفن

 لحاجة المتزايدة ألساليب العيش الطموحة في المناطق الرئيسية في أبوظبيلبي ايعلى التصميم و المشروع كز تر ي •
لمنطقة ال قا ية بجزيرة  ا  قلب المتنوعة فيمن األنشررررررطة ال قا ية   قريبةيوفر المشررررررروع فردررررررة فريدة  متال   ررررررقق  •

 السعديات في أبوظبي
ً  اسرتوييو  السرننية في المشرروع بين شرققتتنوع خيارات ال • وغرفة نوم وغرفتي نوم متاحة للتملك لجميع الجنسريات ابتدا

 فبراير 9 من

 
 

،  هو مشررررررد   "ج"من"اة ليفناليوم عن إطالق مشررررررد     أعلنت شرررررردار العاا ال )"الر ر"العاا" : 2023 فبراير 6 – أبوظبي، اإلمارات
  المنط)ر الث)"فير بجزلدة الس عي"ت في أبوظبي. في قلبطموحر عصدلر   ن ل)"طنيه أس"ليب معيشر يؤم   جعيع سكني

 الذي  العاا،   الفي تطواه"الوجه"ت   إحعى أبدز سريوفد المشرد   لل مالم من ملفلا الجنسري"ت فد رري مميزةي للعيال  امسرفثم"ا في  
د ض األدام على معاا ؛ الوجهر الث)"فير الح"فلر ب"لم "اض الفنير   اش عمل  عمنزمي ب"ل)دب من من"اة السرررررر عي"ت  237سرررررري رررررر   

ال "م. عال ةي على ذلك، ي)ع المشد   على م)دبر من ال عيع من الوجه"ت الدئيسير، بم" فيه" أحع أف ل الشواطئ في د لر اإلم"اات،  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Classification : External General Purpose 

مف"حا اسررررفثن"ئير،   "بيت ال "ئلر  5 المط"ع   المدافق المجفمعير الن"ب ررررر في ممشررررى السرررر عي"ت   "سررررو  بيفال"، ب"إل رررر"فر إلى 
 بداهيمير"،  معاسر "كدانلي أبوظبي"؛ إحعى أف ل المعااس في اإلم"اة. اإل

أ   مشرررد   يف  إطالقه  رررمن مجموعر العاا من مشررر"الع الفطولد الفي تداز على الفصرررمي ،  الفي ت فمع مفهوم " ج"من"اة ليفن ل ع 
 بأس "ا م )ولر في المن"طق الدئيسير من أبوظبي.جعيع تنفهجه الشدار  الذي سيوفد ب"قر من المجفم "ت الجذابر  الش"ملر 

 ممي زة بفصررميمه" ال صرردي الن"ب  اده"ت    قوي يدتكز على الفصررمي  مع عن" ررد جم"لير جدل ر   بط"بع  " ج"من"اة ليفن لفسرر  مشررد   
 لفنير  الث)"فير المحيطر.المسرررفوح"ة من األ رررو  ا،  الفي ت ررريو ا ن)"ي ا" ررر"ي للمدافق المجفمعير الفي يف رررم نه" المشرررد  ،   ب"لحي"ة

كم" سرريح ى ق"طنو المشررد   بفد ررر الو ررو  إلى اسررفوديو فني،  من"طق ملصررصررر لليوئ"،  حعي)ر ه"دئر، ب"إل رر"فر إلى إمك"نير 
 اافي"ا عن" د الفصمي   األلوان في ش))ه .

المشرررد   بين شررر)ق اسرررفوديو،  شررر)ق مكونر من ئدفر نوم  احعة أ  ئدففي نوم، ب"إل ررر"فر إلى شررر)ق ب دففي نوم مع   حعات تفنو   
ئدف ملصررصررر لللعم.  سررففمفع جميع الوحعات بفصررمي  فدلع  تشررطي "ت عصرردلر، ام" يمكن للمشررفدلن امافي"ا بين نمطين من 

مليون داه ،   1.28ألا داه ،  الشرررر)ق المكونر من ئدفر نوم  احعة من   634األلوان لمن"زله .  تبعأ أسرررر "ا شرررر)ق امسررررفوديو من 
مليون داه .   2.45مليون داه ،  الشررررررررر)ق المكونر من ئدففي نوم مع ئدفر لللعم من   1.95 الشررررررررر)ق المكونر من ئدففي نوم من 

 فبدايد. 9من  ابفعامي الش)ق للشدام ف"ح   سف

بشرررررن  "نتابع  اشررررررررع ال ميدة، الدئيذ الفنفيذي للشررررررررؤ ن الفج"الر لعى العاا للفطولد ا ق"   في إط"ا ت لي)ه على المشررررررررد   الجعيع،  
توجهات السرررروق العقار  في أبوظبي، وقد  حانا ارتفاع الطلب على مسرررراحات معيشررررة تجمع الجوية العالية والتكلفة    متوادرررر 

 ‘ أول مشرررررروعجمنارة ليفنويم  ’  اإلمارة. المعقولة وتوفر لقاطنيها أسرررررلوة حياة طمول، وملك ورررررمن مواقع رئيسرررررية في أنحاً
 رررريحة ، وبفضررر  اتصرررالم واندماجم مع المنطقة ال قا ية النابضرررة ألبوظبي فإنم سررريجلب عقاراتالمجموعتنا الجديدة من  ورررمن  

 .المفهوم الجديد"المزيد من المشاريع التطويرية في إطار هذا . وسيعقب هذا المشروع جزيرة السعدياتجديدة من العمالً إلى 

ب"لفدايز على اعمر ال مالم. العاا  شرررررردار  ت  تصررررررمي  المشررررررد   ب ن"ير لي)عم ل)"طنيه تجدبر أكثد طموح"ي،  ذلك تم"شرررررري"ي مع الفزام 
سيسفمفع ق"طنوه بمجموعر ابيدة من  س"ئل الداحر ع"لير الجودة، بم" في ذلك ال دف مف عدة الوظ"ئا،  مس"ح"ت ال مل المشفدار،   

من امسرفمف"  بكل  أي ر"ي  سريفمكن سرك"ن المشرد    ،   ر"لر للل "ب الدل" رير،  مسر"ا للجدي،  ئيد ذلك الكثيد.  المسر   الل"اجي
بم" في ذلك سررررررر عي"ت ئد ف،  المنفج "ت الشررررررر"ط ير الفلمر،  المف"حا الشرررررررهيدة،  المف"حا ال "لمير م" ت)عمه جزلدة السررررررر عي"ت، 

 الشهيدة،  المؤسس"ت الف ليمير المدموقر؛ مثل "كلير بيدالي أبوظبي" للموسي)ى  معاسر "كدانلي أبوظبي".

جذاب"ي لمن يشرررفد ن منزمي أل   مدة،  اذلك للمسرررفثمدلن   ع"مالي في جزلدة السررر عي"ت المنط)ر الث)"فير  لمثل موقع المشرررد   الفدلع في  
المقيمين  الع ليين. ام" أنه ي)ع على م)دبر من مشرررر"الع البنير الفحفير اله"مر   جه"ت نمح الحي"ة الدئيسررررير في أبوظبي، مثل جزلدة 
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،  2023في الدبع الث"لث من ع"م  " ج"اة ليفن"مني"س،  معينر أبوظبي،  جزلدة الجبيل،  جزلدة الدل .  من الم)دا أن يبعأ بن"م مشد    
 .2026مع توق "ت ببعم تسلي  الش)ق في الدبع األ   من ع"م 

مجموعر من تعابيد الفصرمي   البن"م المسرفعامر، بم" في " ج"من"اة ليفنالعاا بمفهوم امسرفعامر، سري فمع مشرد   شردار   في إط"ا الفزام  
ذلك اسرررفلعام أن مر تسررر"عع على اسرررفهالب المي"ه بكف"مة،  ت)ني"ت الم "ني الل ررردام،  مواد البن"م المسرررفعامر.  ت  تصرررمي  المشرررد   

  ".اسفعامر "من بدن"مج اللؤلؤ الف)يي  بعاج"ت لؤلؤتين حسب ن "مليحوز تصنيو  

زل"اة مداز مبي "ت العاا في "العاا سررررركولد"، أ  الفوا رررررل مع  "  ج"من"اة ليفن حعات  رررررمن مشرررررد   الدائبين بشررررردام  لمكن لل مالم 
 .customermanagement@aldar.comأ  عبد البدلع اإللكفد ني  ALDAR/800-800- 25327المداز على الدق 

 - انتهى-

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 
 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

  

 حول شركة الدار
ن تُعتبر شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعمر شرركتا

 أداديتان  وهما "الدار للتووير" و"الدار لالدتثمار". 

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي دمارً دررررالتواصررررل شررررركة "الدار للتووير" دورها الريادي يي تووير مجتمعات متكاملة تُثري يياً  

مليون متر  69أبوظبي  بما يي جلك جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات وشرراور الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك ميأظة أرامرري بمدرراية  

ؤولة عن ددارً ويدً أعمال مدرروالالجراو المتخصررصررة يي تنأيج المشرراريع   هيمربع  وتشررمل ثال  ويدات أعمال  وهي: الدار للمشرراريع  و

ر  ددارً المشررررروعات القادمة على الردررررومر و"الدار للريادً"  والتي تتولّى اقتناع يرع األعمال الجديدً وتووير مجاالت االبتكارر و "الدا 

مجتمعات متكاملة متعددً مصرر"  وهي منصّرة تركز على الدرول العقارية المصررية الواعدً والُمدرً لحرباا  باعتبارها دروقا  رديدرية لتووير  

 االدتخدامات.

مليار درهم من األصرول العقارية   30وتمرم شرركة "الدار لالدرتثمار" ويدً ددارً األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ميأظة قيمتاا 

دررررتية. وتمتلك "الدار لحصررررول  المدّرً لإليرادات المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرررركنية والتجارية والأندقية واألصررررول اللوج

ة تبل    يمتلك مجمعا  من المدررتودعات والمكاتو والمرايا الصررناعية مررمن % يي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الجي  70اللوجدررتية" يصررّ

تولّى كما ت  متر مربع.  166,000موقع ادررتراتيجي يي مدينة أبوظبي الصررناعية ك"ديكاد"ب ويبل  صررايي مدرراياتر المخصررصررة لإليجار نيو  

 "الدار لالدتثمار" ددارً المنصات الثالثة األدادية  وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للمياية والتريير".

مدردرة تشرللاا وتديرها "الدار للتعليم"    28ألف والو يي    33وتشرمل منصّرة "الدار للتعليم" ميأظة األصرول التعليمية التي تتمرمن ما يقارو 

جندرية  وهي تعتمد مجموعة وادرعة من المناها التعليمية والخدمات    100دالف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من   3ة دلى شربكة متنامية من باإلمراي

 اإلمايية مثل أكاديمية تدريو المعلمين.

mailto:customermanagement@aldar.com
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يي ددارً العقارات  كما   بينما تتولّى "الدار للعقارات" دما عمليات العقارات التجارية والدركنية مرمن ميأظة شرركة "بروييس" المتخصرصرة

ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شررركة "الدار للمررياية والتريير" مامة اإلشررراف على ميأظة   تشررمل كجلك ددارً المجتمعات من خالل منصررّ

وتمررم   س الخيمة.باإلمرراية دلى رأ  األصررول الأندقية والتريياية التابعة للدار  المتواجدً بشرركل أدررادرري يي جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات 

 غرية يندقية  دلى جانو ددارً العمليات عبر مالعو اللولف والنوادي الشاودية والمرادي. 4,250يندل  بإجمالي  13ميأظة الدار الأندقية 

ب  وتيقا أعمال الشرركة أربايا  وديرادات متكررً ALDAR:UHأدرام شرركة الدار ُمدرجة يي درول أبوظبي لحورال المالية كرمز التداول  

ى مدرتقرً  وتمتلك قاعدً وادرعة ومتنوعة من المدراهمين. وتتبناى الدار أيمرل معايير اليوكمة المؤدردرية  وتلتزم بإدارً عمليات مدرتدامة عل

 ويل يرصا  مناا على تيقيا قيمة ُمماية لمداهمياا بشكل مدتمر.األمد الو

تتبناى شرركة الدار رؤية  وموية يي  تدرعى ألن تكون الموور والمدير العقاري األكثر موثوقية يي المنوقة  وهي تمرولع بدور ميوري يي 

 وتتواير يياا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والتريير.تووير وجاات عالية الجّودً ومريية تلبي ايتياجات أيراد المجتمع 
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