
 

 

 

 أسلوب عيش جديد في أبوظبي انتوفر  ودايموند ديفيلوبرز الدار
 جزيرة ياس  -مع إطالق المدينة المستدامة 

 
 " تتعاونان لتطوير تجربة مستدامة فريدة من نوعها في أبوظبيديفيلوبرزالدار و"دايموند  ●
 وممرات هادئة ومزارع مجتمعيةوجهة استثنائية للعيش والعمل مع مساحات خضراء مفتوحة  ●
 وحدة سكنية ستكون متاحة للشراء في المرحلة األولى للمشروع 512 ●

 

 
 

مشرررروع "المد نة   -"  ديفيلوبرزبالشررررامة مع "دايموند  -أطلقت الدار العقارية )"الدار"(   :2023يناير   6أبوظبي، اإلمارات،  
أسررررلوا حياة جد د للمنيمين في أبوظبير ويرتكز هلا المشررررروع على  جزيرة ياس"، وهي مجتمع مسررررتداف  وفر   -المسررررتدامة 

نقاط القوة ذاتها التي تتمتع بها المد نة المسرررررررتدامة في دبي، حيق يشرررررررجع شاطنير على المشررررررري عبر مسررررررراحاتر ال ضرررررررراء  
 .المفتوحة وممراتر الهادئة ومزارعر المجتمعية النضرة

 
ضررررا حدائح وبتيرات واًابا   تمتد على طول المجتمع، و ت منطقة زراعية خضررررراء توسررررر مشررررروع المد نة المسررررتدامة الجد د  

بيولوجية سرررريتا فيها زراعة ال ضررررروات وتوزيعها عبر جميع أنتاء المجتمعر وترنز المد نة المسررررتدامة بشرررركل رئيسرررري على  
مع اسرررررررررطب ت ومضرررررررررمار بناء مجتمع حيوي مع احتضرررررررررانها العد د من المرافح المجتمعية، بما في ذلف مرنز للفروسرررررررررية 



 

 

القدف  وميدانين، وصرررالة ريا،رررية، وأحواة سرررًاحة، ومسرررارات م كررركرررة للرنل ورنوا الدراجات الهوائية، وم ع  لكرة 
والًادل، باإل،ررررررافة على العد د من المتاجر ومنافل األطعمة والمشررررررروبات، وحضررررررانة، ومرنز للتوحد، ومسررررررجد ونرة السررررررلة  

 .أخضر مستداف
 

من فل االنًعاثات أيضرررا  ةرررًكة من المسرررارات الم كررركرررة للدراجات الهوائية وعربات الًاجي المزودة    ويوفر هلا المجتمع
واإلبقاء على سررررررياراتها عند حدود     المشررررررروعبًطاريات شابلة للشررررررتن، مما  تيي للمنيمين والزوار عمكانية التنقل عبر أرجاء 

 .وتسهيل خيارات التنقل النظيف في أرجائركانية المشي ال ارجيةر وترنز الفلسفة التكميمية للمجتمع على زيادة عم
 

مجمعات سكنية، جميعها    10جزيرة ياس وحدات سكنية من فئتي الشقح والتاون هاوس ،من    -وستضا المد نة المستدامة  
اون  وحدة من فئة الت  240ةرقة سركنية و  272متاح للمشرترين من جميع الجنسرياتر وتشرمل المرحلة األولى للمشرروع عنشراء 

غرفة وغرفتين وث ث غرف نوف،  يارات م تلفة تشررمل  تتوفر الوحدات السرركنية بو  نا رر  19 هاوس سرريتا طرحها للبيع في
  أربعو   ث ثدرهار نما تتوفر منازل تاون هاوس من   892,000 بلغ    ةواحدللوحدة المكونة من غرفة نوف بمتوسرررررررررر سرررررررررعر 

  مليون درهار 24ر3غرف نوف  بلغ ة من ث ث للوحدة المكونغرف نوف في المشروع بمتوسر سعر 
 

جزيرة ياس‘ أحد المشتتتتتاريع   -"تعد ’المدينة المستتتتتتدامة   وشال جوناثان عيمري، الرئيس التنفيلي لشرررررررررنة "الدار للتطوير" 
الفريدة ضتتتتتتتتتمل مرف تة الدار، حيتا تع ب التزامنتا بتوفير م مو ة متنو ة مل ت تارب الريتاة ا ستتتتتتتتتت نتا يتة التي يبتد   

لى  مالؤنا المرليون واألجانب رغبتهم بعيشتتتتتها وا ستتتتتت مار فيهات وياتي م تمعنا ال ديد ة ا استتتتتت ابة لل لب ال و   
أساليب الرياة المستدامة، حيا تتزايد أ داد العمالء مل أصراب الو ي البيئي ال يل يبر ون  ل ت ارب حياة مستدامة  

، وت ليل ا نبعاثات الكربونية، وخفض استتتتهالل ال ا ة، والمبادأل األستتتاستتتية لال ترتتتاد الدا ر ت البيئةتركز  لى حماية 
‘ المخترة بإنشاء وإدارة المدن المستدامة والتي تركز ديفيلوبرزركة ’دايموند وسيتم ت وير ة ا المشروع بالتعاون مع ش

 ." لى بناء مست بل منخفض الكربون 
 

وهي االسررررررتدامة االشتكررررررادية واالجتماعية  –جزيرة ياس" على ث ث رنائز أسرررررراسررررررية  -يسررررررتند مجتمع "المد نة المسررررررتدامة  
حاصررررلة على تكررررنيف "ث ث  لظ" وفح نظاف التقييا بدرجات الل ل  في   والبيئيةر وباعتًار  واحدا  من بضررررع مجتمعات فقر

أبوظبي، سرريتا تشررايل المشررروع باسررت داف الطاشة المتجددة النظيفة بما في ذلف األلواح الشررمسررية المرنًة على أسررطي مًاني 
 وة  على ذلف، تسرراعد أنظمة ٪ من فواتير الكهرباءر ع50مواشف السرريارات، األمر اللي  تيي للمنيمين توفير ما يكررل على  

الميا  عالية الكفاءة، وتقنيات االسررررررررتدامة، ومًادم التكررررررررميا المجتمعي، ومنشرررررررررت ععادة التدوير في المشررررررررروع على تقليل 
 .االنًعاثات الكربونية، وخفل استه ك الميا  والطاشة، والتد من عنتاج النفايات

 



 

 

"ترتاج المدن لوضتتتتتتع خارطة طري  نرو "   ديفيلوبرز"دايموند  الرئيس التنفيلي لشرررررررررررنة    ،شال صرررررررررر ح حبي  ومن جهتر،
، بمتا في كتافتة ا ستتتتتتتتتتراتي يتات والرلوم التي ت لتل مل ةتدر الموارد ال بيعيتةتر ي  الريتاد المنتاخي، تتاخت  بعيل ا  تبتار 

‘ تمّ ل مر ًة  جزيرة ياس -مدينة المستتتدامة  ال’ ووستتا ل التن لت الغ اءذلك المواد المستتتخدمة في البناء، وحلوم إنتاج  
، حيتا ستتتتتتتتتتوّفر  لتر ي  الريتاد المنتاخي دولتة اإلمتارات العربيتة المترتدةمبتادرة  مهمتة في جهودنتا الراميتة إلى د م أةتدا 

الزرا ة  وإ ادة التدوير باإلضتتافة لتشتت يع واستتتخدا  ال ا ة الن يفة ، في م تمع مستتتدا  لستت ان أبوظبي فرصتتة العيش
ت كما ستتتيعتمد الم تمع الستتت ني أحدا ابتكارات التكنولوجيا المستتتتدامة ما ستتتيمنر  دورًا  المرلية وحلوم الن ل المستتتتدا 

ريتاديتًا في مواجهتة ترتد  التغير المنتاخيت إننتا فخورون بتإطالق ةت ا الم تمع الستتتتتتتتت ني المتفّرد بتالشتتتتتتتتترا تة مع التدار 
 الع ارية"ت

 
أسرربوع أبوظبي ل سررتدامة، وهي  خ ل    2022جزيرة ياس" خ ل ةررهر  نا ر    -مد نة المسررتدامة  ن شد تا اإلع ن عن "الما

" التي تقف وراء الع مة التجارية للمد نة المسرررتدامةر وسررريبدأ بناء المشرررروع في  ديفيلوبرزنتاج مشرررروع مشرررترك مع "دايموند  
 ر2025عاف  الربع الرابع من خ ل المرحلة األولى تسلياالبدء في ؛ ومن المتوشع 2023الربع الثاني من عاف 

 
 -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
تُعتبر شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعم  

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

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي  درررتواصرررل شرررركة "الدار للتووير" دورها الريادط يي تووير مجتمعات متكاملة تُثرط يياً ال
دمارً أبوظبي  بما يي جلك جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات وشرراور الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك ميأظة أرامرري بمدرراية  

مدروولة  والالجراو المتخصرصرة يي تنأيج المشراريع   هيمليون متر مربع  وتشرمل ثال  ويدات أعمال  وهي: الدار للمشراريع  و  69
عن ددارً ويردً أعمرال ددارً المشررررروعرات القرادمرة على الردررررومي و"الردار للريرادً"  والتي تتولّى اقتنراد يرد األعمرال الجرديردً  

ة تركز على الدرروا العقارية المصرررية الواعدً والُمدرً لارباا  باعتبارها   وتووير مجاالت االبتكاري و "الدار مصررر"  وهي منصررّ
 دوقا  رديدية لتووير مجتمعات متكاملة متعددً االدتخدامات.

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

العقارية المدّرً لإليرادات المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرركنية والتجارية والأندقية واألصررول اللوجدررتية. وتمتلك "الدار  
ة تبل   يمتلك مجمعا  من المدررتودعات والمكاتو والمراي   % يي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الجط  70لاصررول اللوجدررتية" يصررّ

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


 

 

  166,000درتراتيجي يي مدينة أبوظبي الصرناعية آ"كيكاد"و ويبل  صرايي مدرايات  المخصرصرة لإليجار نيو  الصرناعية مرمن موقع ا
كما تتولّى "الدار لالدرتثمار" ددارً المنصرات الثالثة األدرادرية  وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للمرياية    متر مربع.
 والتريي ".

مدردرة تشرللاا وتديرها "الدار    28ألف والو يي    33ميأظة األصرول التعليمية التي تتمرمن ما يقارو وتشرمل منصّرة "الدار للتعليم" 
جندررية  وهي تعتمد مجموعة وادررعة من المناه    100كالف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من   3للتعليم"  باإلمرراية دلى شرربكة متنامية من 

 لمين.التعليمية والخدمات اإلمايية مثل أكاديمية تدريو المع
 

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دم  عمليات العقارات التجارية والدررركنية مرررمن ميأظة شرررركة "بروييس" المتخصرررصرررة يي ددارً  
ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شرركة "الدار للمرياية والتريي " مامة   العقارات  كما تشرمل كجلك ددارً المجتمعات من خالل منصرّ

 ألصرررول الأندقية والتريياية التابعة للدار  المتواجدً بشررركل أدرررادررري يي جزيرً ياس وجزيرً الدرررعديات اإلشرررراف على ميأظة ا
غرية يندقية  دلى جانو ددارً العمليات عبر   4,250يندا  بإجمالي   13وتمررررم ميأظة الدار الأندقية    باإلمرررراية دلى رأس الخيمة.

 مالعو اللولف والنوادط الشاودية والمرادي.
 

و  وتيق  أعمال الشركة أربايا  وديرادات  ALDAR:UHكة الدار ُمدرجة يي دوا أبوظبي لاوراا المالية آرمز التداول  أدام شر
متكررً مدتقرً  وتمتلك قاعدً وادعة ومتنوعة من المداهمين. وتتبنَّى الدار أيمل معايير اليوكمة الموددية  وتلتزم بإدارً عمليات 

 ا  مناا على تيقي  قيمة ُمماية لمداهمياا بشكل مدتمر.مدتدامة على األمد الوويل يرص
 

تتبنَّى شرررركة الدار روية  وموية يي  تدرررعى ألن تكون الموور والمدير العقارط األكثر موثوقية يي المنوقة  وهي تمرررولع بدور  
ات واإلمكرانرات الالزمرة للعمرل  ميورط يي تووير وجارات عراليرة الجّودً ومرييرة تلبي ايتيراجرات أيراد المجتمع وتتواير ييارا المقومر

 والعيش والتريي .
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