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لمواصلة دعم  األولمبياد الخاص اإلماراتيمع  االستراتيجية تها شراكد الدار تجد  
   أصحاب الهمم

 
األولمبياد  مؤسررررر ررررر  الدار العقاري  )"الدار"( و  شرررررر   أعلنت :  2023  مارس 9  -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

ي  مع  رسرررم في شررررام   قد دخلت   الدار  انت و .  2025إلى عام    االسررراراتيجي شرررراما ما  تجديد عن  الخاص اإلماراتي  
 والاعليمي . وبرامجه الرياضي  والصحي ألولمبياد واسع ألعمال اال دعمال لاقديم 2019منذ عام  المؤس  

 
 ،وطالل ال اشررررررررررررمي ؛الرئيس الانفيذي لمجموع  الدار العقاري  ،طالل الذيابيبين   تجديد الشرررررررررررررام مذ رة تم توقيع  و 

الشررررام  االسررراراتيجي  تمحين أصرررحان ال مم من  اواصررر   ألولمبياد الخاص اإلماراتي. وسرررمؤسررر ررر  االمدير الوطني ل
المحابي   فضرررررررررالا عن الم رررررررررا ات لألولمبياد  خدمات الرعاي    الدارسررررررررراقدم    ،. و جزٍء من الاعاون اإلثراءخالل برامج  

 في فعاليات األولمبياد.مجموع  مانوع  من فرص الاطوع ب الشر  موظفو  ؛ فيما سيحظىوخدمات الدعم
 
تلازم الدار ببناء مجامعات مزدهرة "هذه المناسبةة، اا  الل  الذاابي، الريي  التنيذذ  لمجموعة الدار العاارةة:  وب

في تمحين المجامعات ألولمبياد الخاص اإلماراتي وبرامجه ومبادراته المخالف   ل الجوهري األثر   وهي تلمس ،وشرررررررررامل 
وإ داث   ولالشرررمأجندة  دعممواصرررل   ايح لنايسررر  ونهشررررامانا مع األولمبياد    تجديد ي رررعدنا و واألفراد على  ٍد سرررواء.  

 ".في مجامعاتنا قيقي   نقل  نوعي 
 

شرررر ائنا،    الازاملوال "  الوالني لمؤسبب ببة األولمبياد الخاص اإلماراتي:من جانةه اا  سببعادة الل  الهاشببمي، المد ر  
دوره في ، فضررررالا  على مدى ال ررررنوات الماضرررري ه  إ راز الاقدم الذي  ققألولمبياد الخاص اإلماراتي  للم يحن ليا ررررنى  

سررراعدتنا الدار في تعزيز  وقد  .  اإلمارات دول   وأصرررحان ال مم في جميع أنحاء    وأسررررهم ياة مئات الرياضررريين    تغيير
على أهمي   برهن  ي ممامن خالل المبادرات الرياضررري  والصرررحي  والاعليمي  والمجام ي ،    لالعبينااالندماج االجاماعي  

دورة ل  ما ن ررراعد فياعاون مع الدار  نجدد الي رررعدنا أن  و الشررررامات مع القطاع الخاص للن وه ب ذه األجندة الوطني .  
 ".2023بياد الخاص برلين أللعان العالمي  لألولما
 

أللعان العالمي  لألولمبياد الخاص برلين  دورة اأطلق األولمبياد الخاص اإلماراتي مع ررررررحراته الادريبي  اسرررررراعداداا لوقد  
فيما    ؛رياضررررر  مخالف   20سررررراشرررررارا دول  اإلمارات في و يونيو القادم.   25  -  17، والاي سررررراقام خالل الفارة  2023
  اا شررررررررريح   32و  ،من أصررررررررحان ال مم من قوي اإلعاق  الذهني  والنمائي   اا العب  75الخاص اإلماراتي    األولمبياد   يضررررررررم



 

 يث يعد وفد األولمبياد الخاص   ،إضررررراف  إلى الج از اإلداري والفني المصرررررا   للوفد   وطبيباا،مدرباا،   46و  ،اا مو د 
 .2023اإلماراتي من أمبر الوفود المشار   من منطق  الشرق األوسط وشمال أفريقيا في برلين 

 
أن الدار أعلنت  يث  انت قد ،  2019الدار ومؤسر ر  األولمبياد الخاص اإلماراتي منذ عام  وثم  عالق  وطيدة بين  

مل باا للجولف في العالم والذي سرريحاضررن بطول  أبوظبي "إت  إس بي    50ملع  ياس لينكس أبوظبي، أ د أفضرر   
، سرري رراضرريم برنامجاا تدريبياا مخصررصرراا للفريق الوطني لألولمبياد الخاص للجولف اسرراعداداا لمشررار اه 2022سرري" 

ليمي الو يد الشرررررريع الاع انت "الدار للاعليم"  و   .2023في دورة األلعان العالمي  الصررررريألي  لألولمبياد الخاص برلين  
على  ، والررذي تم إطالقرره  في أبوظبي والعين لبرنررامج الروبوتررات المو رردة الررذي ينظمرره األولمبيرراد الخرراص اإلمرراراتي

العلوم مجرراالت  باالهامررام    حفزل  لعرران ي رررررررررررررراخرردم البرنررامج تقنيرر  األو .  2020في نوفمبر    م رررررررررررررراوى دولرر  اإلمررارات 
 انت    ما.  ما فوق ف  سرررن   12سرررن  و   11-8فئاين عمرياين،  ضرررمن  والاكنولوجيا وال ندسررر  والرياضررريات والروبوتات 

العبو    د  يث  صررر  ،2022لعان مالطا  أدورة مناف رررات  الدار الراعي الرسرررمي لوفد األولمبياد الخاص اإلماراتي إلى 
 الجماعي .ميدالي  في مخالف الرياضات الفردي  و  16األولمبياد 

 
االسرررررررررالمار في البرامج الرياضررررررررري     جان   ، إلىوج   للفعاليات الرياضررررررررري  العالمي  أبوظبي    بدعم نموتلازم الدار  و 

الراعي   ون ا "، و T10لمناف رات دوري "الدار أبوظبي    رعايا ا لاشرجيع أنما  الحياة الصرحي  والم رادام . وهذا يشرم 
 للدراجات، الفريق الوطني اإلماراتي لمناف ات الدراجات على الطرق.الرسمي لفريق اإلمارات 

 

 - 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 أدرادريتان  واما تُعتبر شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعمر شرركتا

 "الدار للتووير" و"الدار لالدتثمار".  

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


 

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي دمارً أبوظبي  بما يي جلك درررالتواصرررل شرررركة "الدار للتووير" دوراا الريادط يي تووير مجتمعات متكاملة تُثرط يياً  

مليون متر مربع  وتشررمل ثال  ويدات أعمال     69جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات وشرراور الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك ميأظة أرامرري بمدرراية 

ؤولة عن ددارً ويدً أعمال ددارً المشرروعات القادمة على الردرومو و"الدار للريادً"   واي: الدار للمشراريع  واي الجراو المتصصرصرة يي تنأيج المشراريع والمدر

ة تركز على الدررروة العقارية المصررررية الوا عدً والُمدرً  والتي تتولّى اقتناص يرص األعمال الجديدً وتووير مجاالت االبتكارو و "الدار مصرررر"  واي منصرررّ

 مجتمعات متكاملة متعددً االدتصدامات.لألرباح  باعتباراا دوقا  رديدية لتووير  

مليار درام من األصرول العقارية المدّرً لييرادات   32وتمرم شرركة "الدار لالدرتثمار" ويدً ددارً األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ميأظة قيمتاا  

ة تبل   المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرركنية والتجارية والأندقية واألصررول اللوج % يي مجمع 70دررتية. وتمتلك "الدار لألصررول اللوجدررتية" يصررّ

يمتلك مجمعا  من المدرتودعات والمكات  والمراي  الصرناعية مرمن موقع ادرتراتيجي يي مدينة أبوظبي الصرناعية ا""يكاد"ل ويبل   "ملتقى أعمال أبوظبي" الجط  

تولّى "الدار لالدرتثمار" ددارً المنصرات الثالثة األدرادرية  واي: "الدار للتعليم" و"الدار  كما ت  متر مربع.  166,000صرايي مدراياتر المصصرصرة لييجار نيو 

 للعقارات" و"الدار للمياية والتريير".

ة "الدار للتعليم" ميأظة األصررول التعليمية التي تتمررمن ما يقار    للتعليم"  باإلمرراية دلى  مدردررة تشررللاا وتديراا "الدار    28ألف وال  يي    33وتشررمل منصررّ

جندررية  واي تعتمد مجموعة وادررعة من المناات التعليمية والصدمات اإلمررايية مثل أكاديمية تدري     100"الف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من   3شرربكة متنامية من 

 المعلمين.

"بروييس" المتصصرصرة يي ددارً العقارات  كما تشرمل كجلك ددارً  بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمت عمليات العقارات التجارية والدركنية مرمن ميأظة شرركة 

ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شررركة "الدار للمررياية والتريير" مامة اإلشررراف على ميأظة األصررول الأندقية و التريياية التابعة  المجتمعات من صالل منصررّ

غرية   4,250يندة  بإجمالي    13وتمرم ميأظة الدار الأندقية    باإلمراية دلى رأس الصيمة.    للدار  المتواجدً بشركل أدرادري يي جزيرً ياس وجزيرً الدرعديات

 يندقية  دلى جان  ددارً العمليات عبر مالع  اللولف والنوادط الشاودية والمرادي.

بايا  وديرادات متكررً مدررتقرً  وتمتلك  ل  وتيق  أعمال الشررركة أرALDAR:UHأدررام شررركة الدار ُمدرجة يي درروة أبوظبي لألوراة المالية ارمز التداول  

يرصا  مناا على تيقي   قاعدً وادعة ومتنوعة من المداامين. وتتبنَّى الدار أيمل معايير اليوكمة المؤددية  وتلتزم بإدارً عمليات مدتدامة على األمد الوويل  

 قيمة ُمماية لمداامياا بشكل مدتمر.

ألن تكون الموور والمدير العقارط األكثر موثوقية يي المنوقة  واي تمررولع بدور ميورط يي تووير وجاات    تتبنَّى شررركة الدار رؤية  وموية يي  تدررعى

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