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 بإطالقثري المشهد الحضري في منطقة الشامخة ت الدار العقارية
 نج"  ي"ريمان ليف ها التطويري الجديدمشروع

 
"الريمان" التابع جّمع ضررررمم المخطر الر يمرررري لمويقع الفريد يركز على التصررررمي  مميز  مشرررررون  رررر ني   •

 المشاريع الم نية عالية الجودةطلب المتزايد على لل تلبيةلشركة الدار، ت  إطالقه 
متفّرد و رررر مجتمع ضابا بالحياة ضحتضرررم مجموعة مم الحدا ر والمرافر    عيشمشررررون و رررلو  اليوفر   •

 المصممة لتوفير تجربة ا تثنا ية للقاطنيم
وثالث ررف ضوم،    ما رتوديو وررفة وررفتي  تتنون وحجامها ما بيموحدة  ر نية    630يتألف المشررون مم  •

 مارس 18وجميعها متاحة للتملك لجميع الجنميات خالل المرحلة األولى مم المشرون بدءًا مم 
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أعلنتتا داتتادع دايةتت"علتتر (،داتتادع،ال دادتتتتتتتتتتتتتتر تتر دارد تتا       تت"     لر  :  2023  مرارس  XX  -وبوظبي، اإلمرارات  
رصتتتتوي   داذي  رويز ي،  ايفينج،علو"ن   دتتتتروعل" دا تتتتين  دا ا ا ودستتتتر و"ع وة دع  داية"عد     أي  ع ل عال      

     ن ةر داد" خر    أي  ع .داذي    عه دادر ر ،دارلو"ن،  وع ضوال   رلا عصري 
 

وداذي    ييع  ،    جزلر  دا تتيات"  ايفينج دتترو" ، ن"ع   دإلقب"  داكعير على  ، بيا ايفينج"ن           دتترو" ،علو
 داحضرلر ذد    لرود"علع دار  لر  ال دادا ا ا   دييلر داادع  ليا أو   درو" ضوال  و وحاد ه ب"اك" ل وقا    قه 

دار ي تتتير    داون" قودادتتت" لر      داحي لر نرة"   ال داو روي"       و عر،  ايفينج،   دتتتييلر. و ضتتت   فرلا دارصتتت" ي   دا
   أي  ع .  و"    ر داودرو" الة" نيال   ي"نير دخري"ع عن"صر دارصوي  ودألا دن    وحاد ل  دا ينير ب"إلض" ر  

  اى   "ح"  دارخزلال دارحبر دار   لع  جويع داور لب" .
 

رد ق  ال داو   رن عر رويز   دخل   روع عصتتتتتتتتتري  رك" ل  زو  يب"قر    عيش،   ربر  ايفينج   ر  دتتتتتتتتترو" ،علو"ن  
خ"عجير  شتتر ر  داو روعير دان"بضتتر ب"احي" . وستتيحاى ق" ن  داودتترو" بون ةر أاي"ي  دخلير  خصتتصتتر ا  ف"  و 

لةع داودتترو" على  ةربر  ال  و عحبرل ب"إلضتت" ر  اى فرم  ريا   دتستترخاد "  وفيرل" داك ير  ال داوزدت" دافرلا . 
اعدج"  ودا ريل وستتتتتتت م تحرضتتتتتتتال دا "يق  ي داار   و تتتتتتت"عد   ب و  لزوستتتتتتت" ل دانةل داي" ر    ح  ،دارلو"ن،ل  

 ال  ل  عنى   و عر  ال داور"جر وداو "ع  وداوة"ل  دار   رأاق يرصتتتتتتتت" ي   رن"ف   ع  فل   ،علو"ن    دألعضتتتتتتتت 
داتتذي  ر كز على دارصتتتتتتتتتتتتتتوي  داردق  ودافرلتتا. و رويز جويع دا حتتاد  بةربلتت"  ال  تت" تتر داوتتادع   دار  لري  ،  ايفينج

 داو روعير وداو "جا دار  تويال دا ص    ايل" سيرًد على دألقاد  أو ب"ااعدجر.وداوردكز 
 

وحا  الدتتتتردل  ال  جو"ا  وحاد  داودتتتترو" داب"ا  عا ل"   630وستتتتي  ر داودتتتترو" اليو ل  ال  خرلا دا ن تتتتي"   
لا  ضتتتتتتتت   خر   ب"ن    5   ال داودتتتتتتتترو"  لرك ن و  .وحا ل وذاك خ   داورحلر دألواى  ال      داودتتتتتتتترو"  1,050

  18 ال   ر"ح العيع  خي"عد  دادتتةق دا تتينير و رن " ييال دستتر     وفر ر ن   وفر ر  ن   وف ن فرم ن  ل وستت م  
  عل . 365,000 "ع  بأسي"ع  عاأ  ال 

 
 راشررررد العميرة، الر يت التنفيلي للشرررراون التجارية لدل الدار للتطوير:و يليةً" على لذد داودتتتتتترو" دا ا ال ق"   

أسل ي داحي"  دايصري دا و ح     خرلا    ر  ، ال دا دضح أن لن"ك  لبً"  رزد اًد على داو "ح"  دا ينير دار   
أنح"ل دإل "ع . وبفضتتل دا     داي"اير دار   دتترلر يل"  دتت"علع داادعل ت تترن" أن نيلال عال  دتتروعن" دا "ن  ضتتوال  

ر ب"سترة "ي شترلحر جا ا  ايفينجان"  دترو" رعلو"ن      و عرن" دايصترلر دا ا ا   ال داودت"علع داية"علر. وستي توح
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 ال دايو ل داب"ح يال عال وجلر ستتتتتتتينير  رفر      ر أستتتتتتتل ي داوعيدتتتتتتتر دايصتتتتتتتري ودار ربر داو روعير دان"بضتتتتتتتر  
ب"احي" . ونر لع  اى   ستتيع لذه داو و عر ذد  دا "بع دتستتر ن"   داذي  ر كز على دارصتتوي  داردق  وذاك ضتتوال  

 رى     خرلا أنح"ل   "ع  أي  ع  خ   دألشلر داوةعلر،. ن" ق ع ي ير أخ
 

 و" تدتتتتتتيل    ل رورع داودتتتتتترو" بو قع دستتتتتتررد ي    رلا    قلش ودحا   ال أشتتتتتتلر داون" ق دتستتتتتتر و"علر    دإل "ع 
ع" ً  جذدبً" الو تتتتتتر ورلال داوويويال ودااواييال على حا ستتتتتت دل.  و" أنه تةع على  ةربر  ال   "ع أي  ع  دااوا ل 

 ر  دا رلير دار ي يرل وأشلر دا جل"  دارر يلير   ل جزلر  ت" ل و ا نر زد ال و ا نر داف ح دا ا ا ل و ا نر  ودا
و ال   2023 صتتتتتتتتاعل و ا نر  حوا يال زد ا. وستتتتتتتت م  عاأ  رحلر  ندتتتتتتتت"ل داودتتتتتتتترو" خ   داربع دألو   ال ع"   

 .2026داور قع أن  ر    لي  دا حاد     داربع دا "اث  ال ع"  
 

، دايا ا  ايفينج  "ع دارزد  شتتتتر ر داادع بوفل   دتستتتتراد رل ستتتت م  يروا داوب"ن  دا تتتتينير     دتتتترو" ،علو"ن   و  
 ال عن"صتتتتتتتتر و اديير دارصتتتتتتتتوي  وداعن"ل داو تتتتتتتتراد رل بو"    ذاك  ةني"  داوب"ن  داخضتتتتتتتتردل ودستتتتتتتترخاد  دألناور  

وي  داودتتترو" ايحصتتتل على  صتتتني   دستتترل ك داوي"ه بيف"ل . وقا     صتتت رشتتتيا  داورخصتتتصتتتر دار    تتت"عا على  
اؤاؤ يال ح ش نا"  دارةيي  ياعج"  دالؤاؤ   ال يرن" ج ،دسراد ر،ل  و" تين   حويةه ألحان  ي" ير داعن"ل داويروا  

     وار دإل "عد  دايربير داورحا .
 

،داادع  ، زل"ع   ر ز  عيي"  داادع   ايفينجتويال اليو ل داردفعيال    شتتتتتتتتتتتتردل وحاد  ضتتتتتتتتتتتتوال  دتتتتتتتتتتتترو" ،علو"ن  
أو ععر داعرلتا دإلاكررون     ALDAR / 800-25327-800ستتتتتتتتتتتتتتي لر،ل أو دار دصتتتتتتتتتتتتتتل  ع داور ز على دارق   

customermanagement@aldar.com. 
 - دنرلى -

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 اإلعالمي:التواصل 

 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبدالباري

 برنزويك غلف 

mailto:customermanagement@aldar.com


 

 

Classification : Internal Confidential  

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 
 حول شركة الدار

ن أساسيتان، وهما  تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة اإلمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه شركتا

 "الدار للتطوير" و"الدار لالستثمار".  

ّكان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك  سلحياة التواصلل شلركة "الدار للتطوير" دورها الريادف في تطوير مجتمعات متكاملة تُثرف  

مليون متر مربع، وتشلمل ثالث وحدات أعمال،    69جزيرة ياس وجزيرة السلعديات وشلاطا الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محةظة أرا لي بمسلاحة  

والمسلللولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشللروعات القائمة على الرسللومد و"الدار  وهي: الدار للمشللاريع، وهي الذراع المتصصللصللة في تنةيذ المشللاريع  

مصلرية الواعدة  للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص األعمال الجديدة وتطوير مجاالت االبتكارد و "الدار مصلر"، وهي منصّلة تركز على السلول العقارية ال

 طوير مجتمعات متكاملة متعددة االستصدامات.والُمدرة لألرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لت

مليار درهم من األصلللول العقارية المدّرة   32وت لللم شلللركة "الدار لالسلللتثمار" وحدة إدارة األصلللول التابعة لمجموعة الدار والتي تشلللمل محةظة قيمتها  

%  70اللوجسلتية. وتمتلك "الدار لألصلول اللوجسلتية" حصّلة تبل   لإليرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السلكنية والتجارية والةندقية واألصلول  

يمتلك مجمعاً من المسللتودعات والمكاتو والمرافا الصللناعية  للمن موقع اسللتراتيجي في مدينة أبوظبي الصللناعية  في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الذف  

كما تتولّى "الدار لالستثمار" إدارة المنصات الثالثة األساسية، وهي: "الدار    متر مربع.  166,000)"آيكاد"( ويبل  صافي مساحاته المصصصة لإليجار نحو  

 للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل يافة والترفيه".

اإل لافة إلى  مدرسلة تشلغلها وتديرها "الدار للتعليم"، ب 28ألف طالو في    33وتشلمل منصّلة "الدار للتعليم" محةظة األصلول التعليمية التي تت لمن ما يقارو 

جنسلللية، وهي تعتمد مجموعة واسلللعة من المناهل التعليمية والصدمات اإل لللافية مثل أكاديمية    100آالف ُمعلم ينتمون إلى أكثر من  3شلللبكة متنامية من 

 تدريو المعلمين.

متصصللصللة في إدارة العقارات، كما تشللمل كذلك بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمل عمليات العقارات التجارية والسللكنية  للمن محةظة شللركة "بروفيس" ال

دقية والترفيهية  إدارة المجتمعات من صالل منصّلة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شلركة "الدار لل ليافة والترفيه" مهمة اإلشلراف على محةظة األصلول الةن

فندل، بإجمالي    13وت للم محةظة الدار الةندقية    إلى رأس الصيمة.باإل للافة    التابعة للدار، المتواجدة بشللكل أسللاسللي في جزيرة ياس وجزيرة السللعديات، 

 غرفة فندقية، إلى جانو إدارة العمليات عبر مالعو الغولف والنوادف الشاطئية والمراسي.  4,250

دات متكررة مسلتقرة، وتمتلك  (، وتحقا أعمال الشلركة أرباحاً وإيراALDAR:UHأسلهم شلركة الدار ُمدرجة في سلول أبوظبي لألورال المالية )رمز التداول  

حرصلاً منها على قاعدة واسلعة ومتنوعة من المسلاهمين. وتتبن ى الدار أف لل معايير الحوكمة الملسلسلية، وتلتزم بإدارة عمليات مسلتدامة على األمد الطويل  

 تحقيا قيمة ُم افة لمساهميها بشكل مستمر.

لمطور والمدير العقارف األكثر موثوقية في المنطقة، وهي ت للللطلع بدور محورف في تطوير  تتبن ى شللللركة الدار رليةً طموحة حيث تسللللعى ألن تكون ا

 وجهات عالية الجّودة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترفيه.
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