
 
 

 

كثر الدار العقارية ُتطلق مشروع "السعديات الغونز" في إحدى أ
 الدولة في جاذبية العصرية وجهات ال

 

جاذبية اليعزز و    فسككككي ةعلى مسككككاحة    متد  ي  من الطبيعة ىسككككتوحالمُ  الجديد مجتمع السكككك  يال •
 جزيرة السعديات كوجهة عالمية المستوى المت امية ل

زة ة والمسككككتدامة والمجه  واسككككعتلبيًة للطلب المتزايد على المسككككاحات الم زلية الالمشككككروع ي تي   •
 ب سب الطلب مع خيار التصميمب افة المرافق العصرية 

ّ  غر   فلل م ونة من    207المرحلة األولى من المبيعات  سكتطر  الدار خل  • أربع وخمس وسك
 حصراً لمواط ي دولة اإلماراتنوم متاحة للبيع 

       

 
 

 

أعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"( اليوم عن إطالق مشروع    :2022أكتوبر    24  أبوظبي، اإلمارات،
ال القرم  بأشجار  وُمحاط  الطبيعة  من  مجتمع سكني جديد مستوحى  وهو  مع    خالبة"السعديات الغونز"، 



 
 

 

إطاللة متميزة على الخليج العربي. وُيتاح المشروع الواقع على الجانب الشرقي من جزيرة السعديات في  
 .مواطني دولة اإلمارات شترين من للمأبوظبي حصرًا 

مليون    6.1 تبدأ مننوفمبر بأسعار    3فلل يوم    207ستطرح الدار خالل المرحلة األولى من المبيعات  و 
أربع وخمس وسّت غرف نوم، مما يوفر للمشترين مجموعة أوسع من    بين . وتتنوع تصميمات الفللدرهم

تم تقسيم المجتمع السكني إلى عدة مجمعات في  و   خيارات الفلل ضمن بيئة عيش فريدة وأجواء متميزة. 
بتصميم معماري خاص ومختلف بما يلبي كافة األذواق في قاعدة عمالء الدار    منها تتفّرد كل    ثالث مناطق

 .من المواطنين اإلماراتيين

التشطيبات  ، تتميز جميع الفلل بمجموعة ألوان هادئة مع إمكانية االختيار بين  ةميم الداخلياوبالنسبة للتص
القياسية أو المتميزة. وبإمكان العمالء أيضًا إضافة المزيد من التعديالت على التشطيبات والخصائص إلى  

مع خيار إضافة حجرة خاصة في الحديقة الستخدامها كمجلس أو مكتب   وأذواقهم،  منازلهم وفق تطلعاتهم 
ممشى الكورنيش  الممّيزة، بما في ذلكالعصرية    المجتمعية   مجموعة من المرافق  شروعمنزلي. ويقّدم الم

)إيكو كورنيش( وقاعة مسرح مفتوحة ومساحة النوافير المائية ومنتزه التزحلق ومالعب كرة السلة  خضر  األ
بادل تنس، إلى جانب جدار التسلق ومساحات لعب األطفال والمساحات الخضراء الواسعة الوالكرة الطائرة و 
  ، والمتاجر والمطاعم والمقاهي  ورياض األطفال ضًا على المدارس  أيكني  يحتوي المجتمع السسوالمتنزهات. و 

مع عيادة ومحطات وقود وقاعة فعاليات متعددة االستخدامات ومناطق للنزهات وحفالت الشواء، ومساجد  
 .وثالثة مجالس

بًا من  وسيكون قري  ويشّكل المشروع جزءًا من المخطط الرئيسي الشامل لشركة الدار في جزيرة السعديات،
الثقافية "سعديات غروف" ووجهة االستجمام المميزة "سول بيتش" في ممشى السعديات. وسيمتد   الوجهة 

مليون متر مربع كانت الدار قد استحوذت عليها في وقت سابق    6.2على قطعة أرض بمساحة  المجتمع  
 .2022من العام  



 
 

 

 :العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطويروتعليقًا على إطالق المشروع الجديد، قال راشد  
من أفضل قطع األراضي في أبوظبي من حيث الموقع   يتميز مشروع السعديات الغونز بموقعه في واحدة"

حيط كل جانب من جوانب االستراتيجي وجاذبية الم ان، مما يعزز القيمة االستث ائية التي سيوفرها. كما أُ 
المرافق المجتمعية    وذلك من خل  اية تامة وإتقان بهد  تلبية االحتياجات المتغيرة لعملئ ا،  المشروع بع

التشطيبات والخصائص وفق ذوق العملء. ومن المتوقع أن   إضافة العصرية والتصميم المستدام وخيار
رة م انة جزيرة السعديات كوجهة س  ية وثقافية و   تعزيزيساهم المشروع ع د استكماله في   ترفيهية مطو 

 طلبًا قويًا من قبل مواط ي الدولة." أن ي صد بالكامل، ونتوقع 

ويتميز المشروع بموقعه االستراتيجي على جزيرة السعديات التي تزخر بمجموعة كاملة من المرافق الثقافية 
لالستمتاع بجميع ما  والترفيهية والسياحية المتميزة بجانب قربها من جزيرة ياس، مما سيمنح قاطنيه فرصة  

تقدمه الجزيرتان من تجارب فريدة، بما في ذلك المنتجعات الشاطئية الفخمة والوجهات الثقافية والمؤسسات 
 . ، مثل مدرسة كرانلي وجامعة نيويورك أبوظبيبارزةالتعليمية ال 

  . القرم  استوحيت تصميمات "السعديات الغونز" من جمال الطبيعة ومحيط المشروع الذي يزخر بأشجارو 
من   "السعديات الغونز" مجموعة  تصميمات  باالستدامة، ستطّبق  الراسخ  الدار  التزام شركة  مع  وتماشيًا 

بغرض تدابير التصميم والبناء المستدام، ومن أبرزها تركيب األلواح الشمسية في جميع أنحاء المشروع  
% تقريبًا،  50تهالك المياه بنسبة  ستساهم تمديدات المياه عالية الكفاءة في خفض اس. كما  تسخين المياه

العديد من مبادرات االستدامة المشروع الحصول على تصنيفات متقدمة  األخرى   فضاًل عن  . ويستهدف 
نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني التابع لبرنامج "استدامة" في دولة اإلمارات، في  ضمن فئة المباني السكنية  

 بعض العناصر. ل ؤلؤتين مع توقعات بتحقيق تصنيف يتخطى الل

، في  2023من عام    الثانيومن الُمقّرر أن تبدأ أعمال البناء في مشروع "السعديات الغونز" خالل الربع  
التسليم خالل الربع   ُيتوّقع أن تبدأ عمليات  . ويمكن للعمالء الراغبين بشراء  2026من عام    الثاني حين 

وحدات سكنية في المشروع الجديد "السعديات الغونز" زيارة مركز مبيعات الدار في "الدار سكوير"، أو  



 
 

 

أو عبر البريد اإللكتروني     25327-800أو    ALDAR-800االتصال بمركز مبيعات الدار على الرقم  
customermanagement@aldar.com . 

 - انتهى -
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 للتواصل 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 شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة اإلمارات، حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه  

 و"الدار لالستثمار".شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" 

تواصللل شللركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السللكران عبر أكثر الوجهات المريوبة في 

إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السلعديات وشلاطا الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محةظة أرا لي بمسلاحة  

تر مربع، وتشللللمل ثالث وحدات أعمال، وهيد الدار للمشللللاريع، وسللللتكون مسللللدولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة  مليون م  69

المشللروعات القائمة علا الرسللوم، بما في ذلك محةظة تت للمن مشللروعات إسللكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسللية  و"الدار  

ة تركز علا السللو   للريادة"، والتي تتولرا اقتناص فرص األعمال الجديدة و تطوير مجاالت االبتكار  و "الدار مصللر"، وهي منصللر

 العقارية المصرية الواعدة والُمدرة لألرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة االستخدامات.

مليار درهم من  30محةظة قيمتها  وت لللم شلللركة "الدار لالسلللتثمار" وحدة إدارة األصلللول التابعة لمجموعة الدار والتي تشلللمل  

ة لييرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السلكنية والتجارية والةندقية. كما تتولرا إدارة المنصلات   األصلول العقارية المدرر

ة "الدار للتعليم" محةظة   الثالثة األسللاسللية، وهيد "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل لليافة والترفيه". وتشللمل منصللر

 27مدرسلة وأكثر من   21األصلول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي ت لم محةظتها  

جنسلللية، وهي تعتمد مجموعة واسلللعة من   100آالف ُمعلم ينتمون إلا أكثر من   3ألف طالب باإل لللافة إلا شلللبكة متنامية من  

 الخدمات اإل افية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.المناهج التعليمية و

بينما تتولرا "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسللكنية  للمن محةظة شللركة "بروفيس" المتخصللصللة في إدارة  

يافة والترفيه" مهمة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خالل منصرة إدارية عقارية متكاملة. وتتولرا شركة "الدار لل 

  اإلشللراف علا محةظة األصللول الةندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشللكل أسللاسللي في جزيرة ياس وجزيرة السللعديات،

يرفة فندقية، إلا جانب إدارة العمليات عبر    4,250فند ، بإجمالي   13وت للم محةظة الدار الةندقية    باإل للافة إلا رأس الخيمة.

 لف والنوادي الشاطئية والمراسي.مالعب الغو
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(، وتحقق أعمال الشللللركة أرباحاً  ALDAR:UHأسللللهم شللللركة الدار ُمدرجة في سللللو  أبوظبي لألورا  المالية  رمز التداول  

وإيرادات متكررة مسلتقرة، وتمتلك قاعدة واسلعة ومتنوعة من المسلاهمين. وتتبناا الدار أف لل معايير الحوكمة المدسلسلية، وتلتزم  

 رة عمليات مستدامة علا األمد الطويل حرصاً منها علا تحقيق قيمة ُم افة لمساهميها بشكل مستمر.بإدا

تتبناا شللركة الدار رديةً طموحة حيث تسللعا ألن تكون المطور والمدير العقاري األكثر موثوقية في المنطقة، وهي ت للطلع بدور  

دة ومريحلة تلبي   احتيلاجلات أفراد المجتمع وتتوافر فيهلا المقوملات واإلمكلانلات الالزملة للعملل  محوري في تطوير وجهلات علاليلة الجور

 والعيش والترفيه.
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