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Classification : External General Purpose 

 عبر االستحواذ  مخزونها االستراتيجي من األراضي في أبوظبي عتوس  الدار 

  الفاهدجزيرة   على 

، وتمثل قطعة أرض رئيسيييييييييية  كيلومترا    11  يفوق طولهاوواجهة بحرية   القرم بغابات  تتميزجزيرة  ال •
 السعدياتو ياس  بين جزيرتي

من مرافق  واسعة وحدة سكنية ومجموعة    4000أكثر من  تضموجهة رئيسية جديدة  رستطو  الدار  •
 الترفيه والتجزئة والضيافة

اسررررذحااعلا عل   الدار العقاري  )الدار(   شررررر  أعلنت :  2023يناير    31أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة؛  
(  E12طريق الشررررررررررر ز خل ف      ا د )عل   وتقع  مليان مذر مربع    3.4مسرررررررررررا    الذي تمذد عل    الفالد جزيرة  

 جزيرة السعديات.جزيرة ياس و في أ اظبي،  الاجهذي  األ ر   ي  الذي  ربط

  الذي تملكهاقريب  المدى المشرراريع محفظ   األراضرري و   مخزون سرر ع   ذا إل   د  بير    ا االسررذحااع سرراله لذ وسرر 
ً  ع  تافيرالشرر    طالوالشرااط  البكر الممذدة عل    القرم  غابات   يكللها سرحر  اسرذننائ    مائ  واجه    ، فضر

في لرذ    رائعر برططًالت بحرير   لرد  امنزل مخطط لر  في جزيرة الفر 4000   االي  سرررررررررررررر حظ و  يلامذر.    4.6
  ا  مزيج  إطًق وسررررريافر المشررررررو  بمجر  .  يلامذرا     11الجزيرة الذي تحظ   ااجه  سرررررا ل   منل  يفاه طالها 

عل   مطل  ال فخم م  الشرررقق ومنا ل الذاون لاوس والفلل ال  مجماع  مذناع تضررره  الذي   السررركن    م  الا دات 
 .القرمالشاط  وغابات 

الضرررررررررررررر اف  والب ع   عًمات و مدرسرررررررررررررر   مع  ماع  واسررررررررررررررع  م  المرافق المجذم   مج وثم  خطط أخرى إلقام 
اشرررررام مجذمعات اابضررررر  ومذكامل  مع تنشررررر ط العد د م   مجال إبشرررررر     رسرررررز قدرات واجا  المما    ؛بالذجزئ 

 .والنماعبر محفظذها المذناع  لذحقيق المزيد م  اإل را ات  والمجاالت القطاعات 

  ي لذطاير االق م     إجمالي  بلغوي سناات.  5 فعها عل  مدى  وسيذه    مل ار  رله  2.5  تبلغ ق م  صفق  االسذحااع 
  تذضرررررررررم  تقديه، والذي اسرررررررررذرات ج   الدار الذنماي  م تعز    أاها  مامل ار  رله،    26لد  اجزيرة الفمشررررررررررو   ل
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المسرذنمري  وأصرحاا المنا ل المحليي  واإلقل ميي     ا ذ اجات مخذلف  السراه تلبي   فيالشرر   منذجات مذناع   
 . والدوليي 

 لذ االسرررذحااع    حظ  صرررفق ت: "العقاريةطالل الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار  قال  بهذ  المناسرررب   و 
في   سذرات ج   قع االاوعات الما   الاجهات المرغاب  أ ر اااصل تطاير  ف ما   لشر   الدار    بالنسب خاص  بألم  

السرررعديات، فطن االسرررذحااع عل   و ياس    الااصرررل  ي  جزيرتي الطريقعل    لحضررراراا البار ترسررر خا   و أ اظبي.  
  ومجذمعاتها ومسرررررررررررررالمينا عل  المد ي  لإلمارةق م  مسرررررررررررررذدام     تحقيققدرة الدار عل     م  لد يعز اجزيرة الف

خدماتها المنل    الدارسرررررذافر محفظ  المجماع ،   فيقطاعات مذعد ة   تنشررررر طم  خًل و المذاسرررررط والطايل. 
ً    ي  األكنر تميزا   س غدوالذي  مااقع الأل د   ".في أ اظبي وتفضي

لحفاظ عل  الطب ع  والماائل في الجزيرة باإلضرراف  إل  لمسررأل  ا  تر يزا   بيرا  المشرررو  المرماه   كما سرريالي لذا
 .2023اهاي  عام  مع اقذراا  الناراألول    را لوسذبصر مالذصم ه والبنام المسذدامي . 

لد مجماع  قاي  اجزيرة الف  تضررررر  : "جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشييييركة الدار للتطويرقال   م  جااب 
في المااقع  حصررري  فائق  الفخام العل  المنذجات   الكبيراإلقبال   وفي ضررامم  األاشررط  الذطايري  ألعمالنا.  

المشررررذري    قبلم       لنا اشررررهد  عل  العقارات الشرررراط   الاب الطلب المذزا د الذي  ا، إل  جأل اظبيالرئ سرررر    
واسرع  م  العمًم  شرريح  تسرذهد عقارات فريدة  تافير الجد دةتذ ح لنا صرفق  االسرذحااع   ؛الدوليي  والمحليي 
والسرررررر ا     ي منا ل العطًت ومالكوالمسررررررذنمري     اقاط اتصررررررال عبر قطاعات المق مي  ، معرف عي المسررررررذاى 

 ".الداخل  

عبر    ،وجزيرة السررررررررررررررعرديرات  اس، جزيرة يرالاجهذي  األ ر  في أ اظبيفي تطاير    جالريرا  وقرد لعبرت الردار  ورا   
  ،" وسرررت ياسو" ،"السرررعديات جرو "و ،"ياس ايكر "الرئ سررر   منل   المشررراريع الذطايري إقام  ط   واسرررع م   

 فيتها  اخبر   اليام  اعذبارا  م  الشر    وسذاظف. "جاالر السعديات "، و"اازسعديات الغ"و،  "ممش  السعديات "و
 المنا ل في العاصم . لمالكيومميزة  ةجد د  وضا  عر  سذافرلد،  يث اجزيرة الف

 - انتهى -
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 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 شررررركة الدار را دي  جي مجال ت وير وةداري العقارات جي دولة اإلماراتث إيه ةنعا تعتمد نموشغ تشررررعيل متنوم ومعررررتدام تدعم  
 عتثمار".شركتان أعاعيتانث وهما "الدار للت وير" و"الدار لال

 
ّكان عبر أكثر الوجعات المرغوبة جي ةماري عررتواصررل شررركة "الدار للت وير" دورها الرياد  جي ت وير مجتمعات متكاملة تُثر  إياي ال

مليون  69أبوظبيث بما جي شلك جزيري ياس وجزيري العررعديات وشررا ر الراإة وجزيري الريم. كما أنعا تمتلك مإأظة أرامرري بمعرراإة  
مربعث وتشرمل ثاله وإدات أعمالث وهي: الدار للمشراريعث وهي الشرام المتصصرصرة جي تنأيش المشراريع والمعرنولة عن ةداري وإدي  متر 

 أعمال ةداري المشرروعات القا مة على الرعوم  و"الدار للريادي"ث والتي تتولّى اقتنا  جر  األعمال الجديدي وت وير مجاالت االبتكار  و
ة تركز على العرروع العقارية المصرررية الواعدي والُمدري ل رباتث باعتبارها عرروقا  ر يعررية لت وير مجتمعات "الدار مصررر"ث وهي   منصررّ

 متكاملة متعددي االعتصدامات.
 

مليار درهم من األصررول    30وتمررم شررركة "الدار لالعررتثمار" وإدي ةداري األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل مإأظة قيمتعا  
المدّري لإليرادات المتكرري جي ق ام التجز ة والمجتمعات العرررركنية والتجارية والأندقية واألصررررول اللوجعررررتية. وتمتلك "الدار  العقارية  

ة تبل   يمتلك مجمعا  من المعررررتودعات والمكاتل والمراج   % جي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الش   70ل صررررول اللوجعررررتية" إصررررّ
متر   166,000مدينة أبوظبي الصرناعية ""ييكاد"  ويبل  صراجي معراإات  المصصرصرة لإليجار نإو    الصرناعية مرمن موقع اعرتراتيجي جي

 .كما تتولّى "الدار لالعتثمار" ةداري المنصات الثالثة األعاعيةث وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للمياجة والترجي " مربع.
ة "الدار للتعليم" مإأظة األصررو مدرعررة تشررعلعا وتديرها "الدار   28ألف  الل جي    33ل التعليمية التي تتمررمن ما يقارل  وتشررمل منصررّ
جنعرررريةث وهي تعتمد مجموعة واعررررعة من المناه    100يالف ُمعلم ينتمون ةلى أكثر من  3للتعليم"ث باإلمرررراجة ةلى شرررربكة متنامية من  

 التعليمية والصدمات اإلماجية مثل أكاديمية تدريل المعلمين.
 
ا تتولّى "الدار للعقارات" دم  عمليات العقارات التجارية والعركنية مرمن مإأظة شرركة "بروجيس" المتصصرصرة جي ةداري العقاراتث بينم

ة ةدارية عقارية متكاملة. وتتولّى شرركة "الدار للمرياجة والترجي " معمة اإلشرراف على  كما تشرمل كشلك ةداري المجتمعات من صالل منصرّ
  باإلمراجة ةلى رأس الصيمة.  قية والترجيعية التابعة للدارث المتواجدي بشركل أعراعري جي جزيري ياس وجزيري العرعدياتثمإأظة األصرول الأند

غرجة جندقيةث ةلى جانل ةداري العمليات عبر مالعل العولف والنواد  الشررا  ية    4,250جندعث بإجمالي   13وتمررم مإأظة الدار الأندقية  
 والمراعي.

 
 ث وتإق  أعمال الشركة أرباإا  وةيرادات متكرري ALDAR:UHدرجة جي عوع أبوظبي ل وراع المالية "رمز التداول  أععم شركة الدار مُ 

معرتقريث وتمتلك قاعدي واعرعة ومتنوعة من المعراهمين. وتتبناى الدار أجمرل معايير الإوكمة المنعرعريةث وتلتزم بإداري عمليات معرتدامة  
 تإقي  قيمة ُمماجة لمعاهميعا بشكل معتمر. على األمد ال ويل إرصا  منعا على

 
تتبناى شرركة الدار رنية   موإة إيه تعرعى ألن تكون الم ور والمدير العقار  األكثر موثوقية جي المن قةث وهي تمر لع بدور مإور   

ات الالزمرة للعمرل والعي   جي ت وير وجعرات عراليرة الجّودي ومريإرة تلبي اإتيراجرات أجراد المجتمع وتتواجر جيعرا المقومرات واإلمكرانر
 والترجي .
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