
 

 

Classification : Internal General Purpose 

 
  وت طلق مشروع مشروع "ياس بارك غايت"  علن بيع جميع وحداتالدار العقارية ت  

 "ياس بارك فيوز"  الفلل المستقلة الفريد
  

 درهم مليار  1.1 غايت" بارك "ياس مبيعات  قيمة تجاوزت •
من  بتداًء الجنسيات اتاح للمشترين من كافة ت  سضمن مشروع "ياس بارك فيوز"  فيال 341إطالق  •

 نوفمبر  23
التي في الجانب الشمالي من جزيرة ياس  خير األالفلل المستقلة  مجمّعسيكون "ياس بارك فيوز"  •

 في أبوظبي جذباً المعيشية أكثر الوجهات عد من ت  

 
 

مشروع  عن بيع جميع الوحدات فيأعلنت الدار العقارية )"الدار"(  :2022 نوفمبر 21أبوظبي، اإلمارات، 
 . مليار درهم 1.1 بلغت   مبيعات قيمة ب ،في جزيرة ياس"ياس بارك غايت"، أحدث مجمعاتها السكنية 

 
 جاذبية عكسالمبيعات، مما ي إجمالي من % تقريبا  10استحوذ المشترون من غير المقيمين على نسبة و 
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% من إجمالي المبيعات، فيما 5لة للعمالء الدوليين. وش  ك ا المقيمون دا ا الدولة نس  بة  كوجهة مفض    أبوظبي  

%. وال تزال اس           تراتيجية الدار  85اس           تحوذ العمالء من المواتنين الماراتيين على النس           بة المتبقية البالغة 
لذين يس         ترمرون للمرة ا ولى في ، حيث بلغت نس         بة المش         ترين اكبيرا  لتوس         يع ئاعدة عمال ها تحق   نجاحا   

لت الناث % وش    ك  49عاما  إلى   40من ناحية أ رى، وص    لت نس    بة المش    ترين دون  و %.  95مش    اريع الدار  
 % من إجمالي المشترين.35نسبة 

 
مجم ع "ياس بارك فيوز" إلى تلبية  للطلب المس         تمر والمتس         ارع من العمالء، أتلقت الدار في الوئت نفس            و 

فيال مستقلة على مقربة من "ياس بارك غايت". وسيكون "ياس بارك فيوز"   341  ضميالذي سو   ،جوار المشروع
في وجهة س     كنية   منازل مخص     ص     ة للعا الت الجانب الش     مالي من جزيرة ياس الذي يقد    في المجم ع ا  ير  

 نوفمبر. 23للمشترين من كافة الجنسيات ابتداء  من فريدة سُتتاح 
 

ثالث في ذلك فلا من  فلا مخص ص ة للعا الت بعس عار تنافس ية، بمامجموعة  ويض م مش روع "ياس بارك فيوز"  
 ،درهممليون    3.43غرف نو  بعس   عار تبدأ من  أربع فلا من  و درهم،  مليون    2.84غرف نو  بعس   عار تبدأ من 

وي عتي المش              روع تلبي ة  للطل ب المتن امي على الفل ا  درهم.  4.1وفل ا من  مس غرف نو  ب عس              ع ار تب دأ من 
دة بكافة المراف  تمتاز المنازل دا ا المجمع . و في جزيرة ياس  العص    رية المس    تقلة دا ا مجمعات س    كنية مزو 

ر ص     اميم المس     توحاة من بمس     احات  ارجية أوس     ع تحافو على الخص     وص     ية، فض     ال  عن الت  الجديد  المس     و 
والوس  ا ا الحديرة ا س  لوا المعماري ا  اذ لمباني البحر المتوس  ل والمجموعة الواس  عة والمتنو عة من المراف  

 الترفيهية.
 

 وتعليقا  على إتالق هذا المشروع، ئال راشد العميرة، الر يس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير:
على مشروع "ياس بارك غايت" من المشترين المقيمين والمستثمرين المحليين والدوليين  "يشّكل اإلقبال القوّي  

شهادًة ملموسة على استمرار تنامي جاذبية المجتمعات السكنية في جزيرة ياس للعيش واالستثمار. ويوفر  
في أحد أبرز الوجهات الجاذبة   عائليالمتالك منزل    أخيرة للعمالء فرصة    "ياس بارك فيوزنا الجديد "مشروع

في العاصمة. ويراعي كل جانب من جوانب المشروع احتياجات عمالئنا المتغيرة ويرقى إلى تطلعاتهم، لذلك  
 . نتوّقع طلبًا قويًا على هذا المجمع االستثنائي"
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 115,000  تبلغ مس احت ويتيح المش روع الس كني للقاتنين فرص ة الوص ول المباش ر إلى منتز  ياس بارك الذي  

نص   مس احة ياس مول، ويرس ي معالم سياس ية جديدة لتص ميم المنتزهات والمس احات   متر مربع، أي أكرر من
الخارجية في الجانب الش  مالي من جزيرة ياس وعلى مس  توى المارات ككا. وس  يوفر المنتز  س  لس  لة واس  عة من 

ولى، والتي س        تتص        ا بممش        ى يتيح الوص        ول ل ا منها، التي تجتمع بمكان واحد للمرة ا المراف  الترفيهية  
 بجانب مسارات المشي المنتشرة في محيل المنتز .

 
ياس بارك فيوز" فرص    ة مميزة لقاتني  لالس    تمتاع بالحدا   الترفيهية المميزة "س    يوف ر مش    روع عند اس    ت مال ، 

ق في المركز التجاري الخا  ب ، إلى جانب   المراكز المجتمعية والص     االت الريا      ية، دا ا المجمع والتس     و 
س  كان المش  روع   حظىوالقاعات متعددة االس  تخدامات، وبرك الس  باحة، والمس  احات الخارجية الش  اس  عة. كما س  ي

تعتمد المنهاج البريطاني وتديرها    ا دةيحتوي على مدرس      ة ر بإمكانية الوص      ول إلى مركز مجم ع "نويا" التي س      
 ة كافة االحتياجات التعليمية في الجزيرة.أكاديميات الدار، وذلك لتلبي

 
، في 2023الربع الراني من    الل  فيوز"ياس بارك " من المقرر أن تبدأ أعمال البناء والتش        ييد في مش        روعو 

. وُيمكن للعمالء المهتمين بش راء وحدات في 2026الربع الراني من  حين ُيتوئع أن تبدأ عمليات التس ليم  الل 
ات الدار في "الدار س          كوير"، أو االتص          ال بمركز مبيعات الدار على الرئم زيارة مركز مبيع  فيوزياس بارك 

25327-ALDAR/800-800 أو على البريد الل تروني ،dar.comcustomermanagement@al. 
 

 - انتهى -
 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 
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 حول شركة الدار

ن أدرادريتان   تُعتبر شرركة الدار راددً  ي  جاا  تووير وددارً العقارا  ي  دولة امجارا   يي  دناا تعتجد نجوج  تشرلي  جتنوو وجدرتداد تد جر شرركتا

 وهجا "الدار للتووير" و"الدار لالدتثجار".  

الدركاان  بر أكثر الوااا  الجرغوبة ي  دجارً أبوبب   بجا ي   تواصر  شرركة "الدار للتووير" دورها الريادف ي  تووير جاتجعا  جتكاجلة تُثرف يياً  

جليون جتر جربع  وتشرج  ثال  ويدا     69جلك ازيرً ياس وازيرً الدرعديا  وشراوا الراية وازيرً الريد. كجا أناا تجتلك جيةبة أرا ر  بجدراية  

 ا  أ جا   وه : الدار للجشراريع  ودرتكون جدرةولة  ن ددارً ويدً أ جا  ددارً الجشررو ا  القادجة  لر الردرود  بجا ي  جلك جيةبة تت رجن جشررو

لاديدً وتووير جااال  االبتكارا و "الدار جصررر"   ددرركان الجواونين والبنية التيتية الرديدرريةا و"الدار للريادً"  والت  تتولار اصتناص يرص ال جا  ا

 تخداجا .وه  جنصاة تركز  لر الدوق العقارية الجصرية الوا دً والُجدرً لألرباح  با تبارها دوصا  رديدية لتووير جاتجعا  جتكاجلة جتعددً االد

ً    30ج  جيةبة صيجتاا  وت ررد شررركة "الدار لالدررتثجار" ويدً ددارً الصررو  التابعة لجاجو ة الدار والت  تشرر جليار درهد جن الصررو  العقارية الجدرا

ة تبل   لإليرادا  الجتكررً ي  صواو التازدة والجاتجعا  الدرركنية والتاارية والةندصية والصررو  اللوادررتية. وتجتلك "الدار لألصررو  اللوادررتية"   يصررا

   يمتلك% ي  جاجع "جلتقر أ جا  أبوبب " الجف  70
 
ات      ماقع  ضتتتمن الصتتتيا    والمرافق  والمكاتب  المستتتتات ا  من مجمعا

    استتتتي
  أباظب     مديي   ف 

    ويبلغ"(  آيكات)"  الصيا   
كجا تتولار "الدار لالدتثجار" ددارً الجنصا  الثالثة الدادية    . مربتتع متي   166,000  نحا  لإليجار  المخصص   مساحاته  صاف 

 وه : "الدار للتعليد" و"الدار للعقارا " و"الدار لل ياية والتريير".

ة "الدار للتعليد" جيةبة الصرو  التعليجية الت  تت رجن جا يقار   بام راية    جدردرة تشرللاا وتديرها "الدار للتعليد"    28ألف وال  ي    33وتشرج  جنصرا

اندرررية  وه  تعتجد جاجو ة وادرررعة جن الجناهل التعليجية والخدجا  ام رررايية جث     100آالف ُجعلد ينتجون دلر أكثر جن   3دلر شررربكة جتناجية جن 

 أكاديجية تدري  الجعلجين.

"بروييس" الجتخصرصرة ي  ددارً العقارا   كجا تشرج  كجلك  بينجا تتولار "الدار للعقارا " دجل  جليا  العقارا  التاارية والدركنية  رجن جيةبة شرركة  

ة ددارية  قارية جتكاجلة. وتتولار شرررركة "الدار لل رررياية والتريير" جاجة امشرررراف  لر جيةبة الصرررو  الةن دصية  ددارً الجاتجعا  جن خال  جنصرررا

يندق     13وت رد جيةبة الدار الةندصية    بام راية دلر رأس الخيجة.    والتريياية التابعة للدار  الجتواادً بشرك  أدرادر  ي  ازيرً ياس وازيرً الدرعديا 

 غرية يندصية  دلر اان  ددارً العجليا   بر جال   اللولف والنوادف الشاودية والجراد .  4,250بإاجال   

بايا  وديرادا  جتكررً جدرتقرً   (  وتيقق أ جا  الشرركة أرALDAR:UHأدراد شرركة الدار ُجدراة ي  دروق أبوبب  لألوراق الجالية زرجز التداو   

الووي  يرصرا   وتجتلك صا دً وادرعة وجتنو ة جن الجدراهجين. وتتبن ر الدار أي ر  جعايير اليوكجة الجةدردرية  وتلتزد بإدارً  جليا  جدرتداجة  لر الجد  

 جناا  لر تيقيق صيجة ُج اية لجداهجياا بشك  جدتجر.

لن تكون الجوور والجدير العقارف الكثر جوثوصية ي  الجنوقة  وه  ت ررولع بدور جيورف ي  تووير    تتبن ر شررركة الدار رةية  وجوية يي  تدررعر

دً وجريية تلب  ايتيااا  أيراد الجاتجع وتتواير يياا الجقوجا  وامجكانا  الالزجة للعج  والعيش والتريير.  وااا   الية الاوا

     

 
 
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/aldar_properties/?hl=en&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=KOtOZgTgGsFP1/2Ei4sOk4Dy5C4EKDTNsAXRZDSWKZM=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/AldarTweets&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=3vSIkeeKb20ErLhWVFR5tVc4lmgc5vJqax6nJlhZnSI=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/aldar-properties-pjsc&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=QM9jUoVB8qoLvUVWIRz0rCeiv34sa4AOjzV34OJ09ks=&reserved=0

