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ي العام  التصنيف: لالستخدام الخارج 

الدار تطرح لإليجار أول شقق إقامة قصيرة في أبوظبي خاضعة للوائح 
 التنظيمية 

 
( التي تتيح للعمالء خيارات إقامة مرنة،  Cloud Livingالدار تطلق المنصة اإللكترونية "كالود ليفنغ" ) •

 وأسعار شاملة بدون رسوم مخفية
 مشروعي الدار "ذا بردجز" و"أبراج القوس"ارتفاع الطلب على الشقق المفروشة في  •
 سنويا  مليار دوالر  116لدار سوق اإلقامة القصيرة العالمي الذي تصل قيمته ا دخلست •
إمكانية  جديد يتيح  لتطوير إطار تنظيمي    Lavandaوشركة    أبوظبي  –دائرة الثقافة والسياحة  مع  الدار  ت  تعاون •

 التأجير المرن، قصير ومتوسط األجل
 

األول من نوعه    (، الموقع اإللكترونيCloud Livingأطلقت الدار العقارية اليوم "كالود ليفنغ" ):  2022يناير    31أبوظبي،  
الشقق الحديثة  لألفراد والعائالت خيارات إقامة حصرية ومرنة في  والذي يقّدم  في أبوظبي والمتخصص بالتأجير قصير األجل،  

تأتي هذه الخطوة  و   .Lavandaبالتعاون مع شركة تكنولوجيا التأجير في المملكة المتحدة    المتكاملةضمن مجتمعات الدار  
الثقافة والسياحة   دائرة  أطلقتها  التي  العطالت  بيوت  بتأجير  الخاصة  التنظيمية  واللوائح  الترخيص  إجراءات  تنفيذ    – عقب 

 .في وقٍت سابقأبوظبي 
 

  الوجهات رواجا  من أكثر  بعض  مه الدار في  وزوارها فرصة التنّعم بأسلوب الحياة الراقي الذي تقدّ وسُتتاح أمام سكان أبوظبي  
،  ، وتمنح فاتورة واحدة تتضمن جميع الرسومتوفر الدار خيارات تأجير مرنةو دون التزامات طويلة األجل.  ومن  في أبوظبي،  

 . من دون أي رسوم مخفيةدارة اإلو قصيرة األجل رسوم المرافق  حيث ستشمل جميع عقود اإليجار 
 

التأجير من خالل منصةوتت ليفنغ" )  يح عقود  إقامة قصيرة  (  Cloud Living"كالود  ليلة واحدةتمتد  فترات  ضمن    حتى 
غرف، سواء  مفروشة أو غير مفروشة،    3مجموعة من الخيارات المتنوعة، بداية  من وحدات االستوديو ووصوال  إلى شقق من  

المنصة اإللكترونية المرحلة التجريبية األولى، حصلت  تدشين  عقب  و   " و"أبراح القوس" في جزيرة الريم.ذا بردجز"  ي في مشروع
 . "ذا بردجز"الوحدات المتواجدة في مشروع "، خاصة   إير بي إن بي في الموقع اإللكتروني " تقييمأفضل على  "كالود ليفنغ"

 
حرصت الشركة على دعم "كالود ليفنغ"   ،القطاع العقاري في  التركيز على االبتكار الرامية إلىالدار  استراتيجيةتماشيا  مع و 
(Cloud Living  بمنصة تقنية حديثة تتيح )قياس  . وستتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية  للعمالء تجربة مرنة ومريحة وسهلة

مع توسع المنصة األمر الذي من شأنه ضمان التميز المستمر  ،  (Cloud Living"كالود ليفنغ" )  وإدارة وتعزيز تجربة عمالء
وستوفر للدار  في دولة اإلمارات، لخدمة  لهذه امن نوعه األول  وستكون المنصة التطبيق التكنولوجي. عبر المنطقة وخارجها
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  اإليجارات لتقرير سوق    وفقا  وذلك    ،مليار دوالر  116الذي تصل قيمته    قصيرة العالميالسوق اإلقامة  وصوال  مباشرا  إلى  
 المتخصصة في الصناعة. Skift لشركة   2020لعام قصير األجل 

 

 Cloud"ُيثبت إطالق ’كالود ليفنغ‘ )  المدير التنفيذي لالستراتيجية والتحول في شركة الدار العقارية:  ، وقال معن العولقي
Living  التزامنا بتطوير منتجات وحلول جديدة ُترضي عمالءنا، وتلبي في الوقت ذاته احتياجات سوق العقارات المزدهر )

وم االقتصاد القائم على الوظائف المؤقتة، والذي من المتوقع كما سيساهم إطالق هذه المنّصة في ترسيخ مفه  في أبوظبي.
ُندرك تماما  أن الراحة والمرونة عنصران مهّمان عند اختيار    وإننا.  مليار دوالر بنهاية العام الجاري   347أن تبلغ قيمته  

مت هذه المنصة  ُصمّ    يث، ح ( Cloud Livingمه ’كالود ليفنغ‘ )منزل لإلقامة أو حجوزات العطالت، وهذا بالضبط ما يقدّ 
توفير خيارات إقامة مرنة للعمالء من دون التزامات طويلة المدى، سواء ممن يفضلون العمل عن ُبعد من أي بهدف  

ونحن نتطلع إلى الترحيب قريبا  بالضيوف في وجهتنا األكثر رواجا    .مكان، أو للسكن العائلي، أو زيارة اإلمارة للسياحة
 ".في أبوظبي

 
الثقافة والسياحة  التراخيص  مكتب  مدير    حمد محمد سعيد آل سودين،ومن جهته، قال   دائرة  التنظيمي لدى    - واالمتثال 

’كالود ليفنغ‘ الالزم لعمل منصة    تطوير اإلطار التنظيميل  Lavandaوشركة    مع الدار العقارية  تعاوننايسعدنا  "  أبوظبي:
(Cloud Living)    قصير يتيح إمكانية التأجير المرن،  فّعال  المتميزة والمبتكرة. وقد مّكننا هذا التعاون من تطوير إطار  

ما من شأنه ضمان توفير تجربة  ،  ، لكافة شرائح المجتمع ولزوار أبوظبي القادمين من كافة أنحاء العالماألجل  ومتوسط
 سلسة ومريحة للعمالء".

 
 ،هاعلى طول القناة المائية في  في جزيرة الريم، والذي يمتدّ االستمتاع بموقعه المثالي  من    "ذا بردجز"ضيوف مشروع  سيتمّكن  و 
ثالثة أول    تطوير. وكانت الدار قد انتهت من  نّزه والواجهة المائية ومعالم المدينة الرئيسيةتاإلضافة إلى إطالالته على المب

، بينما شارفت أعمال البناء في األبراج الثالثة األخرى على االنتهاء. وسيضم  شقة  636من  والتي تتألف    في المشروع،  أبراج
في    متاجر مؤقتة ومقهى ومساحات خارجية مخصصة لممارسة الرياضة لتوفير نمط حياة عصري وحيوي لسكانها.المشروع  

والبانثيون في  سب مبدأ "ستونهنج" في بريطانيا  وُصممت بشكل معماري مذهل ح،  حين تقع أبراج القوس في منطقة شمس
يوفر كل من  كما والمقاهي والمطاعم. المتاجر  بيع بالتجزئة مع مجموعة واسعة من ترفيه و منصة  األبراج  وتتضّمناليونان. 

هية في جزيرة  أبوظبي والكورنيش والمعالم الثقافية والترفيمدينة  إلى وسط  سهولة الوصول    مشروعي "ذا برجز" و"أبراج القوس"
 السعديات.

 
  https://cloudliving.reservations.direct( عبرCloud Livingيمكن للعمالء تصّفح منصة ’كالود ليفنغ‘ )

 
 -انتهى-

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 اإلعالمي:التواصل 

https://cloudliving.reservations.direct/
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 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971+ 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف

9638 560 4 971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
دولرة اإلمراراتح ثيرن قنترا تعتمرد نموغي تشررررر يرل متنو  تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي  

 ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانح وهما "الدار للتروير" و"الدار لالستثمار".

تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري ثياا السررررك ان عبر أكثر الوجتات 

لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الراثة وجزيرا الريم. كما أنتا تمتلك  المرغوبة تي قمارا أبوظبيح بما تي غ

مليون متر مربعح وتشرمل ثالن وثدات أعمالح وهي: الدار للمشراريعح وسرتكون مسر ولة عن    65مثفظة أراضري بمسراثة 

مليار درهم من مشرررروعات   45قدارا وثدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسرررومح بما تي غلك مثفظة بقيمة  

ناص ترص األعمال الجديدا وتروير مجاالت قسركان الموارنين والبنية التثتية الر يسريةو و"الدار للريادا"ح والتي تتول ى اقت

ل  ة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا والُمدرا لاربااح باعتبارها سرروقا االبتكارو و "الدار مصررر"ح وهي منصرر 

 ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.

مليار درهم    16عة الدار والتي تشرمل مثفظة قيمتتا  وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" وثدا قدارا األصرول التابعة لمجمو

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تتول ى قدارا   من األصرررررول العقراريرة المردر 

ة "الدار  المنصررات الثالثة األسرراسرريةح وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضررياتة والترتيه". وتشررمل من صرر 

للتعليم" مثفظة األصررول التعليميةح بما تي غلك أكاديميات الدارح وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم مثفظتتا  

جنسرريةح   100آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من    3ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من   24مدرسررة وأكثر من   20

 لتعليمية والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج ا

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن مثفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي  

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة  "الدار للضرياتة  قدارا العقاراتح كما تشرمل كغلك قدارا المجتمعات من خالل منصر 

والترتيه" متمة اإلشرراف على مثفظة األصرول الفندقية والترتيتية التابعة للدارح المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس 

غرتة تندقيةح قلى جانب قدارا    2900تناداح بإجمالي   10وجزيرا السعدياتح بما تي غلك مثفظة الدار الفندقية التي تضم  

 لف والنوادي الشار ية والمراسي.العمليات عبر مالعب ال و

ل ALDAR:UHأسرتم شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول   (ح وتثقق أعمال الشرركة أرباثا

وقيرادات متكررا مسرتقراح وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبناى الدار أتضرل معايير الثوكمة الم سرسريةح 

ل منتا على تثقيق قيمة ُمضاتة لمساهميتا بشكل مستمر.وتلتزم بإدا  را عمليات مستدامة على األمد الرويل ثرصا

تتبناى شرررررركرة الردار ر يرةل رموثرة ثيرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرةح وهي 

دا ومريثرة تلبي   اثتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيترا المقومرات تضررررررلع بردور مثوري تي تروير وجترات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.

     

 

 Lavandaحول شركة 
الم سرسرات   Lavandaتمك ن . وتي المملكة المتثدا العقارات تكنولوجيا تأجير مجال  را دال تي  Lavandaتُعتبر شرركة 

ا تي العالم من قعادا تصررور تجربة العمالح وتثسررين أداح األعمال من خالل  توتير العقارية السرركنية األكبر واألكثر ابتكارل

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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
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العديد    باإلضراتة قلى  Blackstoneو   JLLو   Greystar سرجل عمال تا شرركات مثليشرمل ومرن.  التأجير خيارات ال

 www.getlavanda.com الموقع التالي: زيارايرجى ومات مزيد من المعللمن العمالح اآلخرين. ل

 

http://www.getlavanda.com/

