
 

 

Classification : External General Purpose 

 

المستوحى من نمط   "كوِلكشنياس غولف " مشروعطلق الدار ت  
 في جزيرة ياسنتجعات مال

 
 مليار درهم يطل على ملعب الغولف ياس لينكس أبوظبي 1.7مشروع بقيمة  •
في   ةالحياة العصرررررريعناصرررررر تندمج فيها  المتنامي على العقارات التي المشرررررروع الطلب  لبي  ي •

 جزيرة ياس
واجهات  على ملعب غولف و   تدوبلكس بإطالالوحدات وحدات اسرتوديو وقرقق و  يوفر المشرروع •

 يوليو 23 تاريخ لجميع الجنسيات اعتبارًا منهي متاحة للتملك ، و يةبحر 
 ققة للبيع في المرحلة المبدئية 519طرح  •
 

 
 

، اكلِدكشتتتتتتتتتتتتتت يتة  ولد   اأعلنت  لدترلا لدارتةا)تا دالدترلااق        :2022 يوليو  05أبوظبي، اإلمرارات،  
 في جز)رة ية  بأبلظبي.لدفةخرة  اسكنيمشةا)اهة لدلدذي ُيار أحرث 

 
  ملاب لدغلد  ية  دينكس أبلظبي  لدُمطل على لدستتتتتتكني لدفةخراية  ولد  كلِدكشتتتتتت ا  و)ضتتتتتتع مشتتتتتترو   

لدمستتتتتتتلحى تمتتتتتتميمه م   م   مليةا داهع  مةالتي و   1.7لدبةدغ قيمته    ،وةبةت لدررم لدطبيعيا في أبلظبيو 
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شتتتتترا    1062يحتلي على  كمة   .متر مربعأد    127تمتتتتتل  دى مستتتتتةحا  ةبجيا  جمةديا  على    لدمنتجاةت 
 يلديل. 23تةا)خ لدجنسيةت لعتبةاًل م  ووحرلت دوبلكس، وهي متةحا دلتملك دجميع 

 
م  لدام ء،  ولسااهذل لدمشرو  مجملعا متنلعا م  لدلحرلت لدتي تلبي لحتيةجةت وأذول  شر)حا  )لفر و 

لدمنةزل لدكبيرة ولدلحرلت لدممتتتمما خمتتتيمتتتًة  برليًا م  لدشتتترل لدمفروشتتتا ووير لدمفروشتتتا، وو تتتلً   دى 
 لدغلد   ب لدلحتترلت لدمطلتتا على ملاتتوتتميز    دلمستتتتتتتتتتتتتتت مر)  لدمهتمي  بتتتأجير وحتترلتهع بتت جتتةل  متتتتتتتتتتتتتتيرة.

 وروب لدشمس في أبلظبي. بإ   ت مةئيا تمكنهة م  لدترةط منظر
 

ورف  وث ث  لدمشتترو  لدجرير بي   ستتتلديل وورفا  لم وورفتي  لمهذل  وتتنل  خيةالت لدشتترل لدستتكنيا في  
. ول ستتتجةمًة مع تلجهةت لدام ء، وحرلت دوبلكس م  ورفتي  لم  دى ث ث ورف  لمبةإلضتتتةفا  دى ،   لم

لامل تلفير لألجللء لد زما دبهرف   مخمتتتتمتتتتاً   مكتبياً  ةً وحرلت كبيرة دتشتتتتمل ورفستتتتيضتتتتع هذل لدمشتتتترو  
للحرة مفروشتا بتمتةميع  لدا  رفغلدوحرلت ل ستتلديل وشترل    وتأتي مجملعا ولستاا م  ،ولدرالستا م  لدمنزل

مليلن    1.2فئا لإلستتتتلديل، ودداهع  أد     705تبرأ م     بأستتتاةا تنةفستتتيا. وتتلفر وحرلت لدمشتتترو  متنلعا
 .دلشرلداهع 

 
م  ملل ع لستتتتتتتضتتتتتتةفا أضتتتتتتخع وأبرز ا بمل ع م ةدي يرع على مرربا  كلِدكشتتتتتت يتمتع مشتتتتتترو  اية  ولد   

لدفاةديةت لدر)ةضتتتتتتتتيا لدروديا، بمة فيهة بطلدا أبلظبي ا تس    بي ستتتتتتتتي دلغلد ا وستتتتتتتتبة  جةئزة أبلظبي  
ومنةفستتتةت جز)رة لدنزلل م  ايل  ف ستتتيا. و)رع هذل لدمشتتترو  لدستتتكني على مرربا م    1لدكبرى دلفلامل   

ي مكة ا جةذبا دلمشتتتر)  لدروديي  لدذي  ستتيستتتفيرون م   لدمطةا لدرودي لدرئيستتي في أبلظبي، ممة يجاله ف
عيس حيةة هة ئا في أك ر لدمرن ل ستتتتتمتة  ب ظةم لإل ةما في لإلمةاة و لدتي  رأت على  لألخيرة  لإلجرلءلت 

 س مًا وأمة ًة في لداةدع.
 

  درى لدرلا دلتطل)ر:  الشر لداميرة، لدرئيس لدتنفيذي دلشؤون لدتجةا)اوتاليرًة على      هذل لدمشرو ،  ةل 
جزيرة ياس طوال العام    ضررررمناألخيرة  مشرررراريعها  طروحات  في  التي حققتها الدار   للنجاحاتاسررررتكمااًل "

الكبيرة التي تزخر بها    بالمكانةقناعتنا الراسرررر ة   كوِلكشررررنإطالق مشررررروع ياس غولف  يؤكد  الماضرررري، 
اهتمررام كبير من جررانررب المقيمين بررالرردولررة  تحظى بررجزيرة يرراس برراعتبررارهررا وجهررة من الطرا  العررالمي  
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، فإننا نتوقع  سريوفر مزيجًا متنوعًا من الوحداتمشرروع ياس غولف كوِلكشرن وألن  والمشرترين الدوليين. 
يتطلعون إلى قرررررررررراي منزل جرديرد، وكريلرك المسرررررررررت مرين  برالردولرة ممن إقبرااًل كبيرًا من جرانرب المقيمين 

 .االستفادة من سوق العقارات الواعد في إمارة أبوظبي"المحليين والدوليين اليين يطمحون إلى 
 

مجملعا ولستتاا م     ستتةكنيهم   م  لدحيةة لدفةخر دلمنتجاةت، و)لفر دمع لدمشتترو  بأستتللب مستتتلحى   تتُ 
ستبةحا، بةإلضتةفا  أحللض  و تة ت ا)ةضتيا و في  ةبل لدبلديلم مشتتركا  مستةحةت خضترلء لدمرلفل ومنهة  

 دى جنةح دلية ا لدبر يا وم عب ا)ةضتتتتتيا متاردة ل ستتتتتتخرلمةت ومستتتتتةاًل دلجري. كمة ستتتتتيستتتتتتمتع لدام ء 
لإل   ت على ملاتب لدجلد  ذي لدمستتتتتتتتتتتتتتتلى لداتةدمي، و بجميع لدمرلفل لدحتةديتا لدتي تلفرهتة جز)رة يتة  

ة شتتتتتترو  )ضتتتتتتع لدمو   أبلظبي.مةاة   وأشتتتتتتجةا لدررم وأفل    ،وستتتتتتلبر مةاك    ،متةجر دلبيع بةدتجزئا  10أيضتتتتتتً
 ومطةعع ومرةهي.

 
لدربع لألول م  عةم  خ ل ا كلِدكشتتتتتتتتت م  لدمررا أن تنطلل أعمةل لإل شتتتتتتتتتةء في مشتتتتتتتتترو  اية  ولد  و  

 .2025في لدربع لد ةدث م  عةم لدلحرلت تبرأ عمليةت تسليع على أن ، 2023
 

وتمةشتتتيًة مع لستتتترلتيجيا ل ستتتترلما لدشتتتةملا دشتتتركا لدرلا لدارةا)ا،  تتتمم  لدلحرلت لدستتتكنيا في مشتتترو   
ا دتحريل تمتتتتنيل دؤدؤتي  ضتتتتم  فئا لدمبة ي لدستتتتكنيا وتمتتتتنيل دؤدؤة دلمستتتتةحةت كلِدكشتتتت اية  ولد  

جتةوزة بتذدتك أحترث لدماتةيير  لدترييع بتراجتةت لدلؤدؤ دلمبتة ي لدتتةبع دبر تةمت الستتتتتتتتتتتتتتتترلمتاا، متلداتةمتا وفرتًة دنظتةم  
   .لداربيا لدمتحرة لدماتمرة في دودا لإلمةالت 

 
ا ز)ةاة مركز مبياةت لدرلا في لدرلا كلِدكشت يمك  دلام ء لدمهتمي  بشترلء شترل في مشترو  اية  ولد  

أو لدتلل تتتتتتتتتل عبر لدبر)ر لإلدكترو ي   ALDAR/800-25327-800ستتتتتتتتتكل)ر أو ل تمتتتتتتتتتةل على لدر ع 
customermanagement@aldar.com. 

 
 - ل تهى -

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

mailto:customermanagement@aldar.com
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 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 عيسى جودي 

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
ن تُعتبر شرررركة الدار راًدفي مي مجال تروير وردارف العقارات مي دولة اإلماراتي  ين رنتا تعتمد نموتش تشرررنيل متنود ومترررتدام تدعم  شرررركتا

 أتاتيتاني وهما "الدار للتروير" و"الدار لالتتثمار".

يي  تواصررل شررركة "الدار للتروير" دورها الرياد  مي تروير مجتمعات متكاملة تُثر   ياف الترركران عبر أكثر الوجتات المرغوبة مي رمارف أبو ب

مليون متر مربعي وتشرمل    65ك م ف ة أراضري بمترا ة  بما مي تلك جزيرف ياس وجزيرف الترعديات وشرارا الرا ة وجزيرف الريم. كما أنتا تمتل

 ثالن و دات أعمالي وهي: الدار للمشراريعي وترتكون مترةولة عن ردارف و دف أعمال ردارف المشرروعات القاًمة على الرترومي بما مي تلك م ف ة

يادف"ي والتي تتولرى اقتناص مرص األعمال الجديدف  مليار درهم من مشرررروعات رتررركان الموارنين والبنية الت تية الرًيترررية  و"الدار للر  45بقيمة  

ي رً ة تركز على الترول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف لحربااي باعتبارها تروقا يترية  وتروير مجاالت االبتكار  و "الدار مصرر"ي وهي منصرر

 لتروير مجتمعات متكاملة متعددف االتتخدامات.

مليار درهم من األصررول العقارية   22رف األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م ف ة قيمتتا  وتضررم شررركة "الدار لالتررتثمار" و دف ردا

ف لإليرادات المتكررف مي قراد التجزًة والمجتمعات التركنية والتجارية والفندقية. كما تتولرى ردارف المنصرات الثالثة األتراتريةي  وهي: "الدار    المدرر

ة "الدار للتعليم" م ف ة األصرول التعليميةي بما مي تلك أكاديميات الداري وهي للتعليم" و"الدار للعقارات" و"  الدار للضريامة والترمي ". وتشرمل منصرر

آالف ُمعلم ينتمون رلى  3ألف رالب باإلضرامة رلى شربكة متنامية من  26مدرترة وأكثر من   20مجموعة تعليمية راًدف مي أبو بي تضرم م ف تتا  

 ي تعتمد مجموعة واتعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضامية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.جنتيةي وه  100أكثر من 

شرمل  بينما تتولرى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والتركنية ضرمن م ف ة شرركة "بروميس" المتخصرصرة مي ردارف العقاراتي كما ت

ة ردا رية عقارية متكاملة. وتتولرى شررركة "الدار للضرريامة والترمي " متمة اإلشررراف على م ف ة األصررول  كتلك ردارف المجتمعات من خالل منصررر

وتضررم م ف ة الدار   باإلضررامة رلى رأس الخيمة.  الفندقية والترميتية التابعة للداري المتواجدف بشرركل أترراترري مي جزيرف ياس وجزيرف التررعدياتي 

 يةي رلى جانب ردارف العمليات عبر مالعب النولف والنواد  الشارًية والمراتي.غرمة مندق  3600مندلي بإجمالي    11الفندقية  

ي وريرادات متكررف ALDAR:UHأتررتم شررركة الدار ُمدرجة مي تررول أبو بي لحورال المالية لرمز التداول   (ي وت قق أعمال الشررركة أربا ا

أمضرل معايير ال وكمة المةترتريةي وتلتزم بإدارف عمليات مترتدامة على األمد   مترتقرفي وتمتلك قاعدف واترعة ومتنوعة من المتراهمين. وتتبناى الدار

ي منتا على ت قيق قيمة ُمضامة لمتاهميتا بشكل متتمر.  الرويل  رصا

تتبناى شرررركة الدار رةيةي رمو ة  ين تترررعى ألن تكون المرور والمدير العقار  األكثر موثوقية مي المنرقةي وهي تضررررلع بدور م ور  مي 

دف ومري ة تلبي ا تياجات أمراد المجتمع وتتوامر ميتا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترمي .ت  روير وجتات عالية الجور

     

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
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

