
 
 

 

 

 مشروع ضمن    ثالث مباني   الوحدات في جميع    تبيع الدار  
 مبنى رابع إطالق  تعلن  و ديستركت"    غروف " 

 
 في مشروع "غروف ديستركت" مليون درهم إماراتي 600 بقيمة مبيعات حققت •
ّل   •  بلغت نسكبة المشكتر ن منو ، المبيعات إجمالي  % من37  نسكبةمقيمين  الغير  ن وشكتر مالشك

 بينما شّل  المواطنين النسبة الباقية من إجمالي المشتر ن، %27ن يالوافد
للشكرا  لمميع   اآلن "يوزڤغاليري  "غروففي   الشكق  والوحدات  تتاح  نظراً إلى الطلب المتنامي، •

 المنسيات

 
 

  بيععن  أعلنت  رتتتتتتتتتتتتتتريت  "اتد"ر "ا  ت ر ت    "اتد"ر      :2022  يوليو  7  -أبوظبي، اإلمكارات العربيكة المتةكد 
  . غروف ديستري   مشروع    تم إطالقهم  في "امرحل  "ألواى من  ثالث مب ني سكني أول   جميع "اوحد"ت في

ي مبنى  غروف ميوز م  وحتتد"ت فيتت فتت  "ابي تت     ب تتدمتت ،  مليون درهم إمتت ر"تي  600  "امبي تت ت   إجمتت اي  بلغو 
 .ڤيوز ، و  غروف أبت ون ڤيوز  و  غروف بيتش ڤيوز 

 



 
 

 

مم  رتتتتكعد م دل "ا ل  ، "امبي  ت إجم اي % من  37نستتتتب   على مقيمين  "اغير   ون منمشتتتتتر و"ستتتتتاو  "ا
  ج  بي  أبوظبييضتتتتتت   دايد و" تتتتتت  على  أوهو    مشتتتتتت ر ع "اد"ر "ا   ر  ،ه "افئ  على أي من  على من هذ "أل

% من إجم اي 27  نستتتتتتتتتتتب   د"خد "ادوا   "امقيمون . ورتتتتتتتتتتتكد دوايينال مالء "ا  مفضتتتتتتتتتتتل   كوجه  "ستتتتتتتتتتتت م ر
نستتتتتب  "امشتتتتتتر ن   بلغ  و   "امتبقي .  نستتتتتب "ا  على  ني"إلم ر"تي  من "امو"طنين   مالء"ستتتتتتاو  "ا يم ، ف"امبي  ت 

من  "اوحد"ت "امب ع   من   %39ي ن  بينم     %،89  "اذين يست مرون المرة "ألواى في مش ر ع "اد"ر "ا   ر  
  .%59إاى ع م    45دون "امشتر ن نسب  وصل  و ، نصي  "إلن ث 

 
 غروف   ووه  ى ر"بعمبنأعلنتت  "اتتد"ر إطال   ،   الث "ا   ني"امبتتوحتتد"ت  على  "اكبير  "إلقبتت ل    في  تتتتتتتتتتتتتتوءو 

  المشتتتتتر ن من جميع "اانستتتتي ت "استتتتكني  "امت ح     "اوحد"ت وتتميز  . وحد"ته البيعت ح  ت    ذي"او    يوزڤ  غ ايري 
"امؤاف  من    اشتتت وإم ر"تي و"درهم    905,000، حيث تبدأ أستتت  ر رتتت و "إلستتتتوديو من تن فستتتي ه  "ابأستتت  ر 

فيم  تبدأ أستتتتتتتتتتتتتت  ر "اشتتتتتتتتتتتتتت و "امؤاف  من غرفتي نوم من  ،  درهم إم ر"تي  1,400,000من    غرف  نوم و"حدة
 .درهم 2,399,000

 
راشكد العمير ، الريي  التنيييي للشكنون  غروف ديستري  ، ق ل  في مشروع  "امبي  ت "ا و  وت لي    على  

ثالث   توستتتتتت ي حيث   الغ ي  فر د  بموقع ديستتتتتتتر ك     غروف’ يتميز مشتتتتتتروع  التمار ة لدى الدار للتطو ر:
ونتيا   مؤستتستت ت ث  في  مرموق ، ومن هن  اقى "امشتتروع "هتم م   و"ستت    من "امشتتتر ن "اماليين و"ادوايين. 

تلبي   و قبد "اموعد "امادد    ماستتكم اه و"ا  اث   ني"ا مد على "امبنى "ا    ، سترععن ا ل  "امرتف  مستتو  ت "ا
  بيت  أبوظبي  جت   نت  "ا و تمبي ت تؤيتد  ت. و ر"بع"ا  ى"امبنفي      قو ت نستتتتتتتتتتتتتتاتد "هتمت مت     بتدأنت يمت   ،  ئنت طلت  عمال

  .ى ع امي  "امستو  عصر   يوجه  تميزه و جز رة "اس دي ت د "إلقب ل على ، وتز"ي  مفضل كوجه  "ست م ر   
 

 غروف ديستري   "ااديد  من "امامع "ات و ري "امتك مد  س دي ت غروف ، وتتميز "اش و  و  ع مشروع  
بإطالاته  على "او"جه  "ام ئي ، وأيض   على ثالث  من "ام  ام "اب رزة "اتي تاتضنه  "ااز رة؛ وهي متاف  

المشروع  ز"يد   "ارئيسي  "امخ    أبوظبي. و شمد  أبوظبي وجوجنه يم  "الوفر  ر     612"اوطني ومتاف 
 ثالث  من طو ت كس مف هيم "افخ م ، وأسلوب "ااي ة، و"ا مر"ن. سكني  في خمس  مب ٍن  من

 



 
 

 

يمكن ال مالء "امهتمين بشر"ء ر و في مشروع  غروف ديستري   ز  رة مريز مبي  ت "اد"ر أو "اتص ل  
"ارقم   "إلاكتروني   ALDAR/800-25327 25327-800على  "ابر د  عبر  "اتو"صد  أو 

customermanagement@aldar.com . 
 

 - "نتهى -
 
 
 
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 للتواصل اإلعالمي:

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555  810 2 971 + 

 جودي عيسى 

 برنزويك غلف

9638  560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار

 
تعتمد نموذج تشررر يل متنوم ومارررتدام تدعما شرررركتان  تُعتبر شرررركة الدار راًدفي مي مجال تروير وردارف العقارات مي دولة اإلماراتي  ين رن ا  

 أااايتاني وهما "الدار للتروير" و"الدار لالاتثمار".

 

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

مليون متر مربعي وتشرمل   65عديات وشرار  الرا ة وجزيرف الريم. كما أن ا تمتلك م ظ ة أرايري بمارا ة  بما مي ذلك جزيرف ياس وجزيرف الار

  ثالن و دات أعمالي وهي: الدار للمشراريعي وارتكون مارةولة عن ردارف و دف أعمال ردارف المشرروعات القاًمة على الرارومي بما مي ذلك م ظ ة 

لموارنين والبنية الت تية الرًيارررية" و"الدار للريادف"ي والتي تتولرى اقتنار مرر األعمال الجديدف  مليار درهم من مشرررروعات راررركان ا  45بقيمة  

ي رً ة تركز على الارول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف لحربااي باعتبارها اروقا يارية  وتروير مجاالت االبتكار" و "الدار مصرر"ي وهي منصرر

 اتخدامات.لتروير مجتمعات متكاملة متعددف اال
 

مليار درهم من األصررول العقارية    22وتيررم شررركة "الدار لالاررتثمار" و دف ردارف األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م ظ ة قيمت ا  

ف لإليرادات المتكررف مي قرام التجزًة والمجتمعات الاركنية والتجارية والظندقية. كما تتولرى ردارف المنصرات   الثالثة األارااريةي وهي: "الدار  المدرر

ة "الدار للتعليم" م ظ ة األصرول التعليميةي بما مي ذلك أكاديميا ت الداري وهي  للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لليريامة والترميا". وتشرمل منصرر

آالف ُمعلم ينتمون رلى    3كة متنامية من ألف رالب باإليرامة رلى شرب  26مدرارة وأكثر من    20مجموعة تعليمية راًدف مي أبو بي تيرم م ظ ت ا  

 جنايةي وهي تعتمد مجموعة وااعة من المناهج التعليمية والخدمات اإليامية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.  100أكثر من 

 

رف العقاراتي كما تشرمل  بينما تتولرى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والاركنية يرمن م ظ ة شرركة "بروميس" المتخصرصرة مي ردا

ة ردارية عقارية متكاملة. وتتولرى شررركة "الدار لليرريامة والترميا" م مة اإلشررراف على م ظ ة األصررول    كذلك ردارف المجتمعات من خالل منصررر
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وتيررم م ظ ة الدار    ة.باإليررامة رلى رأس الخيم  الظندقية والترمي ية التابعة للداري المتواجدف بشرركل أارراارري مي جزيرف ياس وجزيرف الاررعدياتي 

 غرمة مندقيةي رلى جانب ردارف العمليات عبر مالعب ال ولف والنواد  الشارًية والمرااي.  3600مندلي بإجمالي    11الظندقية  

 

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

األمد  تقرفي وتمتلك قاعدف واارعة ومتنوعة من الماراهمين. وتتبن ى الدار أميرل معايير ال وكمة المةاراريةي وتلتزم بإدارف عمليات مارتدامة على مار

ي من ا على ت قيق قيمة ُميامة لمااهمي ا بشكل ماتمر.  الرويل  رصا

 

ر العقار  األكثر موثوقية مي المنرقةي وهي تيررررلع بدور م ور  مي تتبن ى شرررركة الدار رةيةي رمو ة  ين تارررعى ألن تكون المرور والمدي

دف ومري ة تلبي ا تياجات أمراد المجتمع وتتوامر مي ا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترميا.  تروير وج ات عالية الجور

     

 
 

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
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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

