
 

 

دينة المستدامة  "الم مشروعلالمرحلة األولى   وحدات كافة  انبيعي"دايموند ديفيلوبرز" و الدار
 ساعة  24 خاللجزيرة ياس"  -

مكككك   ن  عككككس  هكككك  بكككك ل   لا ككككدسنم  نلككككسنا مكككك    ا  لمشكككك ال  نلككككسنا  كككك    كككك    مثلكككك   ه يكككك    هككككإلن نز  كككك  شكككك     •
  ال دسنم ب نلمدعلق  مب  انتنل

نلدكككككك  تىلكككككك  علكككككك   نلمشكككككك ا  ناتفكككككك   نلىلكككككك  علكككككك   اهكككككك ي ممكككككك  يع كككككك   مليكككككك ا 1 ت كككككك   ت م يعكككككك تنل قيمكككككك  •
 نال دسنم 

نلمشكككككدى    سكككككب  بلغككككك    ي يشكككككدى ر للمكككككى  ن  لككككك  مككككك  نلكككككسنا نلعق ا ككككك  نلم يعككككك ت أله ككككك   شككككك   ٪ مككككك  87 •
 ٪ 24نلس ليي  

   حس  352  بقي   حسنت نلمشى   نلب لغ  "" نيم  س  يفيل بى   نلسنا  ىح ي بس   نلىل  غيى نلمس  ق  •

 

نلكككككإل  ي "ج  كككككى  يككككك   -نلمسينككككك  نلمسكككككدسنم  " مشكككككى     ككككك  :2023ينووووواير  22 أبووووووابما اتموووووارات العربيوووووة المت ووووودة 
لمىحلكككككك  لب يكككككك  جميكككككك  نل حككككككسنت نلسكككككك ني  ي  " نيم  ككككككس  يفلكككككك بى "نلككككككسنا نلعق ا كككككك  ل"نلككككككسنا"  ب لشككككككىن   مكككككك   شككككككىل    لقدكككككك 
لم دمكككككك  نلمىحلكككككك  ن  لكككككك  لهككككككإلن نم يعكككككك ت   بلغكككككك  قيمكككككك . لل يكككككك   ىحهكككككك مكككككك   قكككككك   كككككك ع   24غضكككككك ر  كككككك  ن  لكككككك  



 

 

بقيكككك   حككككسنت نلمشككككى   لل يكككك ي   ككككى  ن مككككى نلككككإل    كككك  نلشككككىل   لكككك  ي اهكككك  مليكككك ا 1  ثككككى مكككك  علكككك  نال ككككدسنم   نلمىتككككك 
 .  ني   شق    من ل ت  ر ه    352  تشم 

 يعككككككي   ج  كككككك  % منهكككككك   شكككككك   76تكككككك  بيكككككك  ي  حككككككس   كككككك ني  512 تىكككككك  ى نلمىحلكككككك  ن  لكككككك  مكككككك  نلمشككككككى   تشككككككم 
هككككإل   ٪ مكككك 87  تكككك  بيكككك    عككككس  نلعمككككاي نلككككس ليي  لشككككىل  نلككككسنا. ت نيككككس ن مككككى نلككككإل  يع كككك ي خكككك اد نلس لكككك مككككنه   24٪

ر  يشككككيى  لكككك ممكككك   ينلككككسنا نلعق ا كككك  مكككك  يشككككدى ر للمككككى  ن  لكككك  نلعقكككك انت  لكككك   شكككك    تسككككع     عككككس  عمككككاي جسيككككس  تككككك  
 ممككككك  يكككككسل علككككك ي ع مككككك    45لمشكككككدى   تقككككك   عمككككك اه  عككككك  ٪ مككككك  ن66  لككككك ح   ر     كككككل ة حيككككك     ثكككككى ن كككككدسنم . لد نككككك 
 .نلش ب   نلعماي نل س   ن جي ل نلم دمع ت نلق ئم  عل  نال دسنم  بي  شىنئ  عل  نلعق انت      ل   ج   

  لكككك  نزمكككك انت مكككك    لكككك   تعككككس  : "للتطوووووير"الوووودار " لشووووركة الوووورايت التنفيوووو   إيميوووور ا جوناثووووان  كككك ل بهككككإل  نلمن  ككككب ي 
نلكككككككس ل نلدككككككك   يكككككككع  نال كككككككدسنم   ككككككك  مقسمككككككك    ل   تهككككككك   خىىهككككككك  نلدنم  ككككككك  بكككككككسين  مككككككك  مشككككككك ا    مبككككككك  انت ن جنكككككككس  

ج  كككككى   -نلمسينككككك  نلمسكككككدسنم  ’ حققدككككك نلن ككككك   نلكككككإل    ع ككككك ع مككككك   لا كككككدسنم .    2023نل ضكككككىني  إككككك ال   لككككك  نعدمككككك   
  ثكككككى    ككككك لي  حيككككك  د نككككك  ب   نلمشكككككدى  اغبكككككي   نلح يمككككك  نلدككككك  ت ن دهككككك  ح  مككككك   بككككك ل  نلكككككس ا نلفعككككك  ل للمبككككك  انت  ‘يككككك  

 نيم  كككككس ’ مككككك  ب لدعككككك  ر   حككككك ي نلمنىقككككك   جميككككك  ككككك   نلمشككككك ا  هكككككإل  م  كككككس مككككك  نل تىككككك  ى  لهكككككإلن  كككككنعم  علككككك  ن كككككدسنم ي
 ‘". يفل بى 

 لهكككككإلن ن  ككككك    نال كككككدثن ئ  بعكككككسللمشكككككى   مسككككك  نل دككككك    نلمىحلككككك  ن  لككككك  جميككككك   حكككككسنت بيككككك    يككككك ر  يمكككككى : "يشككككك   
خككككككككال   كككككككك     بكككككككك ل    مكككككككك  ناللد نمكككككككك ت ن خككككككككى    عككككككككس  صككككككككفى  نل بع ثكككككككك ت نالإكككككككك    دحقيكككككككك   عككككككككار نلد نمنكككككككك  ب

 ".لا دسنم 

ي حيككككك   كككككد سن   يككككك  معككككك مات  اقيككككك نلح جككككك  ال  ر  هككككك تىلككككك   يهككككك  نلكككككسنا م يع تل  ككككك  هكككككإل  نلمكككككى  ن  لككككك  نلدككككك    كككككس 
 ككككككك  ى نلدحككككككك ل    نلد قيككككككك  نلى مككككككك .نلمعككككككك مات نزلكدى  يككككككك    ب  كككككككد سن  نلشكككككككىني  عمليككككككك ت تمككككككك    تم ككككككك   عما هككككككك  مككككككك 

نلمعكككككك مات نزلكدى  يكككككك   خككككككسم ت نلثقكككككك  نلككككككإل    لقدكككككك    لكككككك    كككككك   ر  ت حكككككك  نلى مكككككك   كككككك  نلمعكككككك مات نلعق ا كككككك ي  نلككككككإل  
نه  م   تم   مؤخىن ي   نزم انت  مع ماته  بأ ل ة إسي  لل يئ .ت ىب    ض     ثى  ه ل  للعمايي لم  تم  

خككككككال   كككككك     بكككككك ل    2022ج  ككككككى  يكككككك  " خككككككال شككككككهى ينكككككك يى  - كككككك ر  ككككككس تكككككك  نزعككككككار عكككككك  "نلمسينكككككك  نلمسككككككدسنم  
لا ككككككككدسنم ي  هكككككككك   دكككككككك د مشككككككككى   مشككككككككدىل مكككككككك  " نيم  ككككككككس  يفيلكككككككك بى " نلدكككككككك  تقكككككككك   اني نلعامكككككككك  نلد  ا كككككككك  للمسينكككككككك  

؛  مكككك  نلمد  كككك  نل ككككسي  كككك  تسككككلي  نلمىحلكككك  ن  لكككك  2023لثكككك    مكككك  عكككك   نلمسككككدسنم .   ككككي س  بنكككك ي نلمشككككى    كككك  نلىبكككك  ن
 .2025خال نلىب  نلىنب  م  ع   



 

 

 –انتهى -

 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 شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعم  

 "الدار للتووير" و"الدار لالدتثمار".شركتان أداديتان  وهما 
 

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي  درررتواصرررل شرررركة "الدار للتووير" دورها الريادط يي تووير مجتمعات متكاملة تُثرط يياً ال
أراضرري بمدرراية  دمارً أبوظبي  بما يي جلك جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات وشرراور الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك مي ظة  

مليون متر مربع  وتشرمل ثال  ويدات أعمال  وهي: الدار للمشراريع  وهي الجراو المتصصرصرة يي تن يج المشراريع والمدر ولة    69
عن ددارً ويردً أعمرال ددارً المشررررروعرات القرادمرة على الردررررومي و"الردار للريرادً"  والتي تتولّى اقتنراد يرد األعمرال الجرديردً  

ة تركز على الدرروا العقارية المصرررية الواعدً والُمدرً لارباا  باعتبارها وتووير مجاالت اال بتكاري و "الدار مصررر"  وهي منصررّ
 دوقا  رديدية لتووير مجتمعات متكاملة متعددً االدتصدامات.

 
ر درهم من األصرول  مليا 30وتضرم شرركة "الدار لالدرتثمار" ويدً ددارً األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل مي ظة قيمتاا 

العقارية المدّرً لإليرادات المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرركنية والتجارية وال ندقية واألصررول اللوجدررتية. وتمتلك "الدار  
ة تبل   يمتلك مجمعا  من المدررتودعات والمكاتو والمراي   % يي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الجط  70لاصررول اللوجدررتية" يصررّ

  166,000اعية ضرمن موقع ادرتراتيجي يي مدينة أبوظبي الصرناعية ي"ايكاد"ي ويبل  صرايي مدرايات  المصصرصرة لإليجار نيو  الصرن 
كما تتولّى "الدار لالدرتثمار" ددارً المنصرات الثالثة األدرادرية  وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضرياية    متر مربع.
 والتريي ".

مدردرة تشرللاا وتديرها "الدار    28ألف والو يي    33الدار للتعليم" مي ظة األصرول التعليمية التي تتضرمن ما يقارو وتشرمل منصّرة "
جندررية  وهي تعتمد مجموعة وادررعة من المناه    100االف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من   3للتعليم"  باإلضرراية دلى شرربكة متنامية من 

 يمية تدريو المعلمين.التعليمية والصدمات اإلضايية مثل أكاد
 

بينما تتولّى "الدار للعقارات" دم  عمليات العقارات التجارية والدررركنية ضرررمن مي ظة شرررركة "بروييس" المتصصرررصرررة يي ددارً  
ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شرركة "الدار للضرياية والتريي " مامة   العقارات  كما تشرمل كجلك ددارً المجتمعات من صالل منصرّ

 راف على مي ظة األصرررول ال ندقية والتريياية التابعة للدار  المتواجدً بشررركل أدرررادررري يي جزيرً ياس وجزيرً الدرررعديات اإلشررر
غرية يندقية  دلى جانو ددارً العمليات عبر   4,250يندا  بإجمالي   13وتضررررم مي ظة الدار ال ندقية    باإلضرررراية دلى رأس الصيمة.

 مرادي.مالعو اللولف والنوادط الشاودية وال
 

ي  وتيق  أعمال الشركة أربايا  وديرادات  ALDAR:UHأدام شركة الدار ُمدرجة يي دوا أبوظبي لاوراا المالية يرمز التداول  
متكررً مدتقرً  وتمتلك قاعدً وادعة ومتنوعة من المداهمين. وتتبنَّى الدار أيضل معايير اليوكمة الم ددية  وتلتزم بإدارً عمليات 

 ألمد الوويل يرصا  مناا على تيقي  قيمة ُمضاية لمداهمياا بشكل مدتمر.مدتدامة على ا
 

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


 

 

تتبنَّى شرررركة الدار ر ية  وموية يي  تدرررعى ألن تكون الموور والمدير العقارط األكثر موثوقية يي المنوقة  وهي تضرررولع بدور  
اير ييارا المقومرات واإلمكرانرات الالزمرة للعمرل  ميورط يي تووير وجارات عراليرة الجّودً ومرييرة تلبي ايتيراجرات أيراد المجتمع وتتو

 والعيش والتريي .
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