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في  مشروع سكني لتطوير فندق فاخر وأول   "نوبو للضيافةشراكة مع " برمتالعقارية الدار 
 لسعديات ا ممشى شاطئ ضمن عالمة "نوبو" يحمل  المنطقة

 
 في أبوظبي  "نوبو"افتتاح أول مطعم  أيضا   الشراكةستشهد  •
متحف جوجنهايم  وبجوار  غروف"  سعديات  "مشروع  في الجهة المقابلة ل،  المشروع على شاطئ الممشىسيقع   •

 أبوظبي 
 أبوظبي بة يالثقافمنطقة الفي وفاخرة جزيرة السعديات كوجهة مميزة مكانة تعزز الشراكة  •

 

اإلمارات المتحدة  أبوظبي،  )"الدار"(2022  نوفمبر  28،  العربية  العقارية  الدار  شركة  أعلنت  شراكة   إبرامهاعن  اليوم    : 
حمل  ومشروع سكني يإلطالق فندق جديد،    ،متسارعة النموالحياة الفاخر  أسلوب  "نوبو للضيافة"، عالمة  حصرية مع شركة  

 . كوجهة مميزة  ممشى السعدياتمكانة  ترسيخعلى التطويري . وسيعمل هذا المشروع ومطعم راقي، عالمة "نوبو"

.  "فيال  نوبو"، بما في ذلك  فاخرا    غرفة وجناحا    165يضم  سنجوم    5من فئة  فندق  على تطوير  بموجب الشراكة  الدار    ستعملو 
 وممشى  الممشىللضيوف والزوار إمكانية الوصول إلى شاطئ  ،  2026الفندق، الُمتوقع أن يفتتح أبوابه في عام  سيوفر  و 

متطور للرياضة  ومركز  في أبوظبي،    "نوبو "أول مطعم  منها    ومقاه  مطاعم  أربعة  باإلضافة إلى  ،  الحيوي الواجهة البحرية  
 واسعة للفعاليات والمؤتمرات.  وقاعات ،فاخرةواللياقة البدنية، وأحواض سباحة  

ة  الشرق األوسط والثانيمنطقة  في    "نوبووحدات سكنية تحمل عالمة "أول    ،الفندق  بمحاذاة يقع  الذي    ،ويشمل المجمع التطويري 
 نوبو"مجمع  قدم  يوسعلى البحر.    مع إطالالتمن عدة غرف نوم  مؤلفة  راقية  وحدات سكنية    وتتضمن،  على مستوى العالم

المطلة على  ياتمستو ال  علىوفقا  ألخدمات ومرافق  لقاطنيه    "ريزيدنسز المرتفعة  الحدائق  بما في ذلك  متحف جوجنهايم  ، 
  ة حصريصالة اجتماعات  و لعب داخلية وخارجية،  ومساحات  سباحة،  وأحواض  ،  سينما، وغرفة  ة، وصالة رياضية حديثأبوظبي
 االجتماعية. والفعاليات، حيث يمكن للمقيمين وضيوفهم االستمتاع بالمناسبات االستثنائية للسكان

قدرة    للضيافة‘ نوبو  ’شراكتنا مع  "تعكس  :  طالل الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، قال  الشراكةعلى    وتعليقا  
استقطاب   مواصلة  على  دوليينالدار  و شركاء  أبوظبي  المتنامية  الجاذبية  ،  وجهةإلمارة  والزوار    بصفتها  للمستثمرين  رائدة 

في الشرق األوسط عالمة ’نوبو‘  حمل  ي  مشروع سكنيأول  تحتضن  ويظهر ذلك جليا  من خالل اختيار أبوظبي لالدوليين.  
العالم مستوى  على  با،  ’نوبو‘  تستكملو .  والثانية  المتميزة،  المعروفة  الطعام  وتجارب  و   لفخامة  الحالية  مجموعة  محفظتنا 

ة على  ثقافالو   السكنترفيه و لل  كوجهة استثنائيةجزيرة السعديات  مكانة  تعزيز  على  كما أنها ستعمل  ،  العروض التي نقدمها
لشركة الدار في ممشى السعديات،  الكبير  مخزون األراضي الحالي  االستفادة من  . سيعمل المشروع الجديد على  مستوى العالم

 وسيعزز محفظتنا من العقارات عالية الجودة والمدرة للدخل المتكرر عبر قطاعات السكن والضيافة والترفيه". 
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  الدارشركة مرموقة مثل   مع ةشراك إبرام يسعدنا": نوبو للضيافةتريفور هورويل، الرئيس التنفيذي لشركة ومن جانبه، قال 
توفر لقاطنيها   متميزة مشاريعإنشاء المتمثلة برؤيتنا  نتشارك معهمفي المنطقة، الذين  المطورين العقاريينأبرز التي ُتعد من 

واحدة من أكثر الوجهات  حاليا   مكانتها لتصبح  في تعزيز  السعديات  نجحت جزيرة  .  تهمتثري أسلوب حيا  فريدة  عصريةتجارب  
إلى ضيوفنا في  تصاميمنا الرائدة وتجربة الطهي المميزة  االستثنائية و   ‘نوبو’تقديم تجارب  ، ونتطلع إلى  المرغوبة في العالم

 ".أبوظبي والمنطقة

متحف التاريخ اللوفر أبوظبي و   في ذلك متحف، بما  عالميا    البارزةوُتعد جزيرة السعديات أكبر وجهة حاضنة للمعالم الثقافية  
الجذب األخرى بما في ذلك الشواطئ    معالم، باإلضافة إلى  ومتحف الشيخ زايد الوطني  ،جوجنهايم أبوظبيمتحف  الطبيعي، و 

ويوفر مجتمعا   . يقع ممشى السعديات في قلب المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات،  الحياة البحريةومحميات    الرملية الهادئة 
مع إمكانية فاخرة  تاون هاوس وبنتهاوس  و حصريا  على الواجهة الشاطئية مع خيارات متنوعة للوحدات السكنية تتضمن شققا   

 .نتزه يطل على الخليج العربيعبر مُ  وجميعها متصل، الفاخرةالوصول إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي 

 -انتهى-

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 عمر أبو خضرا 

 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".

ي  واصررل شررركة "الدار للتروير" دورها الرياد  مي تروير مجتمعات متكاملة تُثر   ياف الترركران عبر أكثر الوجتات المرغوبة مي رمارف أبو بي ت

مليون متر مربعي وتشرمل    69لك م ف ة أراضري بمترا ة  بما مي تلك جزيرف ياس وجزيرف الترعديات وشرارا الرا ة وجزيرف الريم. كما أنتا تمت

 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

لرى اقتناص مرص األعمال الجديدف وتروير مجاالت  مشررروعات رترركان الموارنين والبنية الت تية الرًيترريةد و"الدار للريادف"ي والتي تتو  تتضررمن

ي رًيترية لتروير مج ة تركز على الترول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف لحربااي باعتبارها تروقا تمعات االبتكارد و "الدار مصرر"ي وهي منصرر

 متكاملة متعددف االتتخدامات.

مليار درهم من األصررول العقارية   30ة لمجموعة الدار والتي تشررمل م ف ة قيمتتا  وتضررم شررركة "الدار لالتررتثمار" و دف ردارف األصررول التابع

ف لإليرادات المتكررف مي قراد التجزًة والمجتمعات التركنية والتجارية والفندقية "  الدار لحصرول اللوجترتية " وتمتلك    .واألصرول اللوجترتية  المدرر

ة تبل    يمتلك مجمعاً من المستتدعاا  االمااب  االمااق  النتعاا ض نتمن مداس ااتتااب ج  ق  % مي مجمع "ملتقى أعمال أبو بي" الت   70 صرر

كما تتولرى "الدار لالترررتثمار" ردارف    متا مابس. 166,000مديعض أبدظب  النتتعاا ض آيكيااعيو ايبلص فتتاق  مستتالابص المإلنتتنتتض ل يجا    د  

 لعقارات" و"الدار للضيامة والترمي ".المنصات الثالثة األتاتيةي وهي: "الدار للتعليم" و"الدار ل
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ة "الدار للتعليم" م ف ة األصررول التعليمية مدرتررة تشررنلتا وتديرها "الدار للتعليم"ي    28مي ألف رال     33التي تتضررمن ما يقار     وتشررمل منصررر

ة من المناهج التعليمية والخدمات  جنتررريةي وهي تعتمد مجموعة واترررع  100آالف ُمعلم ينتمون رلى أكثر من  3باإلضرررامة رلى شررربكة متنامية من 

 اإلضامية مثل أكاديمية تدري  المعلمين.

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

ة ردارية 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 

 العمليات عبر مالع  النولف والنواد  الشارًية والمراتي.  غرمة مندقيةي رلى جان  ردارف  4,250مندلي بإجمالي    13الفندقية  

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

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

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 .تروير وجتات عالية ا  لجور
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