
 

 

Classification : External General Purpose 

 "ياس بارك غايتق مشروع " طل  الدار العقارية ت  
 بجوار منتزه عائلي األول من نوعه في أبوظبي 

 
بجوار  ،  المتوسك  لمباني البحرمن األسكلو  المعمار    هتصكاممماسكتويتت   مجّمع سكنني موكّور •

، يرسككككي أسككككوككككاي ومعايتر ةديدس في  الجانب الشككككمالي من ةزيرس ياسمنتزه ياس بارك في قلب 
 المنتزهات على موتوى اإلماراتتصممم وتطوير 

المشككروع يلبي الطلب المتنامي على المنا ل المصصككصككة للعائمت والمجمعات الوككننمة المزّو س   •
 في أبوظبيالمرغوبة في وايدس من أكثر الوةهات ، بنافة المرافق والوسائل الترفتهمة

 سبتمبر 1لجممع الجنومات اعتباراي من متاية للشراء  سننمة سويد 508المشروع يضم  •
 

 
 

ياس بارك أعلنت الدار العقارية )"الدار"( إطالق مشرررررررررررر    "  :2022 أغوككككككككط   24أبوظبي، اإلمارات، 
ر   غايت   يقع بج ار ياس بارك، المنتزه العائلي  الت فيهي "، الذي ُيعد أحدث مجمعاتها السررررررررررررر ن ة المسررررررررررررر  



 

 

Classification : External General Purpose 

  تط ي  يرريتي كلررل بررالتزامن مع إح ا  تقرردف ملم س في الم حلررة ال رران ررة من    األ ل من ن عررف في أظ ي.ي 
ظين المجمعات   مل ار درهم  15 1البالغة ق متف  الس ني  مش     الي بط   س   الجانب الشمالي من جزي   ياس

 مت  م بع  255,000منزل جديد على مساحة  508س ض ف ، كما الس ن ة القائمة
 
الذي ت.لغ  بارك   ياسمنتزه  مباشرر  إلى الال صرر ل  ف صررة لقاطنين  السرر ني ل  ياس بارك غايت يت ح مشرر      

لتصررررررم م  ي سرررررري معالم ق اسرررررر ة جديد     ،نصررررررة مسرررررراحة ياس م ل أيمت  م بع،   115,000  مسرررررراحتف
سي ف      اإلمارات ك ل  مست ى   علىالمنتزهات  المساحات الخارج ة في الجانب الشمالي من جزي   ياس   

 التي سرررتتصرررل بممشرررى  ، للم   األ لىالتي تجتمع بم ان  احد  اسرررعة من الم افل الت فيه ة  المنتزه سرررلسرررلة 
  المنتزهفي مح ط المنتش   ، بجانب مسارات المشي هايت ح ال ص ل لكل من

 
من الم افل العائل ة    مجم عة متن عةفي جزي   ياس االسرررررررررررررتمتا  بمنتزه يقدف لهم    القاطنين  سررررررررررررريتم نكما 

سررررراحة  الناف ر  التفاعل ة    البحي   الضرررررحلة  مسررررراحات االسرررررت  ا  المغطا     هادئةالت فيه ة، م ل الغابة ال
   يضررم المشرر     سررتحتضررن حفالت م سرر ي ة  غي ها من األحداث المباشرر  للعب  حديقة فعال ات م كزية 

بمجم عة متن عة من ال ياضررررررات الجما  ة  م افل رياضرررررر ة متط ر ، سررررررتت ح للقاطنين ف صررررررة االسررررررتما   
،     الطائ   الشررراط  ة ك   القدف  التنس  ك   السرررلة  الك ي يت  تنس المضررر    كم ل   ، األنشرررطة الت فيه ة

د بشرر فة مطل ة،  باإلضررافة إلى منتزه مخصررت للتزلا  سرراحة القفز الح    سرر ضررم المنتزه كذلل مقهىر مز  
 تت ح للز  ار االست  ا   االستمتا  بالمناي  الجميلة 

 
ضرم   ، حيث سرسر.تم.   1للمشرت ين من كافة الجنسر ات اظتدا ر من    ياس بارك غايت  تت ف   حدات مشر    

منا ل مخصرصرة للعائالت بيسرعار تنافسر ة، بما في كلل  حدات تا ن ها س من غ فتين   الث المشر    
درهم، باإلضرررررافة إلى فلل من أربعة غ ف ن ف بيسرررررعار ت.دأ من    ملي ن   74 1غ ف ن ف بيسرررررعار ت.دأ من 

دا ل العمال  ال اغ.ين في شر ا  منا ل لتطلعات   تل. ةر   ياس بارك غايت مشر     ييتي    درهم  ملي ن   20 3
 ه  يت ح   ،البح  المت سرط  لمبانياألنيل  من األسرل   المعماري تصرم مف  مسرت حى    سر ني مسر  ر  شر   م

   ا نين من األل ان المخصصة للمساحات  التصام م الدا ل ة في كل  حد ظين من للعمال  اال ت ار 
 



 

 

Classification : External General Purpose 

  راشد العمي  ، ال ئ س التنفيذي للشؤ ن التجارية لدى الدار للتط ي :على إطالق هذا المش   ، قال ل قار   تع
، والذ  ياسمن ةزيرس  يشكككماللجانب اللالمريلة القا مة من المصط  الرئموكككي  ياس بارك غايت  يمثل"

في أبوظبي. وقكد أظهرت أبحكاانكا الجكاببكة والمرغوبكة  سكككككككككمعز  منكانكة الجزيرس كوايكدس من أكثر الوةهكات  
،  المتنوعة مدعومة بالوسكككككائل الترفتهمة  الفاخرس  الوكككككننمة  المجمعات تجاه التنامي رغبة العممء األخترس 

ل محور تركتزنكا   هكذا المشكككككككككروع. و ننكا نتوقع  لبكاي قويكاي من ةكانكب تصكككككككككممم وتطوير  في وهو مكا ككككككككككنكّ
 اقتناص فرص استثمارية واعدس". الموتثمرين المحلتتن والدولتتن الذين يطمحون إلى

 
مما يوفر  منتزه ياس بارك بجوار    متمتز"يتمتع مشككككروع ياس بارك غايت بموقع    أضرررررراف العمي   قائالر:

لقكا نمكه و واره، من مصتلا األعمكار وامهتمكامكات، مجموعكة ممتكا س من الصمكارات الفريكدس لمسكككككككككتجمكا  
 مدار العا ".والترفمه وامستمتاع بأةمل األوقات على 

 
ممت ال حدات السررر ن ة في مشررر      تماشررر ار مع إسرررت ات ج ة االسرررتدامة الشررراملة لشررر كة الدار العقارية، صرررُ 

لتحقيل تصرررررررن ف لؤلؤتين ضرررررررمن ف ة المباني السررررررر ن ة  فقار لنلاف التقي م ظدرجات اللؤلؤ   ياس بارك غايت 
ياس  من تداظي  االسررتدامة ال ئ سرر ة الُمعتمد  في  تتضرر للمباني التابع ل. ناما "اسررتدامة" في د لة اإلمارات 

%،  اسررتخداف م اد ظنا   18اسررتخداف تمديدات م اه تسرراعد على  فت اسررتهالك الم اه ظنسرربة    بارك غايت 
تعمل على تقليل البصرمة الك ب ن ة للمشر   ،  اعتماد تصرام م كك ة للم.نى  أنلمة ت. يد فعالة تسرهم  فع الة 

 %  25في  فت استهالك الطاقة ظ اقع 
 

،  2023ال بع األ ل من عاف    الل  ياس بارك غايت مشر     التشرييد في ال.نا    من المق ر أن ت.دأ أعمال  
م ن للعمال  المهتمين  يُ      2026ال بع األ ل من عرراف     الل  في حين ُيت قع أن ت.رردأ عمل ررات التسررررررررررررررل م

 يار  م كز م. عات الدار في "الدار سررررررررر  ي "، أ  االتصرررررررررال بم كز   ياس بارك غايت بشررررررررر ا   حدات في 
الرررر قررررم   عررررلررررى  الررررررردار  اإللرررركررررترررر  نرررري  ALDAR/800-25327-800مرررر.رررر ررررعرررررررات  الرررر.رررر يرررررررد  عررررلررررى  أ    ،

customermanagement@aldar.com  
 

 - انتهى -

mailto:customermanagement@aldar.com
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 للتواصل اإلعالمي:

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبدالباري

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
ن  تُعتبر شررر ا الدار راةدةف  ي ملات تيرير رادارة العراراف  ي درلا اامارافح حيإ اا ا تعتمد امر ت تشررميت متارس رمسررتداه تدعما شررر تا

 ر"الدار لالستثمار".أساسيتانح رهما "الدار للتيرير"  

يح  تراصرت شرر ا "الدار للتيرير" دررها الريادي  ي تيرير ملتمعاف مت املا تُثري حياة السر  ان عبر أ ثر الرل اف المرةربا  ي امارة أبر ب

تر مربعح رتشمت  مليرن م  69بما  ي  لك لزيرة ياس رلزيرة السعدياف رشايئ الراحا رلزيرة الريه.  ما أا ا تمتلك محف ا أراضي بمساحا  

ثالإ رحداف أعماتح رهي: الدار للمشرراريعح رسررت رن مسررنرلا عن ادارة رحدة أعمات ادارة المشررررعاف الراةما عل، الرسرررهح بما  ي  لك  

تيرير  محف ا تتضرمن مشرررعاف اسر ان المراياين رالبايا التحتيا الرةيسرياا ر"الدار للريادة"ح رالتي تترل ، اصتااص  رص العمات اللديدة ر

ف رةيسريا لت ا تر ز عل، السررل العراريا المصرريا الراعدة رالُمدرة لحربااح باعتبارها سررصا يرير  ملاالف االبت ارا ر "الدار مصرر"ح رهي ماصر 

 ملتمعاف مت املا متعددة االستخداماف.

مليار درهه من الصررت العراريا    30صيمت ا    رتضره شرر ا "الدار لالسرتثمار" رحدة ادارة الصررت التابعا لملمرعا الدار رالتي تشرمت محف ا

ة لإليراداف المت ررة  ي صياس التلزةا رالملتمعاف السررر ايا رالتلاريا رالفادصيا.  ما تترل ، ادارة الماصررراف الثالثا السررراسرررياح  رهي:   المدر 

ا "الدار للتع ليه" محف ا الصررت التعليمياح بما  ي  لك أ اديمياف  "الدار للتعليه" ر"الدار للعراراف" ر"الدار للضريا ا رالتر يا". رتشرمت ماصر 

آالف   3ألف يالب بااضررا ا ال، شررب ا متااميا من    27مدرسررا رأ ثر من   21الدارح رهي ملمرعا تعليميا راةدة  ي أبر بي تضرره محف ت ا  

 اف ااضا يا مثت أ اديميا تدريب المعلمين.لاسياح رهي تعتمد ملمرعا راسعا من المااهج التعليميا رالخدم  100ُمعله ياتمرن ال، أ ثر من 

بياما تترل ، "الدار للعراراف" دمج عملياف العراراف التلاريا رالسر ايا ضرمن محف ا شرر ا "برر يس" المتخصرصرا  ي ادارة العرارافح  ما  

ا اداريا عراريا مت املا. رتترل ، شررر ا "الدار للضرريا ا   رالتر يا" م ما ااشررراف عل، محف ا  تشررمت   لك ادارة الملتمعاف من خالت ماصرر 

رتضرره    بااضررا ا ال، رأس الخيما.  الصرررت الفادصيا رالتر ي يا التابعا للدارح المترالدة بشرر ت أسرراسرري  ي لزيرة ياس رلزيرة السررعديافح 

 لارادي الشايةيا رالمراسي.ةر ا  ادصياح ال، لااب ادارة العملياف عبر مالعب المرلف را  4,250 ادلح بإلمالي   13محف ا الدار الفادصيا  

ف رايراداف مت ررة  ALDAR:UHأسرر ه شررر ا الدار ُمدرلا  ي سرررل أبر بي لحررال الماليا لرمز التدارت   (ح رتحرق أعمات الشررر ا أرباحا

لياف مسرتداما عل،  مسرتررةح رتمتلك صاعدة راسرعا رمتارعا من المسراهمين. رتتباا، الدار أ ضرت معايير الحر ما المنسرسرياح رتلتزه بإدارة عم

ف ما ا عل، تحريق صيما ُمضا ا لمساهمي ا بش ت مستمر.  المد اليريت حرصا

تتباا، شرررر ا الدار رنياف يمرحا حيإ تسرررع، لن ت رن الميرر رالمدير العراري ال ثر مرثرصيا  ي المايراح رهي تضررريلع بدرر محرري  ي 

دة رمريحا تلبي   احتيالاف أ راد الملتمع رتترا ر  ي ا المررماف راام اااف الالزما للعمت رالعيش رالتر يا.تيرير رل اف عاليا اللر 
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