أبــــوظــــبـــــــي
أبوظبي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تســـــتقطب الناس من جميع أنحاء العالم
ليــسكنـوا فيهــــــا وينعمـوا بطقسـها الـدافئ ،ويستمتعـوا بمشهدها الثقافي واإلبـداعـي،
يتميز بالحيوية واالستقرار.
ويستمدوا اإللهام من أصالتها ،ويستثمروا في قطاع األعمال الذي
ّ

الـــدار
تحرص شركة الدار العقارية على تجاوز فكرة بناء عقارات لتصل إلى هدفها األساسي
وهو تصميم مجتمعات ووجهات نوعية تثري حياة القاطنين فيها والزوار على حد سواء.
ً
ً
رائدا في مجال تطوير العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
دورا
وتلعب الشركة
وتتمتع بسمعة طيبة ومكانة مرموقة يشهد لها سجلها الحافل بالمشاريع االستثنائية.

جزيرة طبيعية
بمرافق عصرية
وموقع مميز

تقدم جزيرة الــــــريم لسكانها وزوارها أسلـوب حياة عصري بطابع جـديـد ،مع
مجموعة واسعة من المشاريع الخدمية تشمل متاجر تجزئة ومقاهي ومراكز
تسوق ،باإلضافة إلى الشواطئ والمدارس والكثير غيرها .جزيرة الريم جزيرة
طبيعية على مسافة دقائق قليلة فقط عن وسط مدينة أبوظبي ،ويحيط بها
ً
مقرا لها.
مراكز ثقافية ومالية معروفة تتخذ من جزيرة الســـــعديات والمارية

ﻣﺘﺤﻒ زاﻳﺪ

 1 8د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﻨﺎرة اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت

 1 6د ﻗﻴﻘــﺔ

اﻟﻠﻮﻓﺮ أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻟﺤﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ

 1 6د ﻗﻴﻘــﺔ

اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك

 1 8د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺴﻌﺪﻳﺎت ﻣﺎرﻳﻨﺎ

ﻣﻴﻨﺎء زاﻳﺪ

ﻣﻌﺮض WAREHOUSE 421
 1 8د ﻗﻴﻘــﺔ

أسلوب فريد

ذا ﺑﺮدﺟﺰ

 5د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻣﺪرﺳﺔ رﻳﺒﺘﻮن

ﺣﺪﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺮاث

 5د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ  -ﺷﺮق

 1 5د ﻗﻴﻘــﺔ

فــي الــحــيــاة

رﻳﻢ ﺳﻨﺘﺮال ﺑﺎرك

 3د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﺟﺰﻳﺮة
اﻟﻤﺎرﻳﺔ

ﻣﻴﺮا

اﻟﻐﺎﻟﻴﺮﻳﺎ

أﺷﺠﺎر اﻟﻤﺎﻧﻐﺮوف

اﻟﻤﺮﺳﻰ

 9د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻓﻨﺪق روزوود
أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺸﻤﺲ
 5د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻚ
ﻣﺮﺑﻌﺔ
اﻟﺼﻮة
ّ

رﻓــﻠــﻜــﺸــﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ
اﻷﺿﻮاء

ﺷﻤﺲ
ﺑﻮﺗﻴﻚ
أﺑﺮاج اﻟﺒﻮاﺑﺔ

 2د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﺟــﺰﻳــﺮة اﻟــﺮﻳــﻢ

ﺷﺎﻃﺊ روﺗﺎﻧﺎ
أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻣﻮل

اﻟﻜﻮرﻧﻴﺶ
)اﻟﺸﺎﻃﺊ(
 1 5د ﻗﻴﻘــﺔ

ُﺑﺮﺟﺎ ﺻﻦ
أﻧﺪ ﺳﻜﺎي

ﻣﺎرﻳﻨﺎ ﺳﻜﻮﻳﺮ

ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﺴﻮرﺑﻮن – أﺑﻮﻇﺒﻲ

 4د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎت

ﻧﺠﻤﺎت أﺑﻮﻇﺒﻲ

ﻣﻄﺎر أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ
 3 0د ﻗﻴﻘــﺔ

ﻣﺨﺮج
ﺟﺰﻳﺮة اﻟﺮﻳﻢ

إﻟﻰ دﺑﻲ

أﻛﺎدﻳﻤﻴﺔ ﺟﻴﻤﺲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﺮﺟﻴﻞ

 1 1د ﻗﺎ ﺋــﻖ

ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎرات

 2 7د ﻗﻴﻘــﺔ

تعرفوا على مشروع «رفلكشن» ،العنوان الجديد للفخامة وأسلوب الحياة
ّ
يتكون مشروع «رفلكشن» من برجين متماثلين يوفران جميع
العصري.
ّ
المزودة بأحدث التقنيات
عناصر الرفاهية العصرية ،من االستوديوهات
ّ
إلـى الشقق الواسـعة األنـيـقـة بتصامـيـمهـا الفنية الراقيـة ،والشرفات
الــمــطلــة عــلــى مشاهد خالبة للبحر من جهة ،والمدينة من جهة أخرى.

منسقة بتصاميم ومساحات جميلة
تفصل ما بين البرجين حديقة
ّ
تجعـلها بقعة مثالية للتنزه ،وإقامـة حفالت الشواء ،وممارسة
الرياضة في الهواء الطلق .كمـا تحيط بالحديقة مـجـمـوعـة من
تضم المقاهي والمتاجر المتنوعة.
المرافق الخدمية الفاخرة التي
ّ

تقع الصالة الرياضية بتجهيزاتها الحديثة والمسبح المكشوف بإطاللته الفريدة على
كل من البرجين اللذين تفصلهما خطوات قليلة عن
الحديقة في الطابق الخامس في ّ
جيت تاورز ،وشمس بوتيك ،والشاطئ ،وريم سنترال بارك ،الحديقة العامة الجديدة.

يتميز هذان البرجان بموقعهما االستراتيجي وهندستهما
ويضمان  374وحدة
المعمارية الالفتة في قلب العاصمة،
ّ
ّ
مطلة على مناظر خالبة في جزيرة الريم.
سكنية راقية

BEDROOM & LIVING
4.9 x 4.6 M

BALCONY
4.4 x 1.5 M

KITCHEN
2.6 x 2.8 M
BATHROOM

BEDROOM & LIVING
4.9 x 4.6 M

إطاللة على البحر
إطاللة على الحديقة
إطاللة على البحر
KITCHEN
2.6 x 2.8 M
BATHROOM

إطاللة على البحر

إطاللة على الحديقة

إطاللة على البحر

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء وهي مخططات إرشادية وغير دقيقة وال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل
عمليات التطوير على المساحات والتجهيزات والتشطيبات والمواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،ويجب عدم اعتبار مآخذ
الطاقة ووصالت التلفزيون والخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات والبناء لم يتم تصويرها.

مخطط
مخطط

االستوديو
االستوديو

A
B

متوسط مساحة الشقة 37 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 7 :متر مربع
متوسط مساحة الشقة 37 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 5 :متر مربع

BALCONY
BALCONY

4.4 x 1.5 M
2.9 x 1.3 M

BEDROOM & LIVING

4.9 x 4.6 M

BALCONY

2.9 x 1.3 M

KITCHEN
2.6 x 2.8 M
BATHROOM

BEDROOM & LIVING

4.9 x 4.6 M

KITCHEN
2.6 x 2.8 M
BATHROOM

مخططات

مخططات

لشقة بغرفة نوم

لشقة بغرفة نوم

A

B

متوسط مساحة الشقة 60 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 11 :متر مربع

متوسط مساحة الشقة 60 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 5 :متر مربع

BALCONY
2.9 x 1.3 M

BEDROOM
3.8 x 3.6 M

LIVING
4.0 x 4.5 M

BALCONY
8.1 x 0.9 M
DRESSING AREA

BATHROOM

KITCHEN & DINING
2.6 x 2.9 M
WM

BEDROOM
3.8 x 3.6 M

LIVING
4.0 x 4.5 M

إطاللة على البحر

إطاللة على الحديقة

إطاللة على البحر

WM

BALCONY
2.9 x 1.3 M
DRESSING AREA
KITCHEN & DINING
2.6 x 2.9 M
BATHROOM

WM

BEDROOM
3.8 x 3.6 M

LIVING
4.0 x 4.5 M

إطاللة على البحر

KITCHEN & DINING
2.6 x 2.9 M

LIVING
4.0 x 4.5 M

إطاللة على الحديقة

BATHROOM

BEDROOM
3.8 x 3.6 M

إطاللة على البحر

DRESSING AREA

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء وهي مخططات إرشادية وغير دقيقة وال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل
عمليات التطوير على المساحات والتجهيزات والتشطيبات والمواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،ويجب عدم اعتبار مآخذ
الطاقة ووصالت التلفزيون والخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات والبناء لم يتم تصويرها.

BALCONY
8.1 x 0.9 M

DRESSING AREA
KITCHEN & DINING
2.6 x 2.9 M
BATHROOM

WM

KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M

WM

MASTER
BATHROOM

WM

إطاللة على البحر
إطاللة على الحديقة
إطاللة على البحر
DRESSING
AREA

14.5 x 1.3 M

BALCONY

BEDROOM
3.5 x 3.8 M

MASTER
BATHROOM

BATHROOM
BEDROOM
3.3 x4.2 M

WM

BATHROOM

BALCONY
9.1 x 1.3 M

LIVING
4.9 x 4.7 M

BEDROOM
3.5 x 3.8 M

BEDROOM
3.3 x4.2 M

BALCONY
1.3 x 5.10 M

LIVING
5.0 x 4.7 M

BEDROOM
3.2 x 4.2 M

BEDROOM
3.5 x 3.7 M

BALCONY
14.5 x 1.3 M

لشقة بغرفتي نوم
لشقة بغرفتي نوم

A
B

متوسط مساحة الشقة 91 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 38 :متر مربع
متوسط مساحة الشقة 91 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 8 :متر مربع

WM
MASTER
BATHROOM

CORRIDOR

KITCHEN & DINING
4.1 x 2.7 M

إطاللة على البحر

إطاللة على الحديقة

إطاللة على البحر

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء وهي مخططات إرشادية وغير دقيقة وال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل
عمليات التطوير على المساحات والتجهيزات والتشطيبات والمواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،ويجب عدم اعتبار مآخذ
الطاقة ووصالت التلفزيون والخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات والبناء لم يتم تصويرها.

BATHROOM
DRESSING
AREA

KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M
LIVING
4.9 x 4.7 M
DRESSING
AREA

مخططات
مخططات

BALCONY

1.3 x 5.10 M

BALCONY
9.1 x 1.3 M

KITCHEN & DINING
4.1 x 2.7 M

DRESSING
AREA
LIVING
5.0 x 4.7 M

CORRIDOR

BEDROOM
3.2 x 4.2 M

BATHROOM

MASTER
BATHROOM
BEDROOM
3.5 x 3.7 M

BEDROOM
3.5 x 3.8 M
BEDROOM
3.3 x4.2 M
LIVING
4.9 x 4.7 M
BALCONY

1.8 x 5.1 M

LIVING
4.9 x 4.7 M
KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M

DRESSING
AREA
MASTER
BATHROOM
BATHROOM
WM
KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M

WM

BEDROOM
3.3 x4.2 M

BATHROOM

إطاللة على البحر
إطاللة على الحديقة
إطاللة على البحر
BEDROOM
3.5 x 3.8 M
MASTER
BATHROOM

DRESSING
AREA

لشقة بغرفتي نوم
لشقة بغرفتي نوم

B 1
B 1 A

متوسط مساحة الشقة 92 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 11 :متر مربع
متوسط مساحة الشقة 91 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 17 :متر مربع

BALCONY
1.8 x 5.1 M

BEDROOM
3.5 x 3.8 M
BEDROOM
3.3 x4.2 M
LIVING
4.9 x 4.7 M
7.6 x 1.3 M

LIVING
4.9 x 4.7 M
BALCONY

DRESSING
AREA
KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M

WM

BATHROOM

MASTER
BATHROOM

إطاللة على البحر

إطاللة على الحديقة

إطاللة على البحر

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء وهي مخططات إرشادية وغير دقيقة وال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل
عمليات التطوير على المساحات والتجهيزات والتشطيبات والمواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،ويجب عدم اعتبار مآخذ
الطاقة ووصالت التلفزيون والخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات والبناء لم يتم تصويرها.

مخططات
مخططات

BALCONY

7.6 x 1.3 M

KITCHEN & DINING
3.8 x 3.0 M

WM

BEDROOM
3.3 x4.2 M

BATHROOM

BEDROOM
3.5 x 3.8 M
MASTER
BATHROOM

DRESSING
AREA

MASTER BEDROOM
3.55 x 5.2 M
BEDROOM
4.22 x 3.60 M
BEDROOM
3.2 x 3.8 M
DINING & KITCHEN
7.0 x 3.5 M

DINING & KITCHEN
7.0 x 3.5 M

WM

MASTER
BATHROOM
MAID’S
ROOM
MAID’S
BATHROOM

BATHROOM
LIVING
6.87 x 4.1 M

CORRIDOR

1.8 x 5.1 M

WM

BEDROOM
3.2 x 3.8 M
BATHROOM

CORRIDOR

MAID’S
BATHROOM

BEDROOM
4.22 x 3.60 M

إطاللة على البحر
إطاللة على الحديقة
إطاللة على البحر
MAID’S
ROOM

MASTER
BATHROOM

BATHROOM

MAIDS
ROOM

MAID’S
BATHROOM

WM

KITCHEN
3.3 x 2.6 M

CORRIDOR

BEDROOM
3.5 x 3.8 M

BEDROOM
3.2 x 3.8 M

LIVING & DINING
6.0 x 4.0 M

1.8 x 5.1 M

BALCONY

إطاللة على البحر

إطاللة على الحديقة

إطاللة على البحر

إخالء مسؤولية :يرجى األخذ بعين االعتبار أن هذه المخططات تم رسمها قبل االنتهاء من عمليات البناء وهي مخططات إرشادية وغير دقيقة وال تعكس النسبة الحقيقية .قد يتم إجراء تغييرات خالل
عمليات التطوير على المساحات والتجهيزات والتشطيبات والمواصفات دون إشعار مسبق وفقاً لعقد المقاسات .األثاث المصور في المخطط غير مشمول ضمن عملية البيع ،ويجب عدم اعتبار مآخذ
الطاقة ووصالت التلفزيون والخ ،على أنها في مواقعها النهائية .يجب على المشترين المحتملين االعتماد على استفساراتهم الخاصة من وقت آلخر .الحواجز الضرورية للخدمات والبناء لم يتم تصويرها.

BALCONY

MASTER BEDROOM
3.55 x 5.2 M

LIVING
6.87 x 4.1 M
BALCONY

متوسط مساحة الشقة 131 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 11 :متر مربع
متوسط مساحة الشقة 130 :متر مربع
متوسط مساحة الشرفة 16 :متر مربع

KITCHEN
3.3 x 2.6 M

MAIDS
ROOM
2.9 x 1.3 M

A
B

MASTER
BEDROOM
4.0 x 3.8 M

لشقة بثالث غرف نوم
لشقة بثالث غرف نوم

WM

MASTER
BATHROOM

مخططات
مخططات

BALCONY
1.8 x 5.1 M

BALCONY

1.8 x 5.1 M

LIVING & DINING
6.0 x 4.0 M

MAID’S
BATHROOM

BEDROOM
3.2 x 3.8 M

CORRIDOR

BEDROOM
3.5 x 3.8 M

BATHROOM
MASTER
BEDROOM
4.0 x 3.8 M

MASTER
BATHROOM
BALCONY

2.9 x 1.3 M

ريــــم
سنترال
بــــارك

BUTCHER & STILL
يغير مطعم «بوتشر آند ستيل»
فندق فور سيزونز ،جزيرة المارية ّ -
مفهوم تجربة مطاعم اللحوم فينقلك تصميمه المميز المســـــتوحى
من مطاعم شيكاغو في عشرينيات القرن الماضي إلى الزمن الجميل.

حــول
الــريــم

صممت هذه الحديقة العصرية لعشاق النشاطات الرياضية
بمختلف أنواعها .ستضم ريم سنترال بارك حديقة للتزلج،
ً
وجدارا للتسلق ،وشاطئ عام ،ومقاهي ومطاعم متنوعة.

LOUVRE ABU DHABI

D R A G O N ’ S T O O T H B A R @ D A I PA I D O N G

WA R E H O U S E 4 2 1

جزيرة السعديات  -أول متحف من نوعه في العالم العربي.
وتعرف على لوحات وأعمال فنية
تنزّ ه تحت قبة من نور،
ّ
نادرة تروي مجتمعة حكاية البشرية منذ فجر التاريخ.

فنـــــدق روزوود ،جزيرة المارية  -ال تكتمل الزيارة إلى جزيرة المارية بدون زيارة
هذا المطعم بتصميمه الجميل المستوحى من مدينة شنغهاي في عشرينيات
القرن الماضي الذي يقدم لك تجربة متميزة.

ميناء زايد ،بجوار مركز الميناء
الملتقى الرسمي للوسط الثقافي واإلبداعي في أبوظبي.
وتأمل روعة األعمال الفنية المعروضة.
استمتع بالفعاليات الموسمية،
ّ

THE COBBLER
جاليريا مول ،جزيرة المارية
اليكتمل مظهر الرجل بدون الحذاء األنيق.
متجر صناعة وتصليح األحذية الفاخر.

ZUMA
مربعة الصوة ،جزيرة المارية
طعم راقي يجمع بين األصالة
في التقاليد واالبتكار.

99 SUSHI BAR
جاليريا مول ،جزيرة المارية
أجود ما يقدمه المطبخ
الياباني بطابع عالمي فريد.

Z AYA N U R A I I S L A N D
على بعد رحلة مدتها عشرة دقائق بالقارب من جزيرة السعديات
مالذ استثنائي بانتظارك على بعد رحلة سريعة بالقارب.
ٌ

Project Registration No: 2018/109061 & 2018/109101

