


8.58 مليار درهم  
السنة المالية 2021

841 مليون درهم  
الفصل الثاني 2022

2.33 مليار درهم  
السنة المالية 2021

1.53 مليار درهم  
النصف األول  2022

1.0 مليار درهم  
السنة المالية 2021

3.12 مليار درهم  
الفصل الثاني 2022

الربح الصافيالربح الصافي

محفظة االستثمارمحفظة االستثمار

7.2 مليار درهم  
السنة المالية 2021

عائد المبيعات

الربح الصافياألرباح

من واجبنا كمطور عقاري رائد في اإلمارات، بناء مدينة يشعر 
فيها الجميع باإللفة واالنتماء، ونحن نجدد التزامنا بتحقيق ذلك 

في كل يوم، ونسعى باستمرار إلى تشكيل مجتمعات تثري 
حياة القاطنين فيها ومدينة يعشق سكانها الحياة في منازلها.

عملنا ينبع 
من القلب



ُتعتبر عاصمة اإلمارات أبوظبي مدينة تنبض بالحياة، وهي تضم سكاناً من جميع 
أنحاء العالم اختاروها لتكون موطناً لهم، وذلك بفضل جمالها الطبيعي ومشهدها 

الثقافي الملهم وتراثها العريق وحضورها القوي في عالم المال واألعمال.

أبوظبي



ال يتوقف سحر هذه الجزيرة عند جمال أشجار القرم والرمال 
البيضاء، فهي تضم منطقة العاصمة الثقافية وُتعتبر موطناً 
لإللهام يجمع بين متحف زايد الوطني وجوجنهايم أبوظبي 

ومتحف اللوفر أبوظبي وسعديات غروف، لتشكل بذلك 
وجهة تمنح اإلمارات العربية دوراً جديداً في الثقافة العالمية.

أسلوب حياة 
خاص بجزيرة 

السعديات



تتميز سعديات غروف بكونها وجهة دائمة التطور والحيوية 
في قلب جزيرة السعديات، ومكان يجعل من الفن والثقافة 

جزء ال يتجزأ من حياتنا اليومية. فمن األعمال الفنية 
التفاعلية والجداريات الرقمية التي تحيط بك، إلى األسلوب 
الرائع الذي تعكسه كل واجهة من واجهات المتاجر التي تم 

اختيارها بعناية، وتجربة الطعام المختلفة واالستثنائية.

وجهة تغّير 
مفهوم احلياة 

اليومية 



IMAGE COURTESY OF GEHRY PARTNERS, LLP IMAGE COURTESY OF ZAYED NATIONAL MUSEUM AND FOSTER + PARTNERS

يلخص هذا المعلم الرائع حياة الوالد المؤسس لدولة 
اإلمارات ويسرد قصة بلد عظيم بين الماضي القديم 

وعصرنا هذا، كما يشكل محور المنطقة الثقافية.

تتمثل رؤية جوجنهايم أبوظبي في إثارة االهتمام بالفن الحديث 
والمعاصر، وتوفير منصة إبداعية قوية وجديدة للفنانين في 

جميع أنحاء العالم وهو أول متحف من نوعه في المنطقة.

متحف زايد 
الوطني

جوجنهامي 
أبوظبي



IMAGE COURTESY OF DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM – ABU DHABI AND JEAN NOUVEL

رائعة معمارية ومعلم عالمي يضم كنوزاً من جميع أنحاء العالم 
تنتقل معها بين الماضي والحاضر والمستقبل وُتلهمك تحت 

خطوط الضوء المبهرة.

متحف اللوفر 
أبوظبي



IMAGE COURTESY OF DEPARTMENT OF CULTURE AND TOURISM – ABU DHABI IMAGE COURTESY OF ADJAYE ASSOCIATES

يروي هذا المتحف تاريخ الحياة على األرض من خالل مجموعاته 
ومعارضه الفريدة، كما سيشكل مساحة يعمل فيها العلماء على 

معالجة بعض أكبر التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

أول مجّمع متعدد األديان في اإلمارات العربية المتحدة، وسيتم افتتاحه الستقبال 
الزوار والمصّلين هذا العام. ويتألف هذا المعلم الحضاري من ثالث مساحات دينية 

تربطها أرضية مشتركة، وهو يشجع على قبول اآلخر بين المسيحية واإلسالم واليهودية

متحف التاريخ 
الطبيعي أبوظبي

بيت العائلة 
اإلبراهيمية



شاطئ خاص جديد في أبوظبي على جزيرة السعديات المذهلة، يمتد 
على طول ساحل السعديات الرئيسي ويوفر كيلومتراً من الرمال البيضاء 

وإطالالت خالبة على زرقة البحر الفيروزية.

شاطئ سول، 
ممشى السعديات



جامعة نيويورك 
أبوظبي

كرانلي 
أبوظبي



ِعــــش فــــي

أحــضــان  الــطــبــيــعــة



اكتشف متعة الحياة في أحضان الطبيعة الخالبة لجزيرة السعديات في 
سعديات الغونز. فلل بتصاميم مستدامة وسط أشجار القرم محاطة بأكثر 
من 900,000 متر مربع من المحميات الطبيعية. عش في مجتمع عصري 

يصلك بالطبيعة والثقافة معاً، على مقربة من أشهر المعالم التعليمية 
والثقافية وأروع تجارب التسوق المميزة في سعديات غروف.



ممشى على الواجهة المائية

بطول 5 كلم

اخملطط الرئيسي



في قلب مشروع سعديات الغونز، يقع أول مجتمع حصري يتم إطالقه، 
بين المنطقة الثقافية النابضة بمظاهر الفنون الموسيقا وخيارات 

المطاعم والمقاهي من جهة والكورنيش المحاط بأشجار القرم 
والمحميات الطبيعية في الجهة األخرى، حيث توفر المنازل هنا تناعماً 

بديعاً بين الطبيعة والثقافة عند عتبة باب دارك.

 أهالً بك إىل

سعديات 
الغونز





احلياة وسط 
غابات القرم



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

ذا بردجز

ريم سنترال بارك
ميرا

أبراج البوابة
مركز التجارة العالميوالقوس  

سرايا

برج محمد بن راشد

ممشى السعديات
سعديات غروف

جامعة نيويورك أبوظبي

منارة السعديات

نادي شاطئ السعديات للجولف

جواهر السعديات

متحف جوجنهايم

متحف زايد الوطني
متحف اللوفر أبوظبي

ج��رة ال��م

ج��رة المار�ة

ج��رة السعديات

نادي شاطئ
السعديات

المنطقة
ال�قافية

مار�نا حد
السعديات



تصاميم مستدامة
وتشطيبات جذابة



 ابدأ يومك باستكشاف غابات القرم واالستمتاع بأجمل مظاهر الحياة البرية في 
محيطك الطبيعي. تسوق احتياجاتك من سوق المنتجات الزراعية الطازجة، 

استمتع مع عائلتك بمغامرات شيقة في المالعب المتنوعة وحديقة ألواح التزلج، ثم 
تّوج التجربة بمشاهدة فيلم سينمائي تحت النجوم. اكتشف متعة الحياة في قلب 

الطبيعة وعش تجارب ترفيهية ال تنسى مع عائلتك.

جمتمع يف 
قلب الطبيعة



مساحات خضراء رائعة تمتد على مدى النظر، لتوفر لكم 
مكاناً مثالياً للتنزه واللعب والعودة إلى أحضان الطبيعة.

منرته األنشطة الرياضية



تنزه وسط غابات القرم وتعرف على أشكال 
الحياة البرية المذهلة التي تعيش في جوارك.

منتزه الكورنيش الطبيعي



ستكتشف على طول الممشى أشكاالً متنوعة من مرافق 
الفن والموسيقى والمقاهي والمطاعم.

متنزه الثقافة



استمتع بوقتك مع عائلتك مع خيارات متنوعة لأللعاب الترفيهية 
والمغامرات الشيقة مع حديقة متكاملة مزودة بجدران للتسلق.

حديقة املغامرات



شاهد فيلماً سينمائياً شيقاً في قلب مجتمعك، على شاشة 
كبيرة تعرض خيارات متنوعة لكل أفراد العائلة. 

سينما فـي الهواء الطلق



ساحات تضم مرافق مختلفة لتجمع العائالت 
في اإلحتفاالت والمناسبات.

ساحات األنشطة



حديقة رائعة مع خيارات عديدة لأللعاب الترفيهية 
لتضيف لحياتك نكهة خاصة من المرح والمغامرة. 

حديقة ألواح التزلج



استمتع بنمط حياة صحي ومارس رياضتك المفضلة 
في مالعب للتنس وكرة السلة وكرة المضرب.

مالعب رياضية



اتبع شغفك وسر إلى حيث تأخذك أقدامك في 
مجتمع ينبض بمظاهر الجمال في كل زاوية.

مسارات خاصة للمشي 
والدراجات الهوائية



اكتشف خيارات متعددة لمحالت التجزئة إضافة إلى خيارات 
المطاعم والمقاهي وحضانات وقاعة متعددة االستخدامات. 

مطاعم ومقاهي 
ومتاجر جتزئة



مساجد



استمتع
مبجموعة حصرية 

من املرافق 
منتزه الكورنيش الطبيعي – ممشى وسط أشجار القرمالعصرية

مسارات للتنزه والدراجات الهوائية
متنزه الثقافة

سينما في الهواء الطلق
مطاعم ومقاهي ومتاجر تجزئة

بقاالت
ساحات األنشطة

حديقة المغامرات وألواح التزلج
منطقة ألعاب لألطفال

منطقة التسلق
جيم في الهواء الطلق

مالعب رياضية  
منطقة التنزه والشواء
منطقة األعمال الفنية

قاعة متعددة االستخدامات
مدارس وحضانات

عيادة صحية
مساجد
مجالس



 مدخل أنيق
إلى عالمك الخاص



عش في تناغم تام 
مع أجواء الجزيرة



شوارع مزينة باألشجار تقودك 
إلى مساحات خارجية رائعة



منازل يتناغم فيها الجمال 
من الداخل إلى الخارج.



امنح منزلك لمستك الشخصية المميزة مع خيارات التشطيبات الراقية حسب 
طلبك. اختر من تدرجات األلوان الهادئة والساطعة واختر من نماذج التشطيبات 

القياسية والفاخرة، لتصمم فيلتك على ذوقك. يمكنك أيضاً أن تضيف ركناً 
خاصاً في الحديقة، لتستخدمه كمجلس أنيق أو مكتب منزلي عصري.

تفاصيل 
تصنع الفارق



تصاميم من 
وحي الطبيعة



يف كل أنحاء الفيال

الجدار المختلف في الحمام الرئيسيالخزائن

املطبخ احلمامات

األبواب 
الداخلية 
والخزائن

اإلطار 
والزخرفة 

الساللمالعامة
 األرضية 

العامة
الجدران 

العامة

المينيت المينيت

الوحدات العلوية

جدران المغاسل واألسطح

المينيتالمينيت

الوحدات السفلية

أرضية الحمامات
جدران الحمام الثاني

وحمام الضيوف

بورسالن بورسالن

بورسالن

بورسالن المينيت

جدران الحمام الرئيسيسطح الخزائن

المينيت رخامنحاس بورسالن طالء

حجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيله

مطبخ مفتوحمطبخ مغلق

طراز فاحت 
أساسي



أرضية الحمامات
جدران الحمام الثاني

وحمام الضيوف

جدران الحمام الرئيسيسطح الخزائن

المينيت المينيت بورسالن بورسالن

جدران المغاسل واألسطح

الوحدات العلوية

يف كل أنحاء الفيال

املطبخ احلمامات

األبواب 
الداخلية 
والخزائن

المينيت

اإلطار 
والزخرفة 

العامة

نحاس

الساللم

رخام

 األرضية 
العامة

بورسالن

الجدران 
العامة

طالء

المينيت المينيتالمينيت

الوحدات السفلية

بورسالن حجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيلة

بورسالن

الجدار المختلف في الحمام الرئيسيالخزائن

مطبخ مفتوحمطبخ مغلق

طراز داكن 
أساسي



يف كل أنحاء الفيال

طبقة خشبية 

طبقة خشبية  طبقة خشبية 

رخام

رخام

املطبخ احلمامات

األبواب 
الداخلية 
والخزائن

طبقة خشبية 

اإلطار 
والزخرفة 

العامة

نحاس

الساللم

رخام

 األرضية 
العامة

بورسالن

الجدران 
العامة

طالء

أرضية غرف 
النوم

باركيه 
صناعي

المينيت

الوحدات العلوية

جدران المغاسل واألسطح

المينيت

الوحدات السفلية

أرضية وجدران الحمامات

الخزائن

سطح الخزائن

حجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيلة

مطبخ مفتوحمطبخ مغلق

طراز فاحت 
فاخر



يف كل أنحاء الفيال

المينيت

الوحدات السفلية

أرضية وجدران الحمامات

الخزائن

سطح الخزائن

املطبخ احلمامات

األبواب 
الداخلية 
والخزائن

اإلطار 
والزخرفة 

الساللمالعامة
 األرضية 

العامة
الجدران 

العامة
أرضية غرف 

النوم

المينيت

الوحدات العلوية

جدران المغاسل واألسطح

طبقة خشبية  رخامنحاس بورسالن طالء باركيه 
صناعي

طبقة خشبية 

طبقة خشبية 

رخام

رخام

طبقة خشبية 

حجر معاد تشكيلةحجر معاد تشكيلة

مطبخ مفتوحمطبخ مغلق

طراز داكن 
فاخر



مواصفات فاخرة  االختالفات مواصفات أساسية

رخام جميع األرضيات
)باستثناء غرف النوم والدرج(

بورسالن

أرضيات خشب معالج  أرضيات جميع غرف النوم )وخزانة الجدار( أرضيات بورسالن 

قشرة خشب المطبخ / الخزن المينيت

حجر معاد تشكيله كاونتر المطبخ  كوارتز

رخام حمام الضيوف والعائلة
كاونترات جميع الحمامات

حجر معاد تشكيله 

 مزايا البيت الذكي المتوفرة باإلضافة
إلى التمديدات:

2 كاميرا أمنية خارجية
1 لوحة قفل ذكية مع مفتاح

1 جرس مع كاميرا

مزايا البيت الذكي  توفير التمديدات فقط



فاخــرة ت  صفــا ا مو االختالفات مواصفات أساسية

باب من نصف خشبي مع قشرة فينير األبواب الداخلية باب شيه خشبي مع سطح المينيت

مواصفات إضافية:
أشرطة ضوء LED مخفية

أضواء LED مخفية تحت الخزن
أشرطة ضوء لكوانترات المطبخ

األضواء

مواصفات فاخرة – فرن
مواصفات فاخرة – سطح الطبخ
مواصفات فاخرة – ميكروويف 

مواصفات فاخرة – ثالجة

تجهيزات المطبخ مواصفات قياسية – فرن
مواصفات قياسية – سطح الطبخ
مواصفات قياسية – ميكروويف 

مواصفات قياسية – ثالجة

فرن
سطح الطبخ

شفاط مدخنة
غسالة صحون

ثالجة

تجهيزات المطبخ



حياتك تبدأ 
من جديد هنا

اختر من تشكيلة فلل عائلية 4 أو 5 أو 6 غرف وابدأ في بناء 
حياتك في منزل يصلك بالطبيعة والثقافة والترفيه، معاً.



حيث تزهر 
الحياة



4 BEDROOMS VILLA +  MAID’S ROOM

INTERNAL SELLABLE AREA: 446.90 SQM

UP

BATH

MAID'S ROOM

FORMAL DINING

FORMAL LIVING

POWDER

FAMILY  DINING

WET KITCHEN

FORMAL ENTRANCE

POWDER

SHOW KITCHEN

FAMILY   LIVING

SERVICE ENTRY

GARBAGE

E
L

E
C

WTR

DRIVERS ROOM

20000

3
6

0
0

0

LAUNDRY

SMDBBATH

5.00m x 3.20m 5.00m x 3.4m

5.00m x 4.20m

CAR PARK: 3 CARS

10.35m x3.25m 

PROVISION FOR POOL

PROVISION FOR POD

4.95m x 2.85m

1.90m x 1.35m

1.70m x 1.60m

1.65m x 1.40m
1.30m x 

0.80m

PROVISION FOR LIFT

3.75m x 2.20m

1.75m x 1.60m 1.80m x 1.75m

6.00m x 5.00m

1.80m x 1.60m

2.60m x 2.40m

2.95m x 1.85m

5.00m x 4.00m

DN

VISION FOR POD

OPEN TO BELOW

OPEN TO BELOW

BEDROOM 01

BEDROOM 02

BEDROOM 03

CLOSET

BATH

BATHCLOSET

MASTER BATH

MASTER BEDROOM

MASTER CLOSET

BATH

FAMILY RETREAT

6.90m x 4.20m

3.80m x 3.40m 2.60m x 2.15m

3.50m x 2.10m

1.70m x 1.60m

ADP

5.25m x 4.15m

2.75m x 2.65m2.80m x 1.25m

2.70m x 2.00m

4.00m x 3.90m

3.75m x 1.30m

20000

3
6

0
0

0

5.30m x 4.10m

PROVISION FOR LIFT

PROVISION FOR POD

فيال 4 غرف
+ غرفة خادمة

إخالء مسؤولية: هذا المخطط معاد إنتاجه ألغراض توضيحية باعتبارها 
مثاالً على مخطط الفيال النموذجية وال تقدم الدار أي ضمان فيما يتعلق 
بالمعلومات المعروضة هنا. يرجى مالحظة أن المسبح والركن الخاص 

والمصعد كلها عناصر إضافية ال يشملها السعر األولي.

الطابق ا�ولالطابق ا�رضي

المساحة الداخلية اإلجمالية الصافية: 464.7 متر مربع



استيقظ على صوت 
تغريد الطيور



DN

MASTER BEDROOM

MASTER CLOSETMASTER BATH

BEDROOM 03

BATH

CLOSET

BEDROOM 01

OFFICE/ FAMILY LIVING

CLOSET

BEDROOM 02

BATH

CLOSET

BATH

FAMILY RETREAT

3 4 5 6 7 8 951 41 31 21 11 01

61 71 81 91 02 12 22

22000

OPEN TO BELOW

OPEN TO BELOW

6.90m x 4.30m

3.70m x 3.40m 2.50m x 2.20m

3.50m x 2.15m 1.70m x 1.60m

PROVISION FOR LIFT

3.80m x 1.70m

5.25m x 4.00m

6.70m x 4.00m

2.20m x 1.25m 3.80m x 2.45m

6.80m x 3.60m

5.25m x 4.10m

2.70m x 2.45m

2.45m x 1.30m36
0

0
0

4080

52
70

PROVISION FOR POD

UP

FAMILY DINING

WET KITCHEN

FAMILY ENTRANCE

MAID'S ROOM

POWDER

GUEST BEDROOM

BATH

DINING

FORMAL LIVING

GARBAGE

BATH

SHOW KITCHEN

FAMILY LIVING

STAIRS

SERVICE ENTRY

E
L

E
C

WTR

POWDER

10.35m x3.25m 

PROVISION FOR POOL

PROVISION FOR POD

5.00m x 2.95m 5.00m x 3.65m 

5.00m x4.50m 

4.95m x 2.85m

1.90m x 1.35m

1.70m x 1.60m

LAUNDRY

1.65m x 1.60m1.45m x 

0.80m

3.75m x 2.70m

6.40m x 5.00m

2.20m x 1.75m2.45m x 1.75m

4.90m x 3.95m

4.05m x 4.00m

2.40m x 2.20m

BATH

DRIVER ROOM

SMDB

2.60m x 2.40m

1.80m x 1.60m

2.95m x 1.85m

CAR PARK: 4 CARS

22000

36
0

0
0

PROVISION FOR LIFT

فيال 5 غرف
+ غرفة خادمة

إخالء مسؤولية: هذا المخطط معاد إنتاجه ألغراض توضيحية باعتبارها 
مثاالً على مخطط الفيال النموذجية وال تقدم الدار أي ضمان فيما يتعلق 
بالمعلومات المعروضة هنا. يرجى مالحظة أن المسبح والركن الخاص 

والمصعد كلها عناصر إضافية ال يشملها السعر األولي.

الطابق ا�ولالطابق ا�رضي

المساحة الداخلية اإلجمالية الصافية: 544.6 متر مربع



عش محاطاً بالطبيعة 
من كل جانب



POWDER

FORMAL LIVING

BATH GUEST BEDROOM

FAMILY  LIVING

W
TR

E
LE

C

DINING

GAS

DRIVERS ROOMBATH

ELE. CLOSET

GARBAGE

PROVISION FOR POD

5.00m x5.40m

6.50m x 5.00m

2.20m x 1.85m2.40m x 1.85m

4.85m x 4.00m

4.00m x 3.90m2.45m x 1.95m

2.60m x 2.40m1.80m x 1.60m

2.70m x 1.30m

OPEN TO BELOW

MASTER BEDROOM

BEDROOM 02

BEDROOM 03

BATH

BATH

CLOSET

BEDROOM 01

BATH

BEDROOM 04

BATH

CLOSET

OFFICE/ FAMILY

LIVING

BATH

STAIRS

FAMILY RETREAT

4.45m x 3.90m

6.90m x 4.40m

3.60m x 3.30m 2.40m x 2.20m

1.70m x 1.60m

ADP

22000

2.65m x 1.60m

4.80m x 3.90m

3.90m x 1.85m

6.90m x 4.30m

3.80m x 2.25m

6.95m x 4.35m

4.70m x 4.20m2.85m x 2.45m

OPEN TO BELOW

36
0

0
0

PROVISION FOR LIFT

PROVISION FOR POD

UP

WET KITCHEN

FAMILY DINING

POWDER

FORMAL LIVING

BATH GUEST BEDROOM

FAMILY POWDER

BATH

FAMILY   LIVING

SHOW KITCHEN

SERVICE ENTRANCE

W
TR

E
LE

C

DINING

GAS

DRIVERS ROOMBATH

ELE. CLOSET

GARBAGE

MAID ROOM

PROVISION FOR POOL

PROVISION FOR POD

4.95m x 2.85m

5.00m x 3.20m 5.00m x 3.40m 

5.00m x5.40m 

1.90m x 1.35m

1.70m x 1.60m

LAUNDRY

1.45m x 

0.80m
1.65m x 1.60m

3.75m x 2.7m

6.50m x 5.00m

2.20m x 1.85m2.40m x 1.85m

4.85m x 4.00m

4.00m x 3.90m2.45m x 1.95m

10.35m x3.25m 

2.60m x 2.40m1.80m x 1.60m

2.70m x 1.30m

36
0

0
0

22000

CAR PARK: 5 CARS

FORMAL ENTRANCE

PROVISION FOR LIFT

فيال 6 غرف
+ غرفة خادمة

إخالء مسؤولية: هذا المخطط معاد إنتاجه ألغراض توضيحية باعتبارها 
مثاالً على مخطط الفيال النموذجية وال تقدم الدار أي ضمان فيما يتعلق 
بالمعلومات المعروضة هنا. يرجى مالحظة أن المسبح والركن الخاص 

والمصعد كلها عناصر إضافية ال يشملها السعر األولي.

الطابق ا�ولالطابق ا�رضي

المساحة الداخلية اإلجمالية الصافية: 591.4 متر مربع



C l a s s i f i c a t i o n  :  E x t e r n a l  C o n f i d e n t i a l  ( D
C l a s s i f i c a t i o n

إمكانية إضافة غرفة 
خارجية متعددة 

االستخدامات

المساحة الداخلية اإلجمالية 35 متر مربع



C l a s s ifi c a t i o n  :  E x t e r n a l  C o nfi d e n t i a l

w i t h  a n y  u n a u t h o r i s e d  p e r

C l a s s i f i

مخطط المجلس  مخطط الجيم المكتب المنزلي  منزل المسبح

غرفة متعددة االستخدامات – النمط 1

35 متر مربع المساحة اإلجمالية 



ال تحتوي على األجهزة الكهربائية 

ركن المطبخ

غرفة خارجية لإلستعمال كمطبخ خارجي – النمط 2

35 متر مربع المساحة اإلجمالية 

مخطط المطبخ



بفضل استخدام مواد معاد تدويرها وتطبيق أحدث تقنيات 
ومبادئ االستدامة في التصميم والبناء، سيتيح لك منزلك أن 

تسعد في حياتك وتترك أثراً إيجابياً على البيئة.

مواد عاكسة للحرارة 
على السطح

 LED أضواء
عالية الكفاءة

سخان ماء 
بالطاقة الشمسية

طالء رفيق 
بالبيئة

مواد من 
مصادر محلية

زجاج عازل 
للحرارة

تجهيزات كهربائية 
عالية الكفاءة

مزايا االستدامة في الفيال

تصاميم 
مستدامة 

حلياة سعيدة



الدار سكوير
بجانب ياس مول، أبوظبي

800 25327

دولي: 6400 810 2 971+
sales@aldar.com

ساعات العمل:
اإلثنين - الجمعة

8:00 صباحاً - 4:00 مساءً

مركز المبيعات في دبي
المنارة، شارع الشيخ زايد، دبي

800 25327

دولي: 6400 810 2 971+
sales@aldar.com

ساعات العمل:
اإلثنين - الجمعة

8:00 صباحاً - 4:00 مساءً




