
 
 

 خبر صحفي
 

 في تطوير مشروع "ذي أتريا" ملحوظا   ديار تحرز تقدما  
  الفاخر في منطقة الخليج التجاري المشروع أعمال تطوير وبناء من  %25االنتهاء من 

 
"ديار للتطوير"، إحدى شررررررررررررات التطوير أعلنت  – 2015ديسممممممممبر،   13اإلمارات العربية المتحدة، -دبي

العقررراري الرا ررردت الملتالمرررة بررراالبتررررار وخررردمرررة العمعء والتي تتميال بر يرررة عميقرررة لل ررررررررررررررو  وخبرت في إدارت 
وال"ي تم  مشررررررررروع ""ي اتريا" الفاخربناء وتطوير  من أعمال %25إنجاال ما ن رررررررربت  العقارات، اليوم عن 

شرررررق  مفروشرررررة ووحدات  ررررررنية فاخرت من  المشرررررروع يترونو ، 2014إطعق  خعل شرررررهر إبريل من العام 
 ضمن موقع متميال في منطقة الخليج التجاري الراقية بدبي. 

التابعة و  صادر من م   ة التنظيم العقاريالر مي التقرير لا ويدعم ن بة اإلنجاال التي وصل لها المشروع
أفاد و بعد اليارات ا تطعع قام بها وفد من الم   ة إلى ""ي أتريا"،  في دبي األراضي واألمعكدا رت ل

االنتهاء من أعمال األ ا ات والبنية الفوقية، ويتم العمل  بعد شهد تقدمًا ملحوظاً التقرير أن المشروع قد 
مليون قدم  1.25إجمالية تبلغ  يضم المشروع ""ي اتريا" م احة م توى الميالانين.  االنتهاء مناآلن على 

ا عة على إطعالت ر المشروع يوفر ، حيث يع "ديار" في منطقة الخليج التجار مربعة، ما يجعل  أربر مشاري
"برج خليف " الشاه  وا  طبعت دبي. رما يوفر  هولة الوصول إلى رل من شارعي الشيخ الايد و الخيل 

 رأحد أهم الطر  الحيوية القريبة من المشروع.
 

إلنجاال التي وصل بن بة انحن  عداء : "للتطويرديار لالر يس التنفي"ي  ، عيد القطامي وبه"ه المنا بة، قال
 ترمال ال الالمني وف  الجدولللعمل الم تثمرين تجاه  لتالامناعلى إمن جديد وال"ي ي رد  إليها المشروع

 في الوقت المحدد".  المشروع و ت ليم 
 
 



 
 

إلى  الخاصة بالبناءلمعدات للمواد و ما قمنا ب  من إيصال ل إنعلينا أن نأخ" في عين االعتبار وأضاف: "
 دت عربير في م يرت إنجاال المشروع، ونحن به"ا الشرل نرون قد انتهينا من  قطع لشوط يعتبرموقع ال

 . الخاص ببناء وتطوير ""ي أتريا" منض الجدول الالمني العملمراحل مهمة من 

 

دبي  ا تجابة لدعوت القيادت الحريمة إلمارت مثل ""ي أتريا" قرار "ديار" بتطوير مشروع  رني و فندقييأتي 
بضرررررررررخ الماليد من اال رررررررررتثمارات في تطوير مشررررررررراريع عقارية فاخرت تلبي احتياجات القطاع ال رررررررررياحي في 

 األراضررري لتطويرالشرررررة عن خطط لتخصررريص ما يصرررل إلى مليون قدم مربعة من أعلنت اإلمارت. حيث 
 منشآت ضيافة عالية الجودت في ال نوات المقبلة.

وحدت، تتضررررررمن شررررررقًقا بدرفة نوم واحدت،  219 طابقًا و 30 ويتألف البرج ال رررررررني في مشررررررروع "أتريا" من
وغرفتي نوم، وثعث غرف نوم، إضرررررررررررررررافة إلى عدد محدود من شررررررررررررررق  الدوبلرس بثعث غرف نوم. رما 

وس مرونة من أربع غرف نوم. وتتميال الشررررق  بدرفها الرحبة التي تتصررررل مع يتضررررمن شررررقتين بنظام بنتها
بعضرررها ب رررع رررة وبراعة، وقد تم تصرررميمها خصررريصرررًا بما يلبي الطلس المتالايد على الم ررراحات المعيشرررية 

 الفخمة.

و رررروف ت ررررتثمر "ديار" في أول مشرررراريعها من الشررررق  الجاهالت خبرتها العريقة في مجال إنشرررراء م رررراحات 
شرررررقة فندقية باحتوا   على  347 طابقًا و 31 ة عالية الجودت. حيث يتميال البرج اآلخر المرون منمعيشررررري

ماليج متنوع من خيارات اإلقامة الراقية بما في "لك وحدات اال توديو والشق  المرونة من غرفة نوم واحدت 
ين مجموعة الء االختيار من بوغرفتي نوم والتي تعتبر مثالية لإلقامة القصررررررررريرت في المدينة. رما يمرن للنال 

 متميالت من الوحدات المرونة من ثعث غرف نوم أو شرررررررق  الدوبلرس األربر المرونة من ثعث غرف نوم.
لى جانس "لك، يوفر مشررررررروع ""ي اتريا" مواقف رحبة لل رررررريارات ، ما يضرررررريف قيمة ربيرت إلى المشررررررروع  وا 

 .2017عام  بمنتصفروع وت ليم  ويتوقع إنجاال المش، ويعالال بشرل أربر من راحة الالوار

 

 -انتهى-


