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ما هي شركة ميرال؟
تأسست ميرال في عام 2011 وهي شركة مطّورة لوجهات ومرافق 
عالمية المستوى وهي منذ ذلك الحين تلعب دوًرا رئيًسا في النمو 

السريع لقطاع الترفيه والسياحة في أبوظبي. 

من خالل مشاريعنا التحويلية والبارزة في جزيرة ياس وفي جميع 
أنحاء اإلمارة، ُنلهم مخّيلة زّوارنا وُنْغنيها ونملؤها بالحماس،

فيما نعمل على تعزيز مكانة اإلمارة كوجهة عالمية رائدة 
لالستثمار  الدولي.

تعتبر شركة ميرال، المطور، والتي تقوم بتوحيد الوجهات مع 
الناس، مسؤولة عن إدارة وجهات العديد من مناطق الجذب 
 
ٍ
الترفيهية واالستجمامية الرئيسية ، فضاًل عن تطوير  أراض

عقارية كبرى في جزيرة ياس وأبوظبي. كما وتدير الشركة مجموعة 
كبيرة من األصول العقارية في جميع أنحاء أبوظبي، وتؤدي 

مهامها كممثل للعديد من األطراف الخارجية في إدارة عقاراتهم.

قلب اإلمارات العربية 
المتحدة النابض

ُتعتبر أبوظبي، عاصمة اإلمارات العربية المتحدة، موطنًا لحوالي 
3 ماليين شخص، وهي مدينة ذات تباينات مبهرة، ُتقّدم فرصًا ال 

حصر لها، وتتمّيز  بزخم ال يمكن إيقافه.

ُتشّكل اإلمارة نقطة التقاء نابضة بالحياة، حيث يلتقي الشرق 
بالغرب، إذ تمزج بسالسة تاريخ المنطقة الغني وتقاليدها 

وثقافتها مع رؤية مستقبلية مفعمة بالحيوية وسريعة التطّور 
تضعها في رحلة نحو نمو مشّوق وتنمية مستدامة طويلة األجل.

تستقطب أبوظبي والمعروفة دائمًا باألمن واالستقرار، العائالت 
وعّشاق اإلثارة والمواهب في مجال األعمال من مختلف أنحاء 

العالم، ما يضمن نموها المستمر كوجهة عالمية للسياحة 
وممارسة األعمال على حّد سواء.
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2.9 مليون
نسمة

استنادًا إلى إحصائيات منشورة: عدد سكان اإلمارات العربية المتحدة )2016(، مطار أبوظبي )2018(، أداء الفنادق )2019(، األداء السياحي )2019(، المعامالت العقارية )2020( 

أبوظبي باألرقام

2.4 مليون
وافد

22.3 مليون
 مسافر في 

مطار  أبوظبي 

 زائر دولي 11.35 مليون
كعدد إجمالي

6.3 مليار
درهم إماراتي

 حجم المعامالت العقارية 
)من جميع األنواع( 

2,617
 معاملة عقارية 

)من جميع األنواع( 

إيرادات فنادق أبوظبي 

5.8 مليار
درهم إماراتي
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9

جزيرة ياس.
وجهة ال مثيل لها.

ُتَعّد جزيرة ياس الوجهة األولى للترفيه واالستجمام في المنطقة، 
حيث تضم مجموعة متنوعة من المرافق والمدن الترفيهية 
الفريدة من نوعها، التي تقدم تجارب غامرة للزوار من منطقة 

الشرق األوسط والعالم أجمع. تتضمن جزيرة ياس المحاطة 
بالمياه الزرقاء، بعض المعالم األكثر شهرة في أبوظبي، وُتعّد 

موطنًا لتجارب فريدة من نوعها من شأنها أن تنّشط جميع 
الحواس وُتنشئ ذكريات تدوم مدى الحياة.

وتوفر جزيرة ياس  عالمًا من الفرص التي ُتضفي البهجة واإللهام 
والترفيه لجميع األذواق واألعمار. كما توفر الجزيرة تجارب عديدة 

يمكن للزوار االستمتاع بها، بدءًا من المدن الترفيهية ذات 
المستوى العالمي ومرورًا بمضمار سباق الفورموال 1 المثير، 

وملعب  ياس لينكس للجولف الحائز  على جوائز  عدة، ووصواًل إلى 
قضاء وقت ممتع تحت أشعة الشمس على شاطئ ياس. وُيعد 

ياس مول أكبر  وجهة للتسوق في أبوظبي، فتتوفر  فيه فرص 
وخيارات ال تضاهى للضيافة والمطاعم في فنادق جزيرة ياس 

السبعة، وكذلك في ياس مارينا الذي يوفر مرافق لتناول الطعام 
واللياقة البدنية واالستجمام في بيئة بحرية مذهلة.
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شيبرياني

كاليم™ أبوظبي

عالم فيراري أبوظبي

سي وورلد® أبوظبي

منطقة المدن الترفيهية*

ذا فاونتنز )ياس مول(

عالم وارنر  براذرز  أبوظبي

وست ياس

ياس باي*

ياس مارينا

قرية ياس*

ياس ووتر وورلد أبوظبي
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* قيد التطوير
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من المقرر  أن تستقطب جزيرة ياس عددًا متزايدًا من الزوار من 
كل أنحاء العالم، بينما تتبّوأ مكانًة  عالمية رائدة  كوجهة  للترفيه 

واالستجمام واألعمال.
 

نالت جزيرة ياس لقب “مشروع تطوير السياحة الرائد في الشرق 
األوسط” في حفل توزيع جوائز  السفر العالمية لعام 2019، 
وتستمر في التطّور كوجهة رائدة للسكن، والعمل، واللهو.

وبناًء على المشاريع التطويرية السكنية المخطط لها والتي ُتبنى 
حاليًا، سيقصد 25,000 مقيم جزيرة ياس بصفتها موطنًا لهم، 

إلى جانب قوة عاملة يومية مكونة من 10,000 عامل وما يصل 
إلى 100,000 زائر لألعمال.

رؤية نابضة بالحياة
للمستقبل
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25,000
HOTEL

رؤية جزيرة ياس 

 تقع الجزيرة ضمن أفضل 
 الوجهات العالمية للترفيه 

واالستجمام واألعمال

قوة عاملة يومية 

زائر  لألعمال

مدن 
ترفيهية

غرفة فندقية

ألعاب رياضية 
وفعاليات 

ذات شهرة 
عالمية

مقيم
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مرحبًا بكم في ياس باي، الذي سيصبح قريبًا الواجهة البحرية 
األولى في أبوظبي، حيث التجارب التي ال ُتنسى. بمجرد اكتمال  

المشروع، من المتوقع أن يستقطب ياس باي 15,000 مقيم 
و10,000 زائر  بغرض العمل إلى جزيرة ياس.
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مطار  أبوظبي 
الدولي 

المنطقة الحّرة 
لمدينة خليفة 

الصناعية 
أبوظبي )كيزاد( 

موقع 
اكسبو 

دبي

عالم وارنر  براذرز ™ أبوظبي

ياس ووتر وورلد أبوظبي

ياس مول

كاليم ™ أبوظبي

عالم فيراري أبوظبي

25 دقيقة

10 دقائق

45 دقيقة



  ريزيدنسز في
 ياس باي

 ريزيدنسز في 
ياس باي 

المنطقة اإلعالمية

 الواجهة البحرية

يقع المشروع الذي بلغت كلفته 12 مليار درهم إماراتي في جنوب جزيرة 
ياس، ويضم ثالث مناطق متميزة وهي كما يلي:

الواجهة البحرية وهي منطقة الترفيه واالستجمام النابضة بالحياة في 
 شاطئي 

ٍ
ياس باي، تضمّ فنادق ومطاعم ومنافذ بيع بالتجزئة وسينما وناد

وميدان ياس باي الحائز على جوائز.
 

ريزيدنسز في ياس باي. مجمع سكني عصري فريد من نوعه، يقّدم نمط 
حياة جزيرة ياس المتكامل، عبر 19 منتزهًا ومدرستين و3 مساجد ومركز 

مجتمعي لمتاجر  البيع بالتجزئة، وتقع جميعها في محيظ الواجهة البحرية

 ،twofour54 المنطقة اإلعالمية التي ستشّكل الموطن الجديد لمجمّع
وهي مركز  إعالمي وترفيهي سيستقطب 10,000 مبدع محترف وإعالمي 

إلى المنطقة. 
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10,000 
سيستقطب مجمع 

TWOFOUR54 الجديد 

زائر  إلى ياس باي 
بغرض العمل 

19

 مشروع تطويري 
 علــى مســاحة

1.28 مليــون متــر 
مربع بتكلفة 12 مليار درهم 

متفرج 18,000

مجتمع فريد 
وعصري يستوعب 

15,000 مقيم

االتحــاد أرينــا الحائــزة 
علــى جوائــز والتــي 

تتســع 

الترفيــه 
واالســتجمام 
علــى الواجهــة 

المائيــة 

لـ

صورة لياس باي 

األولى في أبوظبي 

 مجتمع 
متكامل

كيلومتر 

ممشى عام على 
الواجهة البحرية 

بطول 

رصيف 
المأكوالت 

والمشروبات 
النابض بالحياة 

3
منتزهًا ومساحات 

خضراء 
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الواجهة البحرية
من المقرر  أن تصبح الواجهة البحرية أحدث الوجهات النهارية 

والليلية الشهيرة في أبوظبي،  كما وستشكل منطقة الترفيه 
 واالستجمام النابضة بالحياة في ياس باي، وتقدم مجموعة 

من المطاعم الفريدة، ومتاجر البيع بالتجزئة، وفرص الترفيه عبر 
أكثر من 50 منفذًا.

تتمّيز  الواجهة البحرية باالتحاد أرينا الحائزة على جائزة استدامة، 
وهي أحدث أرينا داخلية  متعددة األغراض في أبوظبي. كما وتضم 

 شاطئي فريد 
ٍ
الواجهة فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، وناد

عد خمس دقائق سيرًا على 
ُ
مواجه للبحر؛ ويقع كل منها على ب

األقدام أو بالدراجة الهوائية من ذا رزيدنسز في ياس باي. 

ــا ين ر أ د  ــا تح ال ا

  فندق هيلتون أبوظبي
جزيرة ياس

ٍ
د  نا

طئي  شــا

PIER71

الواجهة البحرية باألرقام:
 	

ٍ
عدد الزّوار  المتوقع سنويًا بحلول عام 2026: 6.3 مليون شخص

21,125 متر  مربع من المساحات الداخلية والخارجية المخّصصة لمتاجر 	 
البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه

 ممتّدة على مساحة 3,000 متر  مربع من الشرفات 	 
ٍ
مطاعم ومقاه

الخارجية

يوّفر فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس 545 غرفة ومركز للمؤتمرات 	 
متعدد األغراض والعديد من منافذ المأكوالت والمشروبات

 شاطئي مميز  بمواجهة البحر 	 
ٍ
ناد

االتحاد أرينا والتي تتسع لـ18,000 متفّرج	 
موقف سيارات دائم يتسع لـ2,500 سيارة	 

21 20



عبر 35 قطعة أرض سكنية، سيحتوي ريزيدنسز في ياس باي على 
ما يلي:

 منخفضة إلى متوسطة االرتفاع، مع ارتفاعات تتراوح بين 	 
ٍ

مبان
8 طوابق و18 طابقًا

 تتراوح مساحة الطوابق اإلجمالية بين 18,000 إلى 	 
24,000 متر مربع

ممشى الواجهة البحرية مع مسارات للمشي وركوب الدراجات 	 
الهوائية

19 منتزهًا مع مالعب للكرة الطائرة وكرة السلة ولعبة التنس	 

مدرستان 	 
3 مساجد	 
ُيقّدر  عدد المقيمين بأكثر من 15,000 مقيم	 
سيكون المقيمون على مسافة قريبة وسيرًا على األقدام من 	 

منطقة الترفيه واالستجمام للواجهة البحرية، واالتحاد أرينا 
وفندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس، والرصيف Pier71، والنادي 

الشاطئي

ريزيدنسز في ياس باي

المنطقة اإلعالمية
(twofour54)

الواجهة البحرية

C3

C2

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C22

C21

C27

C28

C31

C29

C30

C32

C33

C34

C35

C36

C17 C18 C19

C14

C13

C12

C20

C4

C15

C26

C25

C24

C23

C16

قطع أراٍض للبيع
 الحّد األقصى 

لعدد الطوابق
المساحة اإلجمالية

للطوابق بالمتر المربع
 مساحة قطعة 

األرض بالمتر المربع
رقم قطعة

األرض

17 طابًقا 20,957 4,365 C4

16 طابًقا 23,398 5,997 C5

16 طابًقا 20,150 4,590 C6

18 طابًقا 22,871 4,812 C7

18 طابًقا 22,252 4,574 C8

18 طابًقا 24,375 5,776 C9

18 طابًقا 22,429 4,878 C10

17 طابًقا 22,466 4,985 C11

16 طابًقا 20,699 3,992 C12

16 طابًقا 20,006 3,721 C13

16 طابًقا 20,465 4,100 C14

18 طابًقا 21,727 5,008 C15

18 طابًقا 21,630 5,576 C16

17 طابًقا 20,814 5,689 C17

16 طابًقا 20,688 6,947 C18

15 طابًقا 23,658 5,226 C19

14 طابًقا 24,531 6,474 C20

9 طوابق 20,988 6,187 C21

8 طوابق 21,400 6,616 C22

9 طوابق 21,689 5,131 C23

9 طوابق 20,357 4,276 C24

9 طوابق 20,357 6,524 C25

9 طوابق 20,357 4,568 C26

8 طوابق 21,372 7,404 C27

8 طوابق 22,393 4,166 C28

8 طوابق 20,445 4,283 C29

5 طوابق 14,213 4,007 C30

7 طوابق 28,076 9,493 C31

9 طوابق 21,246 4,985 C32

12 طابًقا 20,795 5,755 C33

12 طابًقا 20,327 4,144 C34

12 طابًقا 18,864 4,008 C35

12 طابًقا 14,990 3,223 C36  سكنية 
ٍ

مبان

المنتزهات/الملكيات  العامة

مواقف  السيارات

مسجد

مدرسة
تتوفر المعلومات عن قطع األراضي لدى فريق عالقات المستثمرين ويمكنكم 

invest@miral.ae مراسلتهم على البريد اإللكتروني التالي

متنزه  التزلج

التاكسي  المائي

المنتزهات/الملكيات  العامة

قطع األراضي السكنية
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قطع أراٍض للبيع

P7و P4 قطعتا أرض مجتمعية للبيع - رقم 
تقع قطعتا األرض المخصصتان لمتاجر  البيع بالتجزئة في مكان  
يتميز  بموقعه  في مجتمع ياس باي الصاخب الذي سيصل عدد 

سكانه إلى 15,000 شخص في 35 مشروعًا سكنيًا، باإلضافة إلى 
10,000 عامل في twofour 54، كما سيستفيد من هذه المتاجر 

زوار منطقة الترفيه واالستجمام على الواجهة البحرية من كل 
أنحاء العالم 

مركز مجتمعي للبيع بالتجزئة

P7 P4 مرجع قطعة األرض

7,415 sqm 10,657 sqm حجم قطعة األرض

5,495 sqm 10,287 sqm إجمالي مساحة الطوابق

G+1, 16.9 m G+1, 16 m ارتفاع المبنى

SCH2 SCH1 مرجع قطعة األرض

21,877 sqm 22,351 sqm حجم قطعة األرض

13,000 sqm 13,000 sqm إجمالي مساحة الطوابق

G+1, 18.7 m G+1, 17.7 m ارتفاع المبنى

فندق اليف ستايل مرجع قطعة األرض

38,330 sqm حجم قطعة األرض

49,335 sqm إجمالي مساحة الطوابق

G+7, 45 m ارتفاع المبنى

SCH2و SCH1 - قطعتا أرض للمدارس 
تم تحديد قطعتي األرض للمدارس في ياس باي بشكل 

استراتيجي للتكامل مع المجتمع المحيط. باإلضافة إلى مجتمع 
ياس باي السكني الذي يضمّ 15,000 شخص، هناك عدد كبير 

من المشاريع التطويرية السكنية الجديدة المخطط لها في 
مجتمعّي جزيرة ياس والراحة. 

تخضع إمكانية دمج قطعتي أرض المدراس في قطعة أرض 
واحدة أكبر لموافقات الجهات المختصة.

مدارس
 فندق اليف ستايل

فرصة لن تعّوض لالستثمار في قطعة األرض هذه الواقعة في 
منطقة الواجهة البحرية النابضة بالحياة والمطلة على المياه 

الزرقاء المتأللئة في الخليج العربي. ولقد تم تطوير البنية التحتية 
لمواقف السيارات وهي متاحة لإليجار  على المدى الطويل.

فندق

 invest@miral.ae  تتوفر المعلومات عن قطع األراضي لدى فريق عالقات المستثمرين ويمكنكم مراسلتهم على البريد اإللكتروني التالي

SCH1

SCH2

P7

فندق اليف ستايل

P4

المنطقة اإلعالمية
(twofour54)

الواجهة البحرية

ريزيدنسز في ياس باي
قطع أراٍض للبيع

المنتزهات/الملكيات   العامة

مركز  مجتمعي لمتاجر  البيع  بالتجزئة

مواقف  السيارات

مسجد

مدرسة

فندق اليف ستايل

مدارس

متنزه   التزلج

التاكسي  المائي

المنتزهات/الملكيات  العامة
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 من ياس باي
ً
كن جزءا

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن فرص االستثمار في ياس باي، ُيرجى 
التواصل مع فريق عالقات المستثمرين على البريد اإللكتروني التالي 

invest@miral.ae.

تتوفر المعلومات والتفاصيل عن قطع األراضي المتوفرة عند الطلب.


