


Unveiling the rise of prestigious waterfront living

مشروع السكن الراقي على الواجهة البحرية
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Executive Chairman’s Message

كلمة رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي



The Aabar brand has established a reputation for making well 
considered and successful investment decisions. With this 
heritage, coupled with the continued growth of Abu Dhabi’s 
economy, Aabar Properties is well-positioned and ready to 
enhance  Abu Dhabi’s real estate market as it rapidly progresses 
towards its vision for 2030.  

Since the company’s formation in 2010, we have brought 
together a team of dedicated, experienced and highly regarded 
real estate industry professionals to deliver this vision. 
One of our key goals is to ensure the success of the market 
for investors and end-users alike. Equally important is our 
aspiration to create a desirable and dynamic city for modern 
lifestyles.

لقد اكتســب اســم )آبار( ســمعة مرموقة نتيجة القرارات االســتثمارية 
الحكيمــة والناجحــة. فنحــن اليــوم فــي “آبــار العقارية” اتخذنا ألنفســنا 

موقعــًا نســعى مــن خاللــه للمســاهمة بشــكل فاعل في االرتقاء 
بالقطــاع العقــاري فــي أبوظبــي، كــي نواكب تطــور مدينتنا وهي 

تمضــي قدمــًا نحــو تحقيــق رؤيتهــا وطموحاتهــا، ونحو تكريس 
مكانتهاكوجهــة عالمّيــة رائــدة لألعمــال والســياحة على ّحد ســواء.

عــززت آبــار لالســتثمارات محفظتهــا العقاريــة فــي عام 2010 حيث 
تــم تأســيس شــركة ابــار العقاريــة واليــوم يقــوم فريق عمل من ذوي 

الخبــرة واالختصــاص، الذيــن نــذروا أنفســهم للعمل علــى تحقيق 
الرؤيــة المنشــودة. فمــن أهدافنــا الرئيســية أن نهيــئ للســوق العقارية 
جميــع مقّومــات النجــاح، ســواء مــن وجهــة نظر المســتثمر أو من وجهة 

نظــر المســتخدم النهائــّي للعقــار. كذلــك فــان إلتزامنا بإنشــاء مدينة 
ديناميكيــة وعصريــة هــو تمامــًا بنفــس األهمية لنا.

كلمة رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي
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Aabar Properties
Building our Future, Together

آبار العقاريــة 
نبني مستقبلنا معًا



Aabar Properties | Building our Future, Together.

Aabar Properties LLC, a subsidiary of Aabar Investments PJS and 
an IPIC Group company, is a real estate development, management 
and investment company headquartered in Abu Dhabi. 

Its diverse portfolio of projects spans the residential, commercial 
and hospitality sectors, both in Abu Dhabi and internationally. 
With a strong management team and projects in Abu Dhabi’s most 
prestigious master developments including Al Reem Island, Al 
Raha Beach and Saraya, Aabar Properties will play a crucial role in 
bringing the Abu Dhabi 2030 Vision to life.

 ،PJS تعتبر آبار العقارية ذ.م.م.، الذراع العقاري لشركة آبار لالستثمارات
والمملوكة من قبل شركة االستثمارات البترولية الدولية “مجموعة 

ايبيك”، شركة متخصصة في تطوير وإدارة واستثمار العقارات ومقرها 
الرئيسي في أبوظبي.

و يضم سجل الشركة قائمة متنوعة من المشاريع في القطاعات السكنية 
والتجارية والضيافة في أبوظبي والعالم. وتعمل الشركة بإرشادات من 

فريقها اإلداري المتمرس على انجاز اضخم المشاريع العقارية ومنها 
مجموعة من المشاريع المتميزة في جزيرة الريم وشاطئ الراحة ومنطقة 

سرايا، مكرسًة بذلك دورها االساسي في تحقيق رؤية أبوظبي 2030.
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Abu Dhabi
A City with Vision

أبوظبي 
مدينة ذات رؤية 



Developing a world-class, sustainable destination of distinction which enriches 
the lives of residents and tourists alike is a vision that has resulted in the rapid 
development of the capital of United Arab Emirates. The aim of Abu Dhabi Vision 
2030 is partly social and partly economic; to make sustainable use of oil revenues 
and create a sound economy, to make Abu Dhabi a great place to live, learn and do 
business, and to create an environment that respects the past while setting new 
standards for the future. 

Abu Dhabi’s prodigious and continuous development is characterized by a myriad 
of heritage, culture and modernity, all interwoven to make the capital of the United 
Arab Emirates a beacon for enlightened and sustainable development with cutting-
edge architecture evident in all of the iconic projects.  Whether it is the Sheikh 
Zayed Grand Mosque, built to unite the cultural diversity of the Islamic world, 
the Louvre Abu Dhabi rising on Saadiyat Island or the high-tech international 
destination which Yas Marina Formula one Circuit now represents, Abu Dhabi offers 
something for everyone, residents and visitors alike. 

لقد اثمرت الرؤية المرسومة لعاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة تطورا سريعا شهدته 
مدينة أبوظبي في إقامة وجهة عالمية مستدامة تثري حياة المقيمين والزوار وتعود بالفوائد 

على الجميع، تنقسم رؤية أبوظبي 2030 إلى قسمين اجتماعي واقتصادي. تعتمد الرؤية 
مبدأ االستفادة من عائدات النفط بحكمة من أجل تمتين االقتصاد وجعل أبوظبي مدينة 

توفر أرقى مستويات العيش والدراسة وفرص العمل وانشاء بيئة مثالية تقدر التراث 
وترسم معاييرًا حديثة للمستقبل. 

يتسم التطور المذهل والمتصاعد في أبوظبي بجوانب تراثية وثقافية وعصرية متعددة 
تتضافر جميعا لتجعل من عاصمة اإلمارات العربية المتحدة منارًة للمعرفة والتنمية 

المستدامة إلى جانب التألق المعماري الحاضر بقوة في كافة المعالم العمرانية البارزة. 
يحتضن جامع الشيخ زايد الكبير التنوع الثقافي في العالم اإلسالمي ويبرز متحف اللوفر 

أبوظبي كمنارة ثقافية في جزيرة السعديات كما تتألق الوجهة العالمية الحديثة التي تضم 
حلبة ياس سباقات الفورموال ون وكل ذلك يؤهل أبوظبي لتقديم ما هو مميز للمقيمين 

والزوار على حد سواء.

أبوظبي | مدينة ذات رؤية
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About Al Raha Beach
A City within a City

حول شاطئ الراحة
مدينة داخل مدينة
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طريق أبوظبي الشهامة

طريق أبوظبي الشهامة

Built alongside 5.2 million square meters of natural 
waterfront the spectacular Al Raha Beach Development 
will provide a unique unparalleled lifestyle through 
its world class residential, commercial, cultural, 
entertainment and public facilities. When complete, 
the multi-billion dirham development will house up to 
120,000 residents. 

Located on the coastal side of the main highway between 
Abu Dhabi and Dubai, the development consists of eleven 
precincts, each with its own distinct character and 
appeal. With its proximity to YAS Island, YAS Marina, YAS 
Mall, Ferrari World, Golf Courses, and Water Park, access 
to world class entertainment is a breeze away.

شيدت على حوالى 5.2 مليون متر مربع من الواجهة المائية 
الطبيعية الخالبة لشاطئ الراحة وستوفر أسلوب حياة فريد 

من خالل المرافق السكنية والتجارية والثقافية والترفيهية إلى 
جانب المرافق العامة ذات المستوى العالمي. وعقب اإلنتهاء 
من تطوير المنطقة سيوفر المشروع، والذي تبلغ قيمته عدة 

مليارات من الدراهم، والسكن لحوالى 120 ألف نسمة.

ويتميز المشروع بموقعه االستراتيجي على الشاطئ وعلى 
الطريق السريع الواصل بين العاصمة أبوظبي وإمارة دبي، 

ويتألف من 11 منطقة تتميز كل منها بطابع وخصوصية 
مختلفين. ويقع في أبوظبي بالقرب من مرافق الترفيه 

العالمية مثل جزيرة ياس، وياس مارينا وعالم فيراري ومالعب 
الغولف والحديقة المائية.
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Project Overview 
Unique Opportunity for Waterfront Living

لمحة عامة عن المشروع
فرصة فريدة للحياة على الواجهة البحرية





Lamar is the latest residential project by Aabar Properties 
and the first instalment of waterfront developments at Al 
Raha Beach’s Al Seef Precinct. An architectural treasure 
in the making, Lamar offers a refined environment where 
man and nature combine in perfect harmony. 

A pedestrian promenade and sympathetic landscaping 
overlooks 90 meters of serene, pristine waterfront.

يعتبر المار أحدث مشروع سكني آلبار العقارية واالول على 
الواجهة البحرية لشاطئ الراحة في منطقة السيف. وهو 
تحفة معمارية من ناحية بنائها حيث يوفر المشروع البيئة 
الراقية التي تجمع بين الطبيعة واالنسان في تناغم رائع.

ويضم المشروع ممشى رائع ومناظر طبيعية خالبة تطل 
على حوالي 90 متر من الواجهة البحرية والشواطئ البكر.

لمحة عامة عن المشروع | فرصة فريدة للحياة على الواجهة البحرية



Project Overview | Unique Opportunity for Waterfront Living

With a plot size of 23,227 sq. m. and a total built-up area 
of 125,004 sq. m., Lamar comprises four tower blocks built 
on a podium, each offering a convenient choice of modern, 
spacious and thoughtfully designed 1, 2, 3, 4 bedroom 
apartments, duplexes and Penthouses, all with magnificent 
views of Yas Island and the surrounding waterscape.

The well being and lifestyle of the residents of Lamar 
has been placed at the heart of its design. A wealth of 
amenities are planned including a health club, swimming 
pool, open-air cafes and dining, offering a perfect blend of 
modern living alongside tranquil natural beauty.

وتبلغ مساحة األرض حوالى 23،227 متر مربع وتبلغ مساحة 
البناء حوالى 125,004 متر مربع ويحتوي المشروع على أربعة 

أبراج يضم كل منها 4 خيارات لشقق حديثة ومريحة وواسعة 
وتم تصميمها بعناية، حيث تضم خيارات الشقق غرفة واحدة أو 

غرفتين أو ثالث أو أربعة غرف من شقق الدوبلكس أو البنتهاوس 
مع إطالالت رائعة على جزيرة ياس والشاطئ.

وقد تم تصميم المشروع بعناية ليلبي إحتياجات السكان 
وأسلوب حياتهم العصري ويحتوي على وسائل الراحة مثل النادي 

الصحي وحوض السباحة والجلسات والمقاهي في الهواء 
الطلق باإلضافة إلى المطاعم في جو الطبيعة الرائع.
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Project Features 
The convenience of choice

مميزات المشروع
الخيار األنسب 





  

Building properties of distinct features stems from our 
passion to manifest the beauty of modern architecture 
that serves the purpose of healthy and prosperous 
living. 

Each unit at Lamar is more than just living space for 
you and your family; it is simply your retreat.

Total number of units   435
1 BR    116
2 BR    174
3 BR    83
4 BR    16
3 BR Duplexes   8
4 BR Duplexes    9
Town Houses   29
Retail Spaces   5
Project built-up area  125,004 sq. m
Plot size   23,227 sq. m.
Car park   663 spaces

ننطلق في بناء العقارات من شغفنا في التميز و الجمع بين 
الجمال و الحداثة.

كل شقة في المار هي أكثر من مساحة للعيش هي ببساطة 
مكان للرفاهية .

عدد الشقق            435 
116 غرفة واحدة    
174 غرفتي نوم    
83 ثالث غرف    
16 أربع غرف    
8 ثالث غرف دوبلكس  
9 أربع غرف دوبلكس   

29 فلل تاون هاوس    
 5 محالت التجزئة   

125,004 متر مربع مساحة البناء    
23,227 متر مربع مساحة األرض   

663 موقف مواقف السيارات   

مميزات المشروع | الخيار األنسب 
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Lifestyle amenities and features 
Sustainable Living

المميزات ومرافق الراحة 
نمط حياة مستدام





Lifestyle amenities and features | Sustainable Living

• Extensive landscaping and amenities across the 
podium roof forming 3 separate zones between the 4 
towers
• Swimming pool, gymnasium and changing rooms 
• Children’s play area with games room
• Leisure deck with beautiful landscaping and open 

gardens

• Exclusive terrace gardens with access limited to 
penthouses

• Community facilities include a multipurpose room. 

• Direct waterfront promenade access to each tower

• 2 levels of Retail and F&B within the podium

إطالالت على مناظر طبيعية خالبة إبتداء من الطابق   •
األول، وتتألف من ثالث مناطق موزعة بين االربعة ابراج

حمام سباحة، نادي رياضي وغرف تغيير المالبس  •

غرفة لأللعاب ومنطقة لعب األطفال  •

منصات للترفيه مع حدائق في الهواء الطلق  •

حدائق في الهواء الطلق مخصصة للطوابق العليا  •

مرافق اجتماعية تتضمن قاعة متعددة اإلستخدامات  •

ممشى يصل كل برج مباشرة إلى الشاطئ  •

طابقان للمحالت التجارية، مطاعم ومقاهي موزعة على   •
المنصات المشتركة بين األبراج
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1. Exclusive Terrace Gardens 

2. Games Room and Children’s Play Area

3. Retail and F&B Outlets

4. Swimming pool, Gymnasium and Changing rooms 

5. Leisure Deck with Open Gardens

6. Marina Promenade

حدائق خاصة في الهواء الطلق. 1

غرفة لأللعاب ومنطقة لعب األطفال. 2

محالت البيع بالتجزئة/ مطاعم ومقاهي. 3

حمام سباحة، نادي رياضي وغرف تغيير المالبس. 4

منصات للترفيه مع حدائق في الهواء الطلق. 5

ممشى الشاطئ. 6
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Construction Progress

تطورات أعمال البناء



تطورات أعمال البناء

سكنينوع المشروع

شاطىء الراحةالموقع

غنتوت موراي روبيرتسالمتعهد الرئيسي

خطيب وعلمي المستشار الرئيسي  

يناير 2014تاريخ بدء البناء

 إجمالي ارتفاع المشروع  
الطابق السفلي + األرضي + المنصة + 

10طوابق )مستوى السطح: 42.5 م(

18% )٪ إجمالي(% البناء المكتملة )مايو 2015(

الربع الثالث من سنة 2016فترة اكتمال البناء المتوقعة

Project Type Residential

Location Al Raha Beach

Lead Contractor Ghantoot Murray Roberts

Lead Consultant Khatib and Alami

Date of Construction Commencement January 2014

Total Project Height
Basement + Lower Ground + Podium + 
10 Floors )Roof Level :  +42.5 m(

% Project Completed (May 2015) 18% )over all %(

Estimated Completion Period Quarter 3, 2016
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Project Location Map
Your Home by the Sea

خريطة موقع المشروع 
بيتك على البحر
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طريق أبوظبي الشهامة

للمبيعات 
800 233 33

هاتف رقم: 2233 222 2 971+

sales@aabarproperties.com

www.lamarresidences.com

Sales Information
800 233 33

T. +971 2 222 2233
sales@aabarproperties.com

www.lamarresidences.com

mailto:sales@aabarproperties.com
http://www.aabarproperties.com
mailto:sales@aabarproperties.com
http://www.aabarproperties.com
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Aabar Properties Project Portfolio

حول مشاريع آبار العقارية



Aabar Properties has a vibrant pipeline of landmark 
developments in Abu Dhabi and internationally. From 
state-of-the-art residential buildings and mixed-use 
developments, to innovative and iconic hospitality 
brands, Aabar Properties portfolio goes from strength 
to strength.

تمتلك آبار العقارية سجاًل غنيًا من المشاريع في إمارة 
أبوظبي وعلى مستوى العالم تتنوع ما بين المباني السكنية 
المميزة والمشاريع المتعددة اإلستخدامات ومشاريع التطوير 

العقاري لقطاع الضيافة

 The Kite Residences  The Views

Shams C02 Maysan C12/13

Hard Rock Hotel





800 233 33
lamarresidences.com


