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ALDAR LAUNCHES EXCLUSIVE LAND PLOTS  
AT AL GURM WATERFRONT COMMUNITY 

 
71 new plots available at Al Gurm’s archipelago-style islands in Abu Dhabi 

 
Abu Dhabi, UAE – 11 July 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced the launch of the second 

phase of its Al Gurm development, a luxurious and secluded waterfront community on the South-

West side of Abu Dhabi’s main island. The beach facing land plots at Al Gurm, which sit amongst the 

natural mangroves and open water, are exclusively available to purchase by UAE nationals.  

A total of 71 new plots are available at Al Gurm, which is comprised of a series of archipelago-style 

islands over a total of 105,000 sqm – a unique concept within Abu Dhabi. Each plot will have access to 

exclusive beaches and the beauty of picturesque sea views. Plots range in size from 900 to 4,400 sqm, 

distributed across three distinct areas: The Beach, The Canal, and The Island. 

Rashed Al Omaira, Chief Commercial Officer at Aldar Development, said: “A private community with 

direct access to the heart of the city, Al Gurm is one of Abu Dhabi’s most exclusive and desirable 

locations. The master plan is designed to provide a world class beach resort lifestyle, where 

residents can unwind and relax in their bespoke homes right by the water. With limited plots 

available for this unique product, we expect to register strong demand amongst interested UAE 

nationals.” 

Sustainability plays a key role at Al Gurm, with Aldar providing sustainable solutions across the 

community, as well as enhancing the natural mangroves that surround Al Gurm. Sustainable initiatives 

range from the selection of recycled materials to the use of native and adaptive plant species to 

minimise maintenance and irrigation requirements. Residents are also encouraged to consider 

sustainability measures when building their villas, including the use of LEDs to minimise light pollution 

and increase energy efficiency, and the installation of solar panels for water heating.  

The first phase of Al Gurm was completed in 2010, with residents and visitors enjoying the dedicated 

retail facilities, supermarket, and a gym within the community. Construction of the second phase of 

Al Gurm is due to begin in September 2021, with handovers expected to commence in March 2024.  
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About Aldar 

Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and 
sustainable operating model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar Investment. 

Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu Dhabi’s 
most desirable destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is responsible for 
developing Aldar’s c. 65 million sqm land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages 
Aldar's fee-based development management business, including AED 45 billion of government housing and 
infrastructure projects; Aldar Ventures, which incubates and nurtures new business opportunities and 
innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on developing mixed-use communities in Egypt.  

Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio of 
investment grade and income-generating real estate assets diversified across retail, residential and commercial 
segments. It also manages three core platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar Hospitality and Leisure. 
Aldar Education includes Aldar’s entire educational portfolio, including Aldar Academies, the leading education 
group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 students and a growing network of 3,000 educators from over 
100 nationalities, offering a wide range of curriculum and ancillary services such as a Teacher Training Academy. 

Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real estate 
operations within Provis and will further include Community Management under one integrated property 
management platform. Aldar Hospitality and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and leisure assets, 
which are anchored around Yas Island and Saadiyat. It includes Aldar’s portfolio of 10 hotels, comprising over 
2,900 hotel keys and managing operations across golf courses, beach clubs and marinas. 

Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a profitable, 
cash generative business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and supportive 
shareholder base. Aldar operates according to high standards of corporate governance and is committed to 
operating a long term and sustainable business in order to provide ongoing value for its shareholders.  

Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key role 
in the development of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at and visit. 

For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on: 

 

      

 

 مشروع "ذا ديونز" في السعديات ريزيرففلل الدار ُتعلن بيع جميع  
1.  

  السعديات جزيرة على لدارا مشاريع أحدثبمواصفات عالية الجودة في  فيال 83 بيع •
  ن األولى والثانيةيلمرحلتلبيع جميع الوحدات السكنية في المشروع بعد النجاح الالفت يأتي  •

 من قطع أراضي مخصصة لبناء الفلل  المؤلفتين
ومكانة الدار   المتميز هموقعو  ،العصرية تصميمات الفللإقبااًل واسعًا بفضل  المشروع شهد •

 العقارية المرموقة 
 سيدات% من بينهم  25جنسية مختلفة،  14يمثل المشترون  •
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 % من المشترين يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية50 •
 

 

  في للالف جميع  بيع أعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"( اليوم :2021  يوليو 7أبوظبي، اإلمارات، 
شهد . و فيال 83 عددها البالغو  في "السعديات ريزيرف"جزيرة السعديات "ذا ديونز" علىأحدث مشاريعها 

إلى جانب  الحديثةالعصرية  الفلل تصميمات  من لستفادةرغبوا با الذين  العمالء من لفتاا إقبالا المشروع 
 .السعديات  جزيرة قلب   في للمشروع المتميز موقعال
 

المجتمع السكني العصري في مشروع "السعديات  جاذبيةتزايد  ل نتيجةا  "ديونز ذاجميع وحدات " بيعويأتي  
  أراضي قطع ى والثانية المؤلفتان من األول  ناالمرحلت لذي حققتهاالالفت  نجاحريزيرف" على إثر ال

وأتيحت إمكانية الشراء في المشروع لجميع الجنسيات  .التحتية البنية مرافقمع كافة الفلل  لبناء مخصصة
% من الفلل المعروضة.  67جنسية مختلفة، علماا بأن المواطنين اشتروا نحو  14ل المشترون  حيث مث  

في حين   ،للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية يستثمرون نصف المشترون جدد باإلضافة إلى ذلك، 
للشراء العمالء اجتذبت التي عوامل الوكانت أكثر . مشروعال% من مبيعات 25استحوذت السيدات على 

القوية  سمعة إلى ال باإلضافة الطوابق، تصاميم و   ،لفلل، ومساحات الوحدات لالمتميز  موقع في المشروع ال
 .العقارية الدارالعالية لشركة والموثوقية 

 

الطلب  عدي" :قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير في هذه المناسبة،و 
ولطالما متانة السوق العقاري في أبوظبي.  علىقوية  ديونز‘ شهادةً شهده مشروع ’ذا  المرتفع الذي

فرصة    من قبل شركة رائدة وموثوقة المشروع المناسب، المتواجد في موقع استراتيجي، والُمطورشّكل 
نصف المشترون جدد  بما أن و هذه العوامل.  كافة يجمع مشروع ’ذا ديونز‘  حيث أن، استثمارية مجزية

، كما أننا نرحب بهذه الفئة الجديدةأن نرحب  يسرنا ،للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية ون ستثمر ي
  مة لتلبية احتياجاتهم".م ومجتمعاتنا المصثمرين الذين يثقون بجودة مشاريعنا بالمستبجميع  

 
  ،لتعزيز أسلوب الحياة الجتماعية النابضة بالحياة لمشروع السعديات ريزيرفمخطط الرئيسي  الوقد ُصمم 

  وبرك السباحة المساحات المفتوحة والحدائقوعند استكماله سيوفر للمقيمين مجموعة متنوعة من 
  خارجية ذات تصميم مميز ومساحات ناطق الرياضية. كما سيحتوي المشروع على مركز مجتمعي والم

مسارات  . ويمكن للسكان أيضاا الستفادة من الوتعزيز الترابط الجتماعي للتنزه والتجمعات العائلية
 . ستربط كافة مناطق المشروعوالتي  مخصصة للمشاة والدراجات الهوائيةال
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 - انتهى -
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 
 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 
5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 
 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 
ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
العقرارات تي دولرة اإلمراراتي  يره  نعرا تعتمرد نمويل تشررررر يرل متنو  تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير و دارا  

 ومستدام تدعمه شركتان أساسيتاني وهما الدار للتروير والدار لالستثمار.

ان عبر أكثر الوجعرات  تواصرررررل شرررررركرة الردار للتروير دورهرا الريرادم تي تروير مجتمعرات متكراملرة تُثرم  يراا السررررركر 

ا تي يلك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرا ة وجزيرا الريم. كما أنعا تمتلك  المرغوبة تي  مارا أبوظبيي بم

مليون متر مربعي وتشرمل ثاله و دات أعمالي وهي: الدار للمشرروعاتي وسرتكون مسر ولة   65م فظة أراضري بمسرا ة 

مليار درهم من مشررروعات   45عن  دارا و دا أعمال  دارا المشررروعات القا مة على الرسررومي بما تي يلك م فظة بقيمة  

 سركان الموارنين والبنية الت تية الر يسريةو ولالدار للمشرروعات المشرتركةلي والتي تتول ى اقتناص ترص األعمال الجديدا  

ة تركز على السرول العقارية المصررية الواعدا والُمدرا لحربا ي  وتروير مجاالت االبتكارو و لالدار مصررلي وهي منصر 

ل   ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات. باعتبارها سوقا

 

مليار درهم    16وتضررم شررركة لالدار لالسررتثمارل و دا  دارا األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م فظة قيمتعا  

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تت ول ى  دارا  من األصرررررول العقراريرة المردر 

ة لالدار للتعليمل  المنصررات الثالثة األسرراسرريةي وهي: الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للضررياتة والترتيه. وتشررمل منصرر 

  20م فظرة األصرررررول التعليميرةي بمرا تي يلرك أكراديميرات الرداري وهي مجموعرة تعليميرة را ردا تي أبوظبي تضرررررم م فظتعرا  

جنسرريةي وهي   100آالف ُمعلم ينتمون  لى أكثر من  3إلضرراتة  لى شرربكة متنامية من  ألف رالب با  24مدرسررة وأكثر من 

تعتمد مجموعة واسرعة من المناه  التعليمية والخدمات اإلضراتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين. بينما تتول ى الدار للعقارات 

صررصررة تي  دارا العقاراتي كما تشررمل دم  عمليات العقارات التجارية والسرركنية ضررمن م فظة شررركة لبروتيسل المتخ

ة  دارية عقارية متكاملة. وتتول ى شررركة الدار لللضررياتة والترتيهل معمة اإلشررراف  كيلك  دارا المجتمعات من خالل منصرر 

على م فظة األصرول الفندقية والترتيعية التابعة للداري المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس وجزيرا السرعدياتي بما تي  

غرترة تنردقيرةي  لى جرانرب  دارا العمليرات عبر مالعرب  2900تنرادلي برمجمرالي    10 فظرة الردار الفنردقيرة التي تضرررررم  يلرك م

 ال ولف والنوادم الشار ية والمراسي.

ل ALDAR:UHأسرعم شرركة الدار ُمدرجة تي سرول أبوظبي لحورال المالية زرمز التداول   (ي وت قق أعمال الشرركة أربا ا

تقراي وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبن ى الدار أتضرل معايير ال وكمة الم سرسريةي و يرادات متكررا مسر 

ل منعا على ت قيق قيمة ُمضاتة لمساهميعا بشكل مستمر.  وتلتزم بمدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل  رصا

العقرارم األكثر موثوقيرة تي المنرقرةي وهي   تتبن ى شرررررركرة الردار ر يرةل رمو رة  يره تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير

دا ومري رة تلبي ا تيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيعرا المقومرات  تضررررررلع بردور م ورم تي تروير وجعرات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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