PRESS RELEASE

ALDAR LAUNCHES SECOND CYCLE OF ITS HIGHLY SUCCESSFUL
“MANASSAH” ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME
· Manassah 2.0 to enable further innovation in Abu Dhabi’s retail sector
· Winners of Manassah 2.0 will receive incentives worth up to AED 1 million
· Manassah 2.0 is inviting applications from retail businesses across the GCC and is
launching an exclusive youth-focused initiative with Aldar Academies
Abu Dhabi, UAE – 04 April 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) has launched the second round of its Manassah
programme – a six-month entrepreneurship incubator aimed at nurturing entrepreneurial talent and
advancing homegrown retail concepts in the GCC.
Held in partnership with startAD, the global startup accelerator powered by Tamkeen and anchored at
NYU Abu Dhabi, Manassah 2.0 will build on the successes seen in the first round of the programme.
Manassah 1.0 was originally targeted at UAE-based SMEs operating within the retail, café and restaurant
space, however the second round will be open to a broader range of retail businesses including technology
enabled startups and projects driving sustainability from across the GCC. Winners of Manassah 2.0 will
receive financial contributions worth up to AED 1 Million including a space at an Aldar retail destination.
In addition, retail tech startups will benefit from opportunities to pilot their solutions with Aldar
Properties.
Manassah 2.0 is welcoming submissions across two main categories – Retail SMEs such as cafes,
restaurants, services and sustainable solutions, and Retail Tech such as e-commerce and sustainabilityfocused tech applications. Submissions are now open and the deadline is set for May 22.
Alongside the Manassah incubator, Aldar is launching an exclusive youth-focused initiative through its
Aldar Academies. Manassah Youth will develop the next generation of regional entrepreneurs through a
dedicated training programme focused on finding solutions to complex problems and turning concepts
into viable commercial strategies. Further, this edition of Manassah also brings together the Ministry of
Culture & Youth, Khalifa Fund, the Department of Community Development, and the Brinc accelerator as
partners that will empower startups with network access, and business advancement opportunities.
Commenting on the second round of the competition, Sheikha Alia Khalid Al Qassimi, Deputy
Undersecretary for the Cultural and Creative Industries Sector, Ministry of Culture and Youth, said that
the Ministry was delighted to extend its support, particularly in light of the importance given to SMEs in
the cultural and creative industries. “Through our partnership with the programme, we aim to encourage
entrepreneurship within the creative economy and provide new opportunities for creatives and
innovators. One of the Ministry’s primary goals is to help increase the contribution of the Cultural and
Creative Industries to the country’s GDP. The Creative Economy has become a key driver of economic
growth across the globe, including our region,” she pointed out.
Saoud Khoory, Chief Retail Officer, Aldar Investment, said: “The success of the first cycle of Manassah,
which brought three retail concepts to life at Aldar’s Mamsha Al Saadiyat, demonstrates the abundance
of talent we have in the UAE and wider region. Innovation is key to driving the future of the retail sector
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in the UAE, and we at Aldar are committed to playing an active role in accelerating this growth through
investing in concepts that reimagine and redefine the customer journey. The combination of the
Manassah programme and Abu Dhabi’s intrinsic entrepreneurial spirit places the emirate in a great
position to capitalise on the opportunities that this growth provides. As Manassah continues to develop
and evolve, we are able to build a home-grown innovation ecosystem that supports retail
entrepreneurs and SMEs across the UAE.”
startAD and Aldar will support participants in the curated incubation programme by providing them with
the necessary tools to advance, scale, and launch their ventures. As part of the programme, accepted
businesses will receive training and mentorship from the best local and global entrepreneurship, retail,
and tech experts.
Ramesh Jagannathan, the Managing Director of startAD and also the Vice Provost of Innovation at NYU
Abu Dhabi commented, “The past 12 months have been challenging for the retail sector, however, this
has opened up many new opportunities. In two short years, by 2023, retail in the GCC is estimated to
grow to USD 308 Billion. Manassah is cultivating a community of entrepreneurs that can redefine the
global retail landscape to meet evolving customer needs. Today, UAE is the fifth largest retail
destination in the world. The resounding success of the first edition of Manassah echoes the drive of
our regional entrepreneurs. We are also inspired by the phenomenal gender inclusivity we saw with
83% of the finalist businesses being founded by female entrepreneurs and 67% of the winners having
an Emirati woman as the founder.
For a retail entrepreneur in the GCC, this is the right place and the right time. Aldar and startAD invite
you to take advantage of Manassah - the unique opportunity to get ahead of the market impacted by
the pandemic, and overcome scalability challenges through the right support, resources & partners.”
After 150 submissions, Manassah 1.0 saw three concepts, Coffee Architecture, Alkalime and Wake n’ Bake,
chosen as the winners of the first cycle of the competition, receiving equity-free incentives worth up to
AED 1 million and a turnover rent deal for one year at Aldar’s Mamsha Al Saadiyat. Coffee Architecture is
a speciality coffee house built by the first female Emirati certified Q grader and is designed around
minimalism, passion, art and love in Abu Dhabi; Alkalime is a feel-good café concept offering customers
healthy, nutritious and tasty food and drinks in a relaxing and eco-friendly space; and Wake n' Bake is a
home-grown bakery by a female Emirati chef that specialises in hand-crafted breads, custard doughnuts
and other baked goods freshly made by hand.
Manassah is an Aldar Youth Council initiative first submitted as part of Aldar’s Ibtikar challenge, an internal
innovation programme which encourages employees to take an active role in Aldar’s future growth and
direction. Aldar Youth Council was set up in 2018, with the aim to actively empower Aldar youth, unlock
their full career potential, and engage with other Youth Councils across the country.
For more information on how to enter the competition, please visit http://manassah.info/

-ENDS-
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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:
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About startAD
startAD is an Abu Dhabi-based global accelerator, steering seed-stage technology startups to
launch, develop, and scale their ventures. Powered by Tamkeen and anchored at NYU Abu
Dhabi, the accelerator equips startups to pilot solutions with industry leaders, while enabling
corporates to innovate with startups disrupting their core businesses.
startAD has the unique domain expertise and state-of-the-art facilities to develop startups with a
focus on hardware and AI, as well as other solutions in priority industries including aviation,
energy, sustainability, construction, and security. Enrolled startups benefit from startAD’s
extensive range of programmes and global network of investors, mentors, and experts, in
addition to access to startAD’s seed fund for local startups. Since startAD’s launch in 2016,
participating startups have raised USD 72 million in investment, generated USD 50 million in
revenue, secured over 50 pilot projects with corporations, and created over 250 jobs.
About Tamkeen
Tamkeen is an Abu Dhabi based company mandated to deliver projects to meet the UAE’s
vision of knowledge-based development. Tamkeen works with a variety of local and
international institutions to enrich the UAE’s social, cultural and educational landscape.
About NYU Abu Dhabi
NYU Abu Dhabi is the first comprehensive liberal arts and science campus in the Middle East to
be operated abroad by a major American research university. NYU Abu Dhabi has integrated a
highly-selective liberal arts, engineering and science curriculum with a world center for
advanced research and scholarship enabling its students to succeed in an increasingly
interdependent world and advance cooperation and progress on humanity’s shared challenges.
NYU Abu Dhabi’s high-achieving students have come from 115 nations and speak over 115
languages. Together, NYU's campuses in New York, Abu Dhabi, and Shanghai form the
backbone of a unique global university, giving faculty and students opportunities to experience
varied learning environments and immersion in other cultures at one or more of the numerous
study-abroad sites NYU maintains on six continents.

دعماً لريادة األعمال واالبتكار في قطاع التجزئة واستمراراً للنجاح الالفت خالل الدورة األولى

"صة
ّ الدار تطلق الدورة الثانية من برنامجها الخاص لريادة األعمال "من
منصّ ّة" سّّّع ّّّج على المزيد من االبعكار في قطاع العجزئة في
ّ " • الدورة الثانية من برنامج
أبوظبي
• سيحصل الفائزون في البرنامج على محفّزات مالية تصل قيمعها إلى مليون درهم إماراتي
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• الدورة الثانية من برنامج "منصّّّة" سّّّعفع أبوابها ل ّّّر ات العجزئة العاملة في جمي دول
الخليج ،ما سعطلق الدار مبادرة جديدة تر ز حصراً على فئة ال باب عبر أ اديميات الدار
التاا العقتر ةت ("التاا ") عن إطالق التار

أبوظبي ،اإلمّارات العربيّة المعحّدة 4 -أبريّل  :2021أعلنت

الثرني من برنرمج حرضتتن األعمرل الخرص بهر "منصتت " ،الذي ةُقرم لما ستت أشتتهر بهاف تشتتعي ردعم
راد األعمرل رأصتتت ر

المشتتتر ة  ،رتنمي رتطوةر المواهب األكثر اب كر ا ،رتوفير بيئ م فز ل طوةر

مفرهيم جاةا رمب كر في قطرع ال عزئ على مس وى درل معلس ال عررن الخليعي.
الثرني من برنرمج "منصتت " برل عررن م "ستت ر

رة م تنظيم الار

إةه دي" ( ،)startADمنصتت االب كر

ر ةرد األعمترل العترلميت في جرمعت نيوةو ك أبوظبي ،رال ي ت ظى باعم من شتتتترك "تمكين" ،لمواصتتتتل
الزخم الكبير الذي شتهاته الار
الشتتتركر
الار

األرلى من البرنرمج .ركرن

الصتتتةير رالم وستتتط العرمل في درل اإلمر ا

الثرني فست ف

الار

األرلى من البرنرمج قا اق صتر

في معرال

على

ال عزئ رالمقرهي رالمطرعم .أمر

أبوابهر لمعموع راستع من مشتر ة ال عزئ عبر كرف درل معلس ال عررن الخليعي

رست شتم الشتركر

النرشتئ رالمشتر ة القرئم على ال كنولوجير رال ي تسترهم في دعم االست اام  .رستي صت

الفرئزرن في الار

الثرني من برنرمج "منصتتت " على م فزا

إمر اتي رمسترح لمشتر ةعهم في إحاى رجهر

مرلي بقيم إجمرلي تصتتت إلى مليون د هم

ال ستوق ال ربع لشترك الاا  .كمر ست ست فيا مشتر ة ال عزئ

المخ ص في حلول ال كنولوجير من فرص مميز الخ بر رتطبيق حلولهر برلشراك م الاا العقر ة .
رترحب الار

الثرني من برنرمج "منصت " بطلبر

المشتر ك ضتمن فئ ين ئيست ين همر الشتركر

رالم وستط العرمل في قطرع ال عزئ كرلمقرهي رالمطرعم رالخامر
القرئم على ال كنولوجير كمنصتتتر
حرلير اس قبرل الطلبر

ال عر

اإللك ررني رال طبيقر

رال لول المست اام  ،رشتركر

ال عزئ

الذكي ال ي تركز على االست ت اام  .رة م

ح ى  22مرةو.

رفي الستيرق نفسته ،تع زم الاا إطالق برنرمج "منصت للشتبر " في مبرد
عبر أكردةميتر

الصتةير

جاةا لل ركيز على فئ الشتبر

الاا  .رةُعنى البرنرمج ب طوةر العيت القتردم من راد األعمترل في المنطقت من خالل برنرمج

تا ةبي تم تصتميمه خصتيصتر لهذه الةرة  ،ةركز على إةعرد حلول للمشترك المعقا ال ي قا تواجههم رت وة
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مفرهيمهم رأفكر هم المب كر إلى استت ت راتيعير

تعر ة قربل لل نفيذ .عالر على ذلك ،ستتتتين تتتتم إلى هذا

اإلصتتتتاا من برنرمج "منصتت ت " ك من رزا

الثقرف رالشتتتتبر

رصتتتتنارق خليف ردائر تنمي المع م

رمستترع األعمرل "برةنك" كشتتركر أستترستتيين ل قاةم الاعم للشتتركر

النرشتتئ رتوفير إمكرنر

ال واصتت

رفرص مميز ل طوةر األعمرل.
رتعليقر على النستتخ الثرني من هذه المستتربق  ،قالت ال ّّيخة علياء خالد القاسّّمي و يل الوزارة المسّّاعد
لقطاع الصّناعات الثقافية واإلبداعية المكلف في وزارة الثقافة وال ّباب" :ناعم الار
’منص ‘ ،في ظ األهمي ال ي ت ظى بهر الشركر
رمن خالل شتتراك نر م البرنرمج ،نهاف إلى تشتتعي

الصةير رالم وسط في الصنرعر

الثقرفي راإلبااعي .

ةرد األعمرل في االق صتترد اإلبااعي رتوفير فرص

جتاةتا للمبتاعين رالمب كرةن .رإن أن أحتا األهتااف الرئيستتتتيت للوزا
الصتتنرعر

الثرني من مستربق

هو المستتتترعتا في زةترد مستتتترهمت

الثقرفي راإلبااعي في النرتج الم لي اإلجمرلي للارل  ،حيث أصتتب االق صتترد اإلبااعي م ركر

ئيسير للنمو االق صردي في جمي أن ر العرلم ،بمر في ذلك منطق نر".
وقال سّّعود خوري ،الرئيس العنفيذي ألصّّول العجزئة في الدار لالسّّعثمار" :أظهر نعرح النستتخ األرلى
من مستتربق ’منصت ‘ ،ال ي تم خاللهر اخ ير ثالث فرئزةن ل أستتيس أعمرلهم في ممشتتى الستتعاةر  ،أن درل
اإلمر ا

رالمنطق عمومر تزخر برلمواهب رالكفر ا

ر راد األعمرل الم ميزةن .رن ن على قنرع

استخ

بأن االب كر ةُعا كيز أستتترستتتي في ستتتم مالم مستتت قب قطرع ال عزئ الم لي .رتل زم شتتترك الاا
برلمشتتتر ك في دف ععل نمو القطرع عبر االست ت ثمر في المشتتتر ة المب كر ال ي تؤستتتس لمفرهيم جاةا
ضتمن حل المست هلك .رتك ستب مستربق ’منصت ‘ أهمي خرصت حيث تعزز رح ةرد األعمرل الم عذ
في أبوظبي ،ممر ةعزز مكرن اإلمر

لالس ت فرد من فرص النمو بهذا الصتتاد .ربينمر تشتتها المستتربق مزةاا

من ال طو ا  ،نعم جرهاةن على إ ستتتر أستتتس بيئ م نرمي تعلو فيهر قيم االب كر راإلبااع رتاعم راد
األعمرل رالشركر

الصةير رالم وسط في جمي أن ر اإلمر ا ".

رستت اعم الاا العقر ة رمؤستتتستت "ستت ر
تزرةاهم برألدرا

اةه دي" المشتتتر كين من خالل برنرمج ح تتترن أعمرل عبر

الالزم إلطالق رتطوةر رتوستتي مشتتررعه .رفي إطر البرنرمج ،ستت ظى الشتتركر
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ال ُمخ تر

بترل تا ةتب رال وجيته من نخبت من الخبرا الم ليين رالعترلميين في معترال

ةترد األعمترل رتعتر

ال عزئ رال كنولوجير.
رفي هذه المنرستتتتب  ،قرل راميش جاغاناثان ،نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي ل ّّ ّ ون ريادة األعمال
واالبعكار والعضّّو المنعدب لمنصّّة "سّّعارت أيه دي" " :غم ال اةر
على ماا األشتهر االثني عشتر المرضتي  ،ظهر

العاةا من الفرص العاةا رالواعا  .ففي غ تون عرمين

فقط أي ب لول عرم  ،2023من الم وق أن تنمو تعر
مليتر ا

ال عزئ في درل معلس ال عررن الخليعي إلى 308

درال أمرةكي .رستتتتيتأختذ برنترمج منصتتتت على عترتقته تنميت مع م مزدهر من راد األعمترل

رالمب كرةن ليرستتتتموا مشتتتتها قطرع ال عزئ العرلمي رةلبوا اح يرجر
اإلمتر ا

الكثير ال ي شتتهاهر قطرع ال عزئ

اليوم خترمس أكبر رجهت ل عتر

ال عزئت في العترلم .رقتا شتتتتكت الزخم المتذهت التذي حقق ته التار

األرلى من برنرمج منص ت دليال دامةر على مس ت وى االب كر رالشتتة
حقق البرنرمج نستتتبر مميز لل وازن بين العنستتتين فكرن
تملكهر ائاا

العمال ستتتترةع ال ةير .رتعا درل
لاى راد األعمرل في المنطق  .كمر

 %83من الشتتتركر

الم أهل لل صتتتفير

النهرئي

أعمرل ر %67من المشر ة الفرئز أسس هر نسر إمر اتير ".

رأضترف" :ةشتك البرنرمج فرصت فرةا لرراد األعمرل رأصت ر
الخليعي ،إذ ةوفر المكرن المنرستب رالوق

مشتر ة ال عزئ في درل معلس ال عررن

المنرستب .رتاعوكم الاا رست ر

منص لمواصل مسر ال عرفي رالنمو في السوق بعا ال أثيرا

إةه دي لالست فرد من برنرمج

ال ي ترك هر العرئ  ،راج يرز ال اةر

ال ي

تعيق النمو رال وس في مشر ةعكم عبر توفير الموا د المنرسب رالاعم من الشركر ".
ركرن

الار

األرلى من برنرمج "منصت " قا ستعل

 150مشتر ك رفرز

ثالث مشتر ة مب كر بم فزا

مرلي تصتت قيم هر إلى مليون د هم إمر اتي درن ال صتتول على حصتت مقربل في تلك المشتتر ة  ،إلى
جرنب إةعر معرني لما عرم في مشتتررع ممشتتى الستتعاةر ال رب لشتترك الاا  .رتُعا كوفي آ كي ك شتتر
مقهى م خصت في أبوظبي أستتست ه أرل إمر اتي حرئز على شتتهرد خبير مع ما في تعرب رتقييم القهو
( ،)Q Graderرالذي ة ميز ب صتتتميمه القرئم على البستتترط رأجوائه ال ي تعكس فن ت تتتير القهو  .أمر
مشتررع ألكرالةم ،فيقام مفهوم مميز ةوفر للعمال أطعم رمشترربر صت ي رمةذة ضتمن مسترح تعزئ
ذا تصتميم فرةا رصتاةق للبيئ رأجوا تبعث على الراح  .في حين ة خصت المخبز رةك ان بيك ،الذي
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أستتتست ت ه طرهي إمر اتي  ،في ت تتتير الخبز ركعك الكرست ت رد المصتتتنوع ةارةر برلكرم  ،برإلضتتترف إلى
معموع راسع من السل المخبوز الطرزج .
رتُعا مستربق "منصت " إحاى مبرد ا

"معلس الشتبر " ال رب لشترك الاا  ،كعز من "برنرمج اب كر " الذي

ةهاف إلى ت فيز الموظفين على االضتتطالع بار نشتتط في دعم مستتير رتوجهر
ركرن

شتترك الاا قا أنشتتأ

نمو الشتترك مس ت قبال.

"معلس الشتتبر " في العرم  2018بهاف تمكين الشتتبر

القيردة رتعزةز ال واص رمشر ك الخبرا

م المعرلس الشبربي األخرى في الارل .

رةمكن االطالع على المزةتا من المعلومتر

حول مستتتتتربقت "منصتتت ت " عبر زةتر

رتطوةر مهر اتهم

الموق اإللك ررني:

/http://manassah.info
-ان هى-

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
ي
عبيدًاليماح ً
شركة الدار العقارية
+971 2 810 5555

ي
سارةًعبدالبار ً
برنزويك غلف
+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حولًشركةًالدار
تُعتبر شررركة الدار راةد ف ي مجال تيوير وادار العقارات ي دولة اإلمارات ،حيث انها تعتمد نموذج تشررليل متنوو ومدررتدام
تدعمه شركتان أداديتان ،وهما الدار للتيوير والدار لالدتثمار.
تواصرل شرركة الدار للتيوير دورها الريادف ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف حيا الدركان عبر أكثر الوجهات المرغوبة ي
امار أبوظبي ،بما ي ذلك جزير ياس وجزير الدرررعديات وشرررايح الراحة وجزير الريم .كما أنها تمتلك محاظة أرا ررري
بمدرراحة  65مليون متر مربع ،وتشررمل ثالث وحدات أعمال ،وهي :الدار للمشررروعات ،ودررتكون مدررإولة عن ادار وحد
أعمال ادار المشررروعات القاةمة على الردرروم ،بما ي ذلك محاظة بقيمة  45مليار درهم من مشررروعات ادرركان المواينين
ر األعمال الجديد وتيوير مجاالت
والبنية التحتية الرةيدرررريةا واالدار للمشررررروعات المشررررتركةا ،والتي تتولى اقتنا

PRESS RELEASE

االبتكارا و االدار مصررا ،وهي منصرة تركز على الدرول العقارية المصررية الواعد وال ُمدر لحرباا ،باعتبارها دروقا ف رةيدرية
لتيوير مجتمعات متكاملة متعدد االدتخدامات.
وت ررم شررركة االدار لالدررتثمارا وحد ادار األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل محاظة قيمتها  16مليار درهم من
األصرررول العقارية المدر لايرادات المتكرر ي قياو التجزةة والمجتمعات الدررركنية والتجارية .كما تتولى ادار المنصر رات
الثالثة األدرادرية ،وهي :الدار للتعليم والدار للعقارات والدار لل ريا ة والتر يه .وتشرمل منصرة االدار للتعليما محاظة األصرول
التعليمية ،بما ي ذلك أكاديميات الدار ،وهي مجموعة تعليمية راةد ي أبوظبي ت رم محاظتها  20مدردة وأكثر من  24ألف
يالب باإل رررا ة الى شررربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون الى أكثر من  100جندرررية ،وهي تعتمد مجموعة وادرررعة من
المنراه التعليميرة والخردمرات اإل رررررا يرة مثرل أكراديميرة تردريرب المعلمين .بينمرا تتولى الردار للعقرارات دم عمليرات العقرارات
التجارية والدرركنية ررمن محاظة شررركة ابرو يسا المتخصررصررة ي ادار العقارات ،كما تشررمل كذلك ادار المجتمعات من
خالل منص رة ادارية عقارية متكاملة .وتتولى شررركة الدار الل رريا ة والتر يها مهمة اإلشررراف على محاظة األصررول الاندقية
والتر يهية التابعة للدار ،المتواجد بشرركل أدررادرري ي جزير ياس وجزير الدررعديات ،بما ي ذلك محاظة الدار الاندقية التي
ت م  10نادل ،بإجمالي  2900غر ة ندقية ،الى جانب ادار العمليات عبر مالعب اللولف والنوادف الشايةية والمرادي.
أدررهم شررركة الدار ُمدرجة ي دررول أبوظبي لحورال المالية لرمز التداول  ،)ALDAR:UHوتحقق أعمال الشررركة أرباحا ف
وايرادات متكرر مدررتقر  ،وتمتلك قاعد وادررعة ومتنوعة من المدرراهمين .وتتبنلى الدار أ ررل معايير الحوكمة المإدرردررية،
وتلتزم بإدار عمليات مدتدامة على األمد اليويل حرصا ف منها على تحقيق قيمة ُم ا ة لمداهميها بشكل مدتمر.
تتبنلى شررركة الدار رإيةف يموحة حيث تدررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر موثوقية ي المنيقة ،وهي ت رريلع
بردور محورف ي تيوير وجهرات عراليرة الجود ومريحرة تلبي احتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر يهرا المقومرات واإلمكرانرات
الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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