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ALDAR’S ‘NOYA LUMA’ DEVELOPMENT ON YAS ISLAND  
SELLS OUT IN FOUR HOURS 

 

• Over AED 560 million generated in sales and buyers represent 24 nationalities   

• 53% of buyers are under the age of 40 while women account for 31% of total purchases 
• More than AED 2.5 billion in sales across Noya, Noya Viva and Noya Luma in the past six 

months 

 
Abu Dhabi, UAE – 30 May 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced that Noya Luma, the third 

phase of its highly successful Noya development on Yas Island, sold out within four hours. This follows 

the rapid sell-out of the first and second phases of the community, demonstrating the persistent 

demand for high-quality homes on Yas Island. In total, Noya, Noya Viva and Noya Luma have generated 

more than AED 2.5 billion in the past six months.  

Adding to the first two phases, Noya Luma brings 189 standalone villas to the Noya masterplan. 

Located in an investment zone, Noya Luma is open to all nationalities with buyers at the development 

representing a total of 24 countries. UAE nationals purchased the highest number of units (50%), 

followed by buyers from Lebanon, Jordan, Canada and Syria. Additionally, 73% of buyers purchased 

their first Aldar property, while 53% were under the age of 40 and 31% of total purchases were made 

by women.  

Commenting on the robust sales performance of Noya Luma, Rashed Al Omaira, Chief Commercial 

Officer at Aldar Development, said: “The entire Noya development has proven to be incredibly 

popular amongst investors and homeowners, with Noya Luma’s success solidifying the community 

as one of the most desirable new residential addresses in Abu Dhabi. To satisfy the needs of our 

customers, we made the decision to only offer standalone villas at Noya Luma following the 

significant interest registered in villas at the first two phases and this has proven to be a very 

successful approach.  

“Similar to other recent launches, we saw growing interest from overseas buyers at Noya Luma and 

we expect this trend to continue as more and more expats realise the benefits of Abu Dhabi’s 

recently implemented real estate, residency and investment reforms.” 

In total, AED 560 million in sales was generated at Noya Luma. Prices for three-bedroom villas started 

from AED 2.41 million, while four- and five-bedroom villas started at AED 2.77 million and AED 3.27 

million respectively. The average plot sizes at Noya Luma were larger than their phase two 

counterparts, allowing for increased indoor and outdoor space.  

Construction at Noya Luma is due to begin in November 2021, with handovers expected to commence 

in February 2024. Noya Luma is the latest addition to Aldar’s residential portfolio on Yas Island, which 

includes Noya, Noya Viva, Yas Acres, Water’s Edge, Lea, Ansam and Mayan. 

Yas Island is a leading leisure and entertainment destination home to the Yas Links Golf Course, Yas 

Mall, Ferrari World, CLYMB, Etihad Park, Yas Beach, Yas Waterworld and Warner Bros World. The one-



 

of-a-kind tourist destination and vibrant residential hub also comprises of numerous luxury villas, 

apartments, and hotels. 
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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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 خالل أربع ساعاتجزيرة ياس  علىوحدات مشروع "نويا لوما" كافة بيع الدار ت
 

 جنسية 24مليون درهم، ويمّثل المشترون  065بلغت قيمة المبيعات أكثر من  •
 % من إجمالي المشترين31نحو  ناثعامًا، بينما شّكلت ال  40% من المشترين تقل أعمارهم عن 53 •
 مليار درهم خالل الستة أشهر الماضية 2.5مشاريع "نويا" و"نويا فيفا" و"نويا لوما" تحقق مبيعات بأكثر من  •

 
عن بيع ةرف  وحالت مشركو   أعلنت شركة  لدال  لدقار ة  "الدال ا،     :2021مايو    30أبوظبي، المارات، 

نوةر دومر  لدمكحل  لدثردث  من لدمشررررررررررركو  لدم"ميي  انوةرا ف، خ ةكأ بر   عات أ يع يررررررررررررعرت  وة  ،  د  
وحالت لدمكحل"ين لألودي"ين  ممر يؤةا ليررررررررر"مكل  لدحلب علل وحالت لدمنرات عردي  لد وي أ ةرف  عاب بيع  

ملير     5 2وةر فيفرا وانوةر دومرا إخمرد، مبيقرت بايم   خ ةكأ بر   وقا يرررررررررر يلت مشررررررررررر ةع انوةرا وان  علل
   هم عات لدس"  أشهك لدمرضي  

 
فيا مسرر"ال  ضررمن م"حو انوةرا لدك.يسرر،    189وليرر"امر ل دلمكحل"ين لألودي"ين  ب ررم مشرركو  انوةر دومرا 

ت  وةمثيق مشررررر"كو  وةاع هذل لدمشررررركو   لعق منحا  ليررررر"ثمر ة  و "وفك وحال ل دل"مل  لدلك دارف  لد نسرررررير
%،   50 ود   ويرر يق لدمولونوا لامر ل يوا أعلل نسررب  بين لدمشرر"كةن ولد"، بل ت "  24وحالت لدمشرركو  

وةليهم لدمشررررررررر"كوا من دبنرا وم لأل  ا وةنال ويرررررررررو ةر  ف رررررررررال عن  د   بل ت نسرررررررررب  لدمشررررررررر"كةن لدذين  
لت نسررب  لدمشرر"كةن ممن  اق أعمر هم  %  بينمر وصرر73بسرر"ثمكوا دلمكأ لألودل ف، مشررر ةع لدال  لدقار ة   

 % من إخمرد، لدمش"كةن 31نلو  نرث %  ف، حين شكيلت لا53عرمرل نلو  40عن 
 

و قليارل علل لدمبيقرت لداوة  لدُملاا  ف، مشرررركو  انوةر دومرا  قرت  لشررررا لدقميكأ  لدك.يذ لد"نفيذ  دلشررررؤوا  
مقوماته االسررررتثناوية وموقعه المتمّيز داخل السررررو    ’ نويا’ أثبت مشررررروع لد" ر ة  داى لدال  دل"حوةك: ا

انب المسررتثمرين ومشررترل المنا ل،  جالعقارية في أبوظبي، السررّيما بعد القبال اليبير ال ل لمسررنا  من 
 ،العمالءحتياجات ال  تلبيةً و   ه ا النجاح قيمة ’نويا لوما’ كوجهة سرررركنية جافبة في إمارة أبوظبي.يؤكد  و 
ه    القبال اليبير ال ل شررررررهدته الدار على  وفلك عقب   مسررررررتقلةالفلل  ال على  المشررررررروعه ا في    زناركّ 

’نويا  األجانب في  سررتثمرينرأينا اهتماًما متزايًدا من الملقد  و   .خالل مبيعات المرحلتين األوليتين  الوحدات
الجراءات الحكومية  فواود  سررررررررتثمرين  يدرك المزيد من المبينما  ونتوقع أن يسررررررررتمر ه ا االتجا   ،لوما’ 

 ".التي تم تنفي ها في أبوظبي والمبادرات االقتصادية
 
 



 

مليوا   هم  و باأ أيررررررررررقر  لدفلق   065 انوةر دومراوقا بل ت قيم  إخمرد، لدمبيقرت لدملاا  ف، مشرررررررررركو  
ن  من واث غكف من   ن  من أ يع وعمذ   41 2لدمكوي مليوا   هم  بينمر  باأ أيررررررررقر  وحالت لدفلق لدمكوي

و "مي  قحع لأل لضرررررر، ف، مشرررررركو  انوةر  مليوا   هم علل لد"ولد،     27 3مليوا   هم و  77 2غكف من  
 ن  ممر يي ةا من لدمسرحرت لدالعلي  ولد"ر خي  دومرا بمسرحرت أكبك مار ن ل بردمكحل"ين لدسرباي

 
  مع  وققرت بباء  سرررررليم لدوحالت ف، 2021ومن لدماك  باء أعمرت إنشررررررء انوةر دومرا ف، شرررررهك نوفمبك  

  وُةقاي انوةر دومرا أحاث لدمشررر ةع لدسرركني  دشرركة  لدال  علل خ ةكأ بر   ولد"،   ررمي  2024شررهك فبكليك  
 نوةر فيفرا  وابر  إبككاا  واوو كا أجا  واديرا  واأنسرما  وامربراا أب رل مشر ةع انوةرا  وا

 
و ق"بك خ ةكأ بر  وخه ل  ل.اأ دايرررررر" مرم ولد"كفيل ف، لدمنحا  مع لح" رررررررنهر ملقب بر  ديناذ أبو ب،  

  وشررررررررررررررروت برر   وةرر  وو كوو درا   ل  لرر  برر  دل ودف  وةرر  موت  وعرردم فيكل   أبو ب،  وةابم  و 
ول نك بك  ا  ةمر   رررم هذل لدوخه  لدسررريرحي  لدفكةاأ م "مقرت يررركني  نرب ررر  بردليرأ مع م موع   وعردم  

 م"نوع  من لدفيات ولدشاق ولدفنر ق لدفرعكأ 
 - لن"هل -

 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
تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو   تشررررر يرل متنو  

 ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما الدار للتروير والدار لالستثمار.

ان عبر أكثر الوججرات  تواصرررررل شرررررركرة الردار للتروير دورهرا الريرادم تي تروير مجتمعرات متكراملرة تُثرم ميراا السررررركر 

. كما أنجا تمتلك  المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي  لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم

مليون متر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي: الدار للمشرروعاتع وسرتكون مسر ولة   65ممفظة أراضري بمسرامة 

مليار درهم من مشررروعات   45عن قدارا ومدا أعمال قدارا المشررروعات القا مة على الرسررومع بما تي  لك ممفظة بقيمة  

سرية  واالدار للمشرروعات المشرتركةاع والتي تتول ى اقتنار ترر األعمال الجديدا  قسركان الموارنين والبنية التمتية الر ي

ة تركز على السرول العقارية المصررية الواعدا والُمدرا لحربا ع  وتروير مجاالت االبتكار  و االدار مصرراع وهي منصر 

ل ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.  باعتبارها سوقا

 

مليار درهم    16ة االدار لالسررتثمارا ومدا قدارا األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل ممفظة قيمتجا  وتضررم شرررك

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تتول ى قدارا   من األصرررررول العقراريرة المردر 
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ة االدار للتعليما المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي: الدار للتعليم والد ار للعقارات والدار للضررياتة والترتيه. وتشررمل منصرر 

  20ممفظرة األصرررررول التعليميرةع بمرا تي  لرك أكراديميرات الردارع وهي مجموعرة تعليميرة را ردا تي أبوظبي تضرررررم ممفظتجرا  

جنسرريةع وهي   001آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  3ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من    24مدرسررة وأكثر من 

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

دم  عمليات العقارات التجارية والسرركنية ضررمن ممفظة شررركة ابروتيسا المتخصررصررة تي قدارا العقاراتع كما تشررمل 

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شررركة الدار اللضررياتة والترتيها مجمة اإلشررراف   ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصرر 

على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس وجزيرا السرعدياتع بما تي  

قيرةع قلى جرانرب قدارا العمليرات عبر مالعرب غرترة تنرد 2900تنرادلع برمجمرالي    10 لرك ممفظرة الردار الفنردقيرة التي تضرررررم  

 ال ولف والنوادم الشار ية والمراسي.

ل ALDAR:UHأسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سرول أبوظبي لحورال المالية زرمز التداول   (ع وتمقق أعمال الشرركة أرباما

وتتبنَّى الدار أتضرل معايير الموكمة الم سرسريةع وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. 

ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.  وتلتزم بمدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل مرصا

تتبنَّى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقرارم األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي 

دا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات  تضررررررلع بر  دور ممورم تي تروير وججرات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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