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ALDAR’S YAS ISLAND DEVELOPMENT ‘NOYA VIVA’ SELLS OUT  
IN LESS THAN 48 HOURS 

 
• Over AED 1 billion generated in sales at Noya Viva 

• Buyers represent 33 countries with 61% of units purchased by UAE nationals 

• 26% of sales at Noya Viva completed by female buyers 

• 42% of buyers are under 40 years of age 

• 63% of customers are buying their first Aldar property 
 

Abu Dhabi, UAE – 12 April 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced that Noya Viva, the second 

phase of its highly successful Noya development on Yas Island, sold out within 48 hours. This follows 

on from the four-hour sell-out of the first phase of Noya in Q4 2020, demonstrating the continued 

demand for high quality, well located homes in Abu Dhabi. 

Expanding upon the first phase of the Noya development, Noya Viva brings a further 480 homes to 

Aldar’s latest community on Yas Island, with 63% of buyers purchasing their first Aldar property. 

Located in an investment zone, Noya Viva is open to customers of all nationalities; buyers at the 

development represent 33 countries with 61% of units purchased by UAE nationals. Similar to the first 

phase of Noya, 26% of buyers at the Noya Viva community are women, while 42% of all customers are 

under 40 years of age.  

Commenting on the strong sales performance of Noya Viva, Rashed Al Omaira, Chief Commercial 

Officer at Aldar Development, said: “Abu Dhabi’s real estate market continues to go from strength 

to strength, as demonstrated by the significant appetite for Noya Viva. Central to this market-

leading sales performance is Aldar’s commitment to addressing current market demand and 

launching customer-centric products. As one of Abu Dhabi’s most vibrant destinations, Yas Island 

continues to attract a diverse pool of buyers looking for quality properties, with world-class 

entertainment and lifestyle on their doorstep, and swift access to the city of Abu Dhabi.”  

Prices at Noya Viva started from AED 1.65 million, with each unit coming with its own dedicated 

outdoor space, responding positively to the increased time people are spending at home. The efficient 

design of the properties will also give residents more space, while generous community gardens and 

a variety of recreational facilities will ensure the perfect environment to live, work and play. 

The focal point within the Noya development masterplan is ‘The Village’, a community hub set to 

include shops and cafés, sports, fitness, and health and wellbeing facilities, a mosque and a library. It 

will also be home to a leading British curriculum school, operated by Aldar Academies, that will cater 

to the island’s growing population.  

Construction of Noya Viva is due to begin in Q4 2021, with handovers expected to commence in Q1 

2024. Noya Viva is the latest addition to Aldar’s residential portfolio on Yas Island, which includes 

Noya, 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, Du Arena, 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.  

-ENDS- 

 

For further information, please contact: 

Media 

Obaid Al Yammahi 

Aldar Properties 

+971 2 810 5555 

 

Joudi Issa  

Brunswick  

+971 2 234 4600 

ALDAR@brunswickgroup.com 

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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 مليار درهم  1تجاوزت قيمة مبيعات المشروع  •
 عروضة الم٪ من الوحدات 61جنسية مختلفة، والمواطنون اشتروا  33يمثل المشترون  •
 % من مبيعات المشروع26السيدات على استحوذت  •
 ا  عام 04المشترين كانوا دون سن % من 42 •
 % من المشترين يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية63 •

 
بيع جميع  أعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"(  :  2021أبريل    12  - أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

ساعة فقط من طرحه للبيع. والمشروع هو بمثابة المرحلة الثانية من    48خالل    مشروع "نويا فيفا"وحدات  
خالل الربع األخير   مشروع "نويا" السكني على جزيرة ياس الذي القى نجاحًا كبيرًا وإقبااًل الفتًا عند إطالقه

قوي استمرار الطلب العكس  مما ي فقط، أربع ساعات  تم بيع جميع الوحدات في غضون حيث ، 2020من 
 .أبوظبيفي مواقع ممتازة  ة ضمنعلى العقارات عالية الجودة والمتواجد 

الدار  شاريع  أحدث م،  للمرحلة األولى من مشروع "نويا"   وحدة سكنية جديدة  480"نويا فيفا"    ويضيف مشروع
.  العقارية% يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار  63، والذي جذب مشترين جدد بنسبة  جزيرة ياس  على

بموقعه   فيفا"  "نويا  ياس    في منطقة استثماريةويتمّيز  السكنية    كانت وبالتالي  على جزيرة  الوحدات  جميع 
  33مثل المشترون في المشروع  متاحًة للشراء على أساس التمّلك الحّر للعمالء من جميع الجنسيات. و 

على غرار المرحلة األولى  . و روضة% من الوحدات المع61جنسية مختلفة، علمًا بأن المواطنون اشتروا  
"نويا"  من على  ،  مشروع  السيدات  من  62استحوذت  فيفاممبيعات  ٪  "نويا  وصلت  " شروع  بينما  نسبة  ، 

 . %24 عاماً   04المشترين دون سن 

قال راشد العميرة، الرئيس التنفيذي "نويا فيفا"،  مشروع    قهاالمبيعات القوية التي حقّ في معرض تعليقه على  و 
وهو    ،تعزيز موقعه وأدائه القوي    في أبوظبي  ي العقار   القطاعيواصل  "  :للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير

المتميز والرائد على مستوى السوق   أداء المبيعاتوي عزى نويا فيفا.  مشروع على واسعالما أك ده اإلقبال 
مصممة خصيصا   في السوق وإطالق منتجات    الطلب الحالي  تلبيةتزام الدار بإلى عدة عوامل أهمها ال

النابضة بالحياة في    الوجهاتوبفضل موقعها المتميز كإحدى أهم  .  وتطلعاتهم  العمالء  لتلبية احتياجات
عقارات عالية  الراغبين بامتالك  متنوعة من المشترين  أبوظبي، تواصل جزيرة ياس جذب مجموعة    إمارة



 

عصري  الجودة   حياة  بأسلوب  إمكانية  المستوى    ةعالميترفيهية  وتجارب  واالستمتاع  الوصول  بجانب 
 . "مدينة أبوظبي قلب إلىالسريع 

"بدأت األسعار في  و  فيفامشروع  إماراتي  1.65من    "نويا  درهم  كّل وحدة سكنية  ،  مليون  ضمن  وتتمتع 
بمساحة خارجية خاّصة بها، تلبية للظروف الحالية التي تفرض على السكان قضاء وقٍت أكبر في  المجمع  

إلى حدائق   إضافة  للقاطنين،  إضافية  مساحة  السكني  المجمع  لعقارات  العملي  التصميم  ويوفر  منازلهم. 
 يش والعمل والترفيه.مجتمعية رحبة ومرافق ترفيهية خارجية تتيح لهم الع

المحورية  ويشّكل مركز   النقطة  فيليج"  "ذا  المجتمعية  الرئيسي  المرافق  المخطط  إذ  ضمن  "نويا"،  لمجتمع 
سيضّم متاجر تجزئة ومقاٍه ومرافق للرياضة واللياقة البدنية والصحة وجودة الحياة، باإلضافة إلى مسجد  
كافة   لتلبية  وذلك  الدار،  أكاديميات  وتديرها  البريطاني  المنهاج  تعتمد  رائدة  تعليمية  ومنشأة  ومكتبة 

 االحتياجات.  

، مع توقعات ببدء تسليم الوحدات  2021فا" في الربع األخير من عام  ومن المقرر بدء أعمال إنشاء "نويا في
. ويعّد مشروع "نويا فيفا" أحدث المشاريع السكنية لشركة الدار على جزيرة  2024  عام في الربع األول من

 ياس، والتي تضّم أيضًا مشاريع "نويا"، و"ياس إيكرز"، و"ووترز أج"، و"ليا"، و"أنسام"، و"مايان". 

جزيرة ياس وجهًة رائدة لالستجمام والترفيه في المنطقة مع احتضانها ملعب ياس لينكس أبوظبي    وتعتبر
للجولف، وياس مول، وعالم فيراري أبوظبي، وكاليم، وميدان دو، وشاطئ ياس، وياس ووتروورلد، وعالم  

ع مجموعة متنوعة  وارنر برذرز. كما تضم هذه الوجهة السياحية الفريدة مجتمعات سكنية نابضة بالحياة م
 من الفيالت والشقق والفنادق الفاخرة. 

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

 لالستثمار.ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما الدار للتروير والدار 

 

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

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

دات أعمالع وهي: الدار للمشرروعاتع وسرتكون مسرةولة مليون متر مربعع وتشرمل ثالن وم  65ممفظة أراضري بمسرامة 

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

جديدا  قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسريةو ولالدار للمشرروعات المشرتركةلع والتي تتول ى اقتناص ترص األعمال ال

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

ل ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.  باعتبارها سوقا

 

مليار درهم    16مل ممفظة قيمتجا  وتضررم شررركة لالدار لالسررتثمارل ومدا قدارا األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرر 

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تتول ى قدارا   من األصرررررول العقراريرة المردر 

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

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

جنسرريةع وهي   100آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  3ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من    24مدرسررة وأكثر من 

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

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

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شررركة الدار لللضررياتة والترتيهل  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  

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

 راسي.ال ولف والنوادم الشار ية والم

 

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

وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبناى الدار أتضرل معايير الموكمة المةسرسريةع 

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

 

تتبناى شرررررركرة الردار رةيرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقرارم األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي 

دا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتوا تر تيجرا المقومرات تضررررررلع بردور ممورم تي تروير وججرات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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