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ALDAR TO LAUNCH MAGNOLIAS AT YAS ACRES  
 

• Premium family villas in an established and sought-after community 

• Villas and townhouses available with golf course views in new precinct 

• Designed in response to growing demand for spacious and lifestyle-oriented properties on 
Yas Island 

• Sales set to commence on Saturday 4th September 
 

Abu Dhabi, UAE – 22 August 2021: Building on the success of the first two phases of its flagship 

development on Yas Island, Aldar Properties (‘Aldar’) has announced the launch of Yas Acres The 

Magnolias. The third phase of the well-established development at the Yas Acres gated community 

consists of 312 new spacious villas and townhouses that are available for purchase by all nationalities 

from 4 September. 

With construction completed for properties in Redwoods, Aspens and Cedars, the previous phases of 

Yas Acres, Aldar is releasing homes in Magnolias. Customers will enjoy all the existing amenities Yas 

Island and Yas Acres has to offer, including the additional benefit of stunning golf course views for 

those exclusive front-line villas. Once Magnolias is completed, residents will enjoy access to a school, 

mosques, retail and F&B outlets, ample green spaces and community pools, while world class leisure, 

entertainment and shopping destinations will be available on their Yas Island doorstep. Yas Acres has 

become one of the most popular and in-demand communities across Abu Dhabi, with current 

occupancy rates for the existing community standing at 95%. 

The overall design of the Magnolias properties has also been revised to enable a more balanced 

lifestyle; more efficient and spacious floor plans meet the current desire of customers for extra space 

to live, work and relax. Some of the new features include larger bedrooms, pantries, studies, laundry 

rooms and storage areas.  

Homes in Magnolias will be competitively priced. Customers can choose from two-, three-, and four-

bedroom townhouses, three- and four-bedroom duplexes, and four-, five- and six-bedroom villas, 

many of which are golf course facing.  

Rashed Al Omaira, Chief Commercial Officer at Aldar Development, said: “Following the success of 

our recent launches on Yas Island, we expect to see high demand for these homes, particularly from 

younger buyers looking for either an investment foothold or to lay down family roots in one of Abu 

Dhabi’s most desirable locations. Furthermore, the upcoming handover of twofour54’s Yas Creative 

Hub in Yas South is set to bring a working population of over 10,000 to the island, and Yas Acres 

provides an ideal community for employees who will relocate their families closer to their 

workplace.” 

The homes at Magnolias have also been designed to exceed or meet the latest sustainability standards 

set in the UAE. Each unit will feature solar powered water heating systems, high solar reflectance 

materials to reduce heat absorption, efficient fixtures that reduce water consumption by more than 

20%, and LED light fixtures that reduce energy consumption. Additionally, customers will be able to 

monitor their electricity and water consumption using smart meters. 
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Construction of Magnolias is due to begin in Q4 2021, with handovers expected to commence in Q3 

2024. This addition to the Yas Acres development is in quick succession to the recent sell out of Noya 

Viva and Noya Luma on Yas Island which reflects the ongoing strong demand for Aldar homes on Yas 

Island.  

Customers interested in purchasing a home at Yas Acres The Magnolias can visit the Aldar’s Sales 

Centre. To provide peace of mind to customers wishing to visit in person, thorough precautionary 

measures in line with government regulations have been implemented across Aldar’s Sales Centres.  

Interested customers can also contact the Aldar Sales Centre by phone on 800-ALDAR/800-25327 or 

via email on customermanagement@aldar.com. 

-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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 " يكرزإياس  " في  " ز ماغنولياذا مشروع " تطلق   العقارية الدار
 

 أكثر المجتمعات التطويرية شعبية وجاذبية فلل عائلية مميزة وعالية الجودة في أحد  •
 ة جديد ةمنطق في  وتقع ملعب الجولف فسيحة تطل على  فلل وتاون هاوس •
 في جزيرة ياسوالعصرية  الفسيحة المنازل استجابة للطلب المتزايد على الوحدات ُصممت  •
 2021 سبتمبر 4في   "يكرزإياس "مبيعات مشروع طلق نت •

 
مشروع "ياس إيكرز ذا   )"الدار"( عن إطالق  الدار العقاريةشركة    علنت أ :  2021أغسطس    22أبوظبي،  
فيال وتاون هاوس      312  مشروعها التطويري الرائد في جزيرة ياس"، وتضم المرحلة الثالثة من  زماغنوليا
أمام    للبيعالجديدة    الوحدات السكنية  ُتطرحسو .  ،" يكرزإياس  "  المجّمع السكني المسّورفي    وفسيحةجديدة  

 .القادم سبتمبر 4جميع الجنسيات ابتداًء من  
 

ردوودز وأسبنس وهي  ،  مشروع "ياس إيكرز"من    ةسابقالفي المراحل  تشييد الوحدات    اكتمال عمليات ومع  
المشترون من  و .  زماغنوليافي    الجديدة  الوحدات   العقارية  الدار  ت طلقأ،  سيدارزو  المقرر أن يستفيد  من 

في   الموجودة  والمرافق  ياس  إلى"يكرزإياس  "جزيرة  باإلضافة  الخالبة    ،  بها  اإلطالالت  سيستمتع  التي 
  اح سيتمن التشييد،  "  ز مرحلة "ماغنوليامع انتهاء  و .  على ملعب الغولفأصحاب الفلل األمامية والُمّطلة  

  الفسيحة والمساحات الخضراء    والمطاعمالوصول إلى المدرسة والمساجد ومنافذ البيع بالتجزئة    عمّ سكان المجل
هذا   من جزيرة ياس.قريبة  ال العالمية  وجهات الترفيه والتسلية والتسوق  باإلضافة إلى    ،المشتركةوالمسابح  

 " بات مشروع  المجتمعات  أحد    "يكرزإياس  وقد  و التطويرية  أكثر  تبلغ  جاذبية  شعبية  أبوظبي، حيث  في 
 ٪. 95 وحدات القائمةمعدالت اإلشغال الحالية لل

 
لتمنح سكانها نمط حياة أكثر توازنًا،  " زمشروع "ماغنولياُأجريت تعديالت على التصميم العام لوحدات قد و 

المساحات  يتناسب   تضمن استغالل  للسكن  مساحة إضافية  بالحصول على    حالياً العمالء  رغبة    مع  بما 
نوم كبيرة  و والعمل واالسترخاء.   الجديدة غرف  الميزات  غرف  و   دراسةغرف  و   ومخزن طعام تشمل بعض 

 غسيل ومناطق تخزين. 
 

سكنية    وحدات يمكن للعمالء االختيار من بين  و " بأسعارها التنافسية،  زوتمتاز الوحدات في مشروع "ماغنوليا
ثالث وأربع غرف نوم، وفلل دوبلكس من  وحدات  ، و ن وثالث وأربع غرف نومبغرفتي تتنوع بين تاون هاوس  

 .  على ملعب الغولفإطالالت هذه الوحدات  متلك أغلب وت ،من أربع وخمس وست غرف نوم
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ه  تق الكبير الذي حقنجاح  البعد  "  :راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطويروقال  
، السيما من المشترين  وحدات في الطلب على هذه ال  في جزيرة ياس، نتوقع أن نشهد ارتفاعاً   مشاريعنا مؤخراً 

أحد أكثر المواقع   في  لتأسيس عائلة أو يسعون  يصعدون أولى درجات سلم االستثمار  الذين    األصغر سناً 
آالف موظف مع    10إلى الجزيرة ما يزيد عن    يستقطب المشروعأن  المتوقع  من  و المرغوبة في أبوظبي.  

  " يكرزإياس  "توفر    ، إذ جزيرة ياس  في جنوب   ياس  -لمنطقة اإلبداعية  ل  عائالتهم بعد االفتتاح المرتقب 
 " .سيقطنون مع عائالتهم بقرب أماكن عملهممثالًيا للموظفين الذين  مجتمعاً 

 
دولة اإلمارات وأحدثها في    االستدامة" وفق أعلى معايير  زماغنولياوقد تم تصميم كافة وحدات مشروع "

أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية ومواد عالية االنعكاس  ، حيث سيتوفر في كل وحدة  العربية المتحدة
الة تقلل من استهالك المياه بأكثر  فعّ   إلى تجهيزات   باإلضافةامتصاص الحرارة،    خفض للطاقة الشمسية ل

ن العمالء من مراقبة  ذلك، سيتمكّ   فضاًل عنتقلل من استهالك الطاقة.    LED٪، وتركيبات إضاءة  20من  
 استهالكهم للكهرباء والمياه باستخدام العدادات الذكية. 

 
تسليم الوحدات بدأ  يل،  2021من عام  األخير  في الربع    "زماغنوليا"مشروع  أعمال تشييد  بدأ  تمن المقرر أن  و 

نجاح مبيعات  عقب    "يكرزإ ياس  " تطوير  مشروع  هذه اإلضافة إلى  وتأتي  .  2024من عام    الثالث في الربع  
والتي تعكس الطلب الكبير والمتزايد على مشاريع    ،في جزيرة ياسو"نويا لوما"  وحدات مشروع "نويا فيفا"  

 الدار على جزيرة الياس. 
 

مركز مبيعات    زيارة  "يكرزإياس  " " في  زمشروع "ماغنوليافي    وحدة سكنيةبشراء    راغبيناليمكن للعمالء  
حرصًا    التدابير االحترازية التي وضعتها حكومة أبوظبيو   مراكز مبيعات الدار اإلجراءات   جميعوتتبع    ،الدار

 . على صحة وسالمة الزوار
 

أو    80025327التواصل مع مركز مبيعات الدار عبر الرقم المجاني  كما يمكن للعمالء الراغبين بالشراء  
 . customermanagement@aldar.comالبريد اإللكتروني: 

 
   –انتهى   -

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 التواصل اإلعالمي:

 سارة عبدالباري  اليماحي عبيد 

mailto:customermanagement@aldar.com
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 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971+ 

 برنزويك غلف

9638 560 4 971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
اإلمرارات  ييرإ قن را تعتمرد نموشغ تشررررر يرل متنو  تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة  

 ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان  وهما الدار للتروير والدار لالستثمار.

ان عبر أكثر الوج رات  تواصرررررل شرررررركرة الردار للتروير دورهرا الريرادم تي تروير مجتمعرات متكراملرة تُثرم ييراا السررررركر 

س وجزيرا السرررعديات وشرررارح الراية وجزيرا الريم. كما أن ا تمتلك  المرغوبة تي قمارا أبوظبي  بما تي شلك جزيرا يا

  وسرتكون مسرلولة مليون متر مربع  وتشرمل ثالإ ويدات أعمال  وهي: الدار للمشرروعات  65ميفظة أراضري بمسراية  

روعات مليار درهم من مشر   45عن قدارا ويدا أعمال قدارا المشرروعات القا مة على الرسروم  بما تي شلك ميفظة بقيمة  

قسركان الموارنين والبنية التيتية الر يسريةو ولالدار للمشرروعات المشرتركةل  والتي تتول ى اقتناص ترص األعمال الجديدا  

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

ل ر يسية لتروير مج  تمعات متكاملة متعددا االستخدامات.باعتبارها سوقا

مليار درهم    16وتضرم شرركة لالدار لالسرتثمارل ويدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ميفظة قيمت ا  

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

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

  20ميفظرة األصرررررول التعليميرة  بمرا تي شلرك أكراديميرات الردار  وهي مجموعرة تعليميرة را ردا تي أبوظبي تضرررررم ميفظت را  

جنسرية  وهي   100آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من   3نامية من ألف رالب باإلضراتة قلى شربكة مت  24مدرسرة وأكثر من 

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

رات  كما تشررمل دم  عمليات العقارات التجارية والسرركنية ضررمن ميفظة شررركة لبروتيسل المتخصررصررة تي قدارا العقا

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شررركة الدار لللضررياتة والترتيهل م مة اإلشررراف  كشلك قدارا المجتمعات من خالل منصرر 

على ميفظة األصرول الفندقية والترتي ية التابعة للدار  المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس وجزيرا السرعديات  بما تي  

غرترة تنردقيرة  قلى جرانرب قدارا العمليرات عبر مالعرب  2900تنرادل  برمجمرالي   10ة التي تضرررررم  شلرك ميفظرة الردار الفنردقير 

 ال ولف والنوادم الشار ية والمراسي.

ل ALDAR:UHأسر م شرركة الدار ُمدرجة تي سرول أبوظبي لحورال المالية زرمز التداول   (  وتيقق أعمال الشرركة أربايا

قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبن ى الدار أتضرل معايير اليوكمة الملسرسرية  وقيرادات متكررا مسرتقرا  وتمتلك  

ل من ا على تيقيق قيمة ُمضاتة لمساهمي ا بشكل مستمر.  وتلتزم بمدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل يرصا

ثر موثوقيرة تي المنرقرة  وهي تتبن ى شرررررركرة الردار رليرةل رمويرة ييرإ تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقرارم األك

دا ومرييرة تلبي ايتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تي را المقومرات  تضررررررلع بردور ميورم تي تروير وج رات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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