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Aldar Sells Out Saadiyat Reserve The Dunes
•
•
•
•
•

83 high quality villas sold at Aldar’s latest development on Saadiyat Island
Sell out follows the success of Saadiyat Reserve’s first two phases of villa plots
Demand was driven by stunning design, prime location and Aldar’s reputation
Buyers represent 14 countries with women completing 25% of transactions
50% of buyers are first time purchasers of an Aldar home

Abu Dhabi - UAE, 7 July 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) announced today the sell-out of all 83 villas at
Saadiyat Reserve The Dunes, the company’s latest development on Saadiyat Island. The villa project
received remarkable demand from customers looking to benefit from stunning modern designs and a
prime location in the heart of Saadiyat Island.
The sell-out of The Dunes builds on the growing attractiveness of Saadiyat Reserve as a residential
community, following the success of the first two phases which were sold as infrastructure enabled villa
plots. Open for sale to all nationalities, buyers at the development represent a total of 14 countries, with
UAE nationals purchasing 67% of the villas. Additionally, half of the buyers purchased their first Aldar
property, while 25% of all purchases were completed by women. Customers noted the location of the
villas, unit sizes and floor plans, and Aldar’s reputation, as the top three factors when purchasing a
property at the development.
Rashed Al Omaira, Chief Commercial Officer at Aldar Development said: “The remarkable demand we
have seen for The Dunes is testament to the current strength of the Abu Dhabi market. The right
product, in the right location, developed by a trusted developer continues to represent a quality
investment opportunity, and The Dunes certainly fits this profile. With half of all buyers representing
first time Aldar homeowners, we are excited to welcome a new wave of buyers to the Aldar family and
welcome back return buyers who appreciate the quality of our properties within well-designed
communities.”
The masterplan of Saadiyat Reserve was designed with vibrant community living in mind, and once fully
completed will offer residents a variety of open spaces, parks, lagoon pools, and sport areas. The
masterplan also features a community hub and dedicated venues that are intended to bring the
community together and enable picnics and family gatherings in beautifully designed outdoor areas.
Residents can also enjoy a pedestrian and cycle network that will connect all areas of the community.
-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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الدار ُتعلن بيع جميع فلل مشروع "ذا ديونز" في السعديات ريزيرف
• بيع  83فيال بمواصفات عالية الجودة في أحدث مشاريع الدار على جزيرة السعديات
• يأتي بيع جميع الوحدات السكنية في المشروع بعد النجاح الالفت للمرحلتين األولى والثانية
المؤلفتين من قطع أراضي مخصصة لبناء الفلل
• شهد المشروع إقباالً واسعاً بفضل تصميمات الفلل العصرية ،وموقعه المتميز ومكانة الدار العقارية
المرموقة
• يمثل المشترون  14جنسية مختلفة %25 ،من بينهم سيدات
•  %50من المشترين يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية

أبوظبي ،اإلمارات 7 ،يوليو  :2021أعلنت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم بيع جميع الفلل في أحدث

مشاريعها على جزيرة السعديات "ذا ديونز"في "السعديات ريزيرف" والبالغ عددها  83فيال .وشهد المشروع إقباالً

الفتاً من العمالء الذين رغبوا باالستفادة من تصميمات الفلل العصرية الحديثة إلى جانب الموقع المتميز
للمشروع في قلب جزيرة السعديات.

ويأتي بيع جميع وحدات "ذا ديونز" نتيج ًة لتزايد جاذبية المجتمع السكني العصري في مشروع "السعديات
ريزيرف" على إثر النجاح الالفت الذي حققته المرحلتان األولى والثانية المؤلفتان من قطع أراضي مخصصة
لبناء الفلل مع كافة مرافق البنية التحتية .وأتيحت إمكانية الشراء في المشروع لجميع الجنسيات حيث مثل

المشترون  14جنسية مختلفة ،علماً بأن المواطنين اشتروا نحو  %67من الفلل المعروضة .باإلضافة إلى
ذلك ،نصف المشترون جدد يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية ،في حين استحوذت السيدات

على  %25من مبيعات المشروع .وكانت أكثر العوامل التي اجتذبت العمالء للشراء في المشروع الموقع المتميز
للفلل ،ومساحات الوحدات ،وتصاميم الطوابق ،باإلضافة إلى السمعة القوية والموثوقية العالية لشركة الدار
العقارية.
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وفي هذه المناسبة ،قال راشد العميرة ،الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير" :يعد الطلب المرتفع

الذي شهده مشروع ’ذا ديونز‘ شهاد ًة قوية على متانة السوق العقاري في أبوظبي .ولطالما ش ّكل المشروع
المطور من قبل شركة رائدة وموثوقة فرصة استثمارية مجزية،
المناسب ،المتواجد في موقع استراتيجي ،و ُ

حيث أن مشروع ’ذا ديونز‘ يجمع كافة هذه العوامل .وبما أن نصف المشترون جدد يستثمرون للمرة األولى
في مشاريع الدار العقارية ،يسرنا أن نرحب بهذه الفئة الجديدة ،كما أننا نرحب بجميع بالمستثمرين الذين

يثقون بجودة مشاريعنا ومجتمعاتنا المصممة لتلبية احتياجاتهم".

صمم المخطط الرئيسي لمشروع السعديات ريزيرف لتعزيز أسلوب الحياة االجتماعية النابضة بالحياة ،وعند
وقد ُ
استكماله سيوفر للمقيمين مجموعة متنوعة من المساحات المفتوحة والحدائق وبرك السباحة والمناطق الرياضية.

كما سيحتوي المشروع على مركز مجتمعي ومساحات خارجية ذات تصميم مميز للتنزه والتجمعات العائلية
وتعزيز الترابط االجتماعي .ويمكن للسكان أيضاً االستفادة من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية

والتي ستربط كافة مناطق المشروع.

انتهى-للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي:
عبيد اليماحي

سارة عبدالباري

شركة الدار العقارية

برنزويك غلف

+971 2 810 5555

+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
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

Classification : External General Purpose

PRESS RELEASE

ر األعمال الجديد وتيوير مجاالت
والبنية التحتية الرةيدرررريةا واالدار للمشررررروعات المشررررتركةا ،والتي تتولى اقتنا
ف
االبتكارا و االدار مصررا ،وهي منصرة تركز على الدرول العقارية المصررية الواعد وال ُمدر لحرباا ،باعتبارها دروقا 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 المنصرررات
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  20مدردرة وأكثر من  24ألف
يالب باإل را ة الى شربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون الى أكثر من  100جندرية ،وهي تعتمد مجموعة وادرعة من المناه
التعليميرة والخردمرات اإل رررررا يرة مثرل أكراديميرة تردريرب المعلمين .بينمرا تتولى الردار للعقرارات دم عمليرات العقرارات التجراريرة
والدركنية رمن محاظة شرركة ابرو يسا المتخصرصرة ي ادار العقارات ،كما تشرمل كذلك ادار المجتمعات من خالل منصرة
ادارية عقارية متكاملة .وتتولى شركة الدار الل يا ة والتر يها مهمة اإلشراف على محاظة األصول الاندقية والتر يهية التابعة
للدار ،المتواجد بشرركل أدررادرري ي جزير ياس وجزير الدررعديات ،بما ي ذلك محاظة الدار الاندقية التي ت ررم  10نادل،
بإجمالي  2900غر ة ندقية ،الى جانب ادار العمليات عبر مالعب اللولف والنوادف الشايةية والمرادي.
أدرررهم شرررركة الدار ُمدرجة ي درررول أبوظبي لحورال المالية ارمز التداول  ،)ALDAR:UHوتحقق أعمال الشرررركة 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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