PRESS RELEASE

ALDAR COMPLETES FIRST INVESTMENT IN RAS AL KHAIMAH
WITH PLANS FOR FURTHER EXPANSION IN THE EMIRATE
•
•

Acquisition of Al Hamra Mall in Ras Al Khaimah for AED 410 million, with additional
development rights
Significant transformation opportunity represents the first asset purchase outside of Abu
Dhabi by Aldar Investment

Abu Dhabi, UAE – 1 February 2022: Aldar Properties PJSC (“Aldar”), through its Aldar Investment
business, has made its first investment in Ras Al Khaimah, acquiring the 27,000 sqm Al Hamra Mall
developed by Al Hamra, a Ras Al Khaimah based real estate development and investment company,
for a total consideration of AED 410 million.
The transaction adds further scale and diversification to Aldar Investment, which manages more than
AED 22 billion of income-generating residential, retail, commercial, hospitality and education assets.
Aldar Investment plans to invest to reconfigure the mall, broaden its offerings, introduce more highquality brands, and enhance the customer experience to drive sales and footfall growth. As part of the
agreement, Aldar has also secured development rights for an extra 11,200 sqm of gross floor area
(GFA), with an option to acquire an additional 7,400 sqm for retail and commercial use.
Commenting on the transaction, Talal Al Dhiyebi, Group Chief Executive Officer at Aldar said: “Ras Al
Khaimah represents an attractive opportunity for Aldar, due to the Emirate’s demographics, strong
market dynamics, and tourism sector fundamentals. It has emerged from the pandemic as a key
investment destination within the UAE and we look forward to growing our presence over time.
Through the Aldar Investment platform, we are assessing opportunities to deploy further capital into
new geographies and property types as part of an overarching growth strategy. This initial transaction
is very much in line with our plans to leverage Aldar Investment’s strengths to grow, diversify further,
and create significant value for our shareholders.”
Jassem Busaibe, Chief Executive Officer at Aldar Investment, added: “As the UAE retail sector
continues its robust recovery from the global pandemic, the acquisition of Al Hamra Mall provides
Aldar Investment with a significant transformation opportunity in a key development zone in Ras Al
Khaimah. Our business has proven remarkably resilient in the challenging environment of the last two
years, continuing to deliver steady recurring income. We are therefore in a strong position to expand
through acquisitions such as this and deploy our world-class asset management capabilities to deliver
significant upside in terms of valuation and income.”
Al Hamra is focused on providing premier lifestyle real estate developments, and has significant
investments in the retail, hospitality and leisure sectors in Ras Al Khaimah. In line with the Emirate’s
growth strategy, Al Hamra has been instrumental in shaping the property landscape through its highprofile developments and world class services.
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Benoy Kurien, Chief Executive Officer of Al Hamra Group, said: “Al Hamra Mall is one of the flagship
retail and leisure destinations in Ras Al Khaimah and the Northern Emirates. We created a high-value
asset which is now being further enhanced by Aldar through its strategic investment. This reflects the
tremendous potential of Ras Al Khaimah as a retail and tourist hub that can attract significant inward
investments, and the farsighted vision of His Highness Sheikh Saud Bin Saqr Al Qasimi, Ruler Of Ras Al
Khaimah in developing iconic projects that serve the community. We welcome Aldar to Ras Al
Khaimah.”
Completed in 2009 by Al Hamra, a Ras Al Khaimah based real estate development and investment
company, Al Hamra Mall is the area’s dominant shopping destination. The property benefits from a
populous catchment area, with growth potential from tourism as well as residential and hospitality
development around Al Hamra Village, Al Marjan island and surrounding areas.
-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.

Classification : External General Purpose

For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on:

About Al Hamra:
Al Hamra is a Ras Al Khaimah based real estate development and investment company. The group is focused on providing
premier lifestyle real estate developments, while investing in hospitality and leisure segments. In line with the Emirate’s
growth, Al Hamra has been instrumental in shaping the real estate landscape in the Emirate since its formation in 2003. The
company is committed to reimagining life and hospitality through the friendly and safe environment Al Hamra Village has
developed while also capitalising on the proximity to Dubai, just 40 mins away, the financial benefits, the airport, and the
free-trade zones.
Entities under the Al Hamra brand name include Al Hamra Golf Club, Al Hamra Marina & Yacht Club, Al Hamra Mall, Manar
Mall, the multi-award-winning Al Hamra Village and Al Hamra Real Estate Development. Al Hamra is also the developer of
Waldorf Astoria Ras Al Khaimah and Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach.
Follow Al Hamra on Instagram, Twitter, Facebook and LinkedIn for more updates.

تماشياً مع خططها التوسعية في اإلمارة..

الدار العقارية تستحوذ على الحم ار مول

في أول صفقة استثمارية لها في رأس الخيمة
• الدار استتحوذ على الحم ار مول في رأس الخيمة مقابل  410ماليين درهم ،مع أحقية الشترةة
بتطوير مساحا إضافية

• ُتمثل الصفقة أول استحواذ لت "الدار لالستثمار" خارج إمارة أبوظبي
أبوظبي ،اإلمتا ار  1 ،فبراير  :2022أعلن ت

"التترار العرتتار تتة" ("التترار"  ،عبر شت ت ت ت ت ت تتراتهتتا التتتا عتتة "التترار

لالست تتت"مار" ،تنفيذ أول صت تتفرة است تتت"مار لها في رأ ،ال يمة ،وذلك عرما است تتت وذ
"ال م ار مول" ،التذي يمتتر على مس ت ت ت ت ت ت تتا تة  27ألف متر مربع وقتامت

على المراز التجاري

طتطو ر "ال مرا" ،شت ت ت ت ت ت تتراتة التطو ر

واالست"مار العراري التي تت ذ من رأ ،ال يمة مر اًر لها ،مراطل  410ماليين درهم.

ومن شت ت ت ت تتفق هذ الزت ت ت ت تتفرة أق تعزذ لهود المجموعة المبذولة في توست ت ت ت تتيع طا م ف ة أصت ت ت ت تتول "الرار
لالست تتت"مار" وتنو عها ،خاص ت ت ًة وأ ها ترير ما تز ر قيمته عن  22مليار درهم من أصت تتول العرا ار الس ت ت نية
والتجار ة والتعليمية ،وغيرها من منشآ التجزئة ومرافق الضيافة.
وتتبنى "الرار لالست تتت"مار" خططاً توست تتعية تطم من خاللها االست تتت"مار في تطو ر ال م ار مول ،من خالل
ّ
تعز ز معروضت تته وخياراته الترفيهية وإضت تتافة مجموعة فاخرة من العالما
مس ت تتتوب تجربة العمال  ،طهرف ذ ادة مو المبيعا
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التجار ة اإلضت تتافة قلى االرترا

الزوار .وبمولب طنود
واس ت تتترطاح ش ت تتر ة أوس ت تتع من ّ

هذ الزت تتفرة ،ي ق لشت تتراة الرار تطو ر  11200متر مربع قضت تتافية ضت تتمن المست تتا ة الطا رية اإللمالية
للمراز التجاري ،مع خيار االست واذ على  7400متر مربع ألغراض التجزئة واالست راما

التجار ة.

وتعليرتاً على هتذ الزت ت ت ت ت ت تتفرتة ،قتال طالل التياتابي ،الرسيا التيفيتي لمجموعتة التدار العقتاريتة" :توفر رأ،
الواعرة

ال يمة آفاقاً واست تتع ًة من الفرص االست تتت"مار ة الواعرة أمام شت تتراة الرار ،قذ تزخر اإلمارة اإلم ا ا
اًر لموقعها الم"الي ،و ديناميا الس ت ت تتو الم لية ،وم ا تها الر ادية اولهة س ت ت تتيا ية لاذ ة .وعلى الرغم
من ال روف التي فرضتتها الجائ ة ،اف

رأ ،ال يمة على م ا تها اولهة رئيستية لالستت"مار في دولة

اإلما ار و ن تطلع قلى تعز ز ولود ا في اإلمارة .ومن خالل ش ت ت تتراة الرار لالس ت ت تتت"مار ،واص ت ت تتل ترييم

الفرص المجز ة لتوظيف رؤو ،أموالنا شت ت ل أم"ل ض تتمن مجموعة لريرة من المناطق واألص تتول ،اجز
مو الش ت ت تتراة .وتنض ت ت تتوي هذ الز ت ت تتفرة ت
من اس ت ت تتتراتيجيتنا الش ت ت تتاملة لتعز ز ّ

االستفادة من مروما

م ّلة خططنا الرامية قلى

مو ا وتنو ع أصولنا ما يعود فائرة ابيرة على مساهمينا".
الرار لالست"مار في دعم ّ

ومن لا به ،قال جاستتتتم صتتتتال ،بوصتتتتيبع ،الرسيا التيفيي لشتتتترةة الدار لالستتتتتثمار" :في الوق
يواص ت تتل فيه قطاج التجزئة الم لي التعافي من تراعيا

الجائ ة العالمية ،تشت ت ت ل ص ت تتفرة االس ت تتت واذ على

ال م ار مول دعامة أستتاستتية ضتتمن استتتراتيجية شتتراة الرار لالستتت"مار للت ّول والمضتتي قرماً
من ذخم ق رب ولها التنمية الرئيست ت تتية في قمارة رأ ،ال يمة .وقر أظهر شت ت تتراتنا مست ت تتتو ا
المرو ة واألدا الروي في موالهة الت ريا

الذي

و االستتتفادة
عالية من

خالل العامين الماضت تتيين ،وإ نا واصت تتل تست تتجيل دخل مست تتترر
االست ت تتت واذ ،م"ل هذ

ومتكرر .وبهذا ،رف على م ا ة قو ة تؤهلنا قلى التو ّس ت ت تع عبر المز ر من صت ت تتفرا
الز ت ت ت تتفرة ،جا ب تست ت ت ت ت ير قم ا اتنا في قدارة األص ت ت ت تتول العالمية لت ريق تائج قو ة على مس ت ت ت تتتوب الريمة
والرخل".
وتُعنى "ال م ار" للتطو ر العراري طتطو ر المش تتار ع العرار ة الرائرة أل ما ال ياة ،قلى لا ب االس تتت"مار في
قطاعا الضت تتيافة والترفيه في رأ ،ال يمة .وااق للشت تتراة منذ ا طالقها دور مهم في طلورة مشت تتهر الرطاج

العرتاري في رأ ،ال يمتة من خالل المشت ت ت ت ت ت تتار ع التطو رتة ال ارئترة وال ترمتا

ذا

المست ت ت ت ت ت تتتوب العتالمي التي

قرمتها تماشياً مع استراتيجية مو اإلمارة.
ّ
التجار ة

وفي هيا السياق ،قال بييو ةوريان المدير التيفيي ل ت "الحمرا""ُ :يعر ال م ار مول أ ر الولها
والترفيهية الرائرة في رأ ،ال يمة واإلما ار الشت ت تتمالية .و ست ت تتعر ا أق ر ب شت ت تتراة الرار في رأ ،ال يمة،

والتي ستتعمل من خالل هذا االستت"مار االستتراتيجي على تعز ز هذ الولهة ذا
هذا االست ت ت ت تتت"مار اإلم ا ا

الريمة المرتفعة .و ع س

الكبيرة التي تمتلكها رأ ،ال يمة امراز ست ت ت ت تتيا ي وتجاري مهم لالست ت ت ت تتت"ما ار

الراخلية ،والرؤ ة عيرة المرب لز تتا ب الس تتمو الش تتي س تتعود طن ص تترر الراس تتمي ،عض تتو المجلس األعلى
اكم رأ ،ال يمة ،في تطو ر مشار ع أيرو ية ت رم المجتمع".
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يو ة ،قذ يتمتع

ُيعر ال م ار مول ،الذي تم اال تها من أعمال طنائه وتش ت ت ت تتيير عام  ،2009ولهة تس ت ت ت ت ّتو
موقع م"الي وست مجتمع م تظ الست اق ،اما يمتلك قم ا ا مو قو ة مستتفيراً من النشتا الستيا ي في
اإلمارة وغير من المشار ع الس نية والضيافة في قر ة ال م ار ولز رة المرلاق والمناطق الم يطة ه.
ا تهى-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 شرررررركرة الردار را ردا ل تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما "الدار للتروير" و"الدار لالستثمار".

تشرررر يرل متنو

تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري مياا السرررركان عبر أكثر الوججات
المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم .كما أنجا تمتلك
ممفظة أراضري بمسرامة  65مليون متر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي :الدار للمشراريعع وسرتكون مسر ولة عن
قدارا ومدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسرررومع بما تي لك ممفظة بقيمة  45مليار درهم من مشرررروعات
قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسرية و"الدار للريادا"ع والتي تتولى اقتنا تر األعمال الجديدا وتروير مجاالت
االبتكار و "الدار مصررر"ع وهي منص رة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا وال ُمدرا لاربااع باعتبارها سرروقا ل
ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.
وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" ومدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ممفظة قيمتجا  16مليار درهم
من األصرررررول العقراريرة المردرا لايرادات المتكررا تي قررا التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة .كمرا تتولى قدارا
المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي" :الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضررياتة والترتيه" .وتشررمل منصررة "الدار
للتعليم" ممفظة األصررول التعليميةع بما تي لك أكاديميات الدارع وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم ممفظتجا
 20مدرسررة وأكثر من  24ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من  100جنسرريةع
وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
بينما تتولى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن ممفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي
قدارا العقاراتع كما تشرمل ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصرة قدارية عقارية متكاملة .وتتولى شرركة "الدار للضرياتة
والترتيه" مجمة اإلشرراف على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس
وجزيرا السعدياتع بما تي لك ممفظة الدار الفندقية التي تضم  10تناداع بإجمالي  2900غرتة تندقيةع قلى جانب قدارا
العمليات عبر مالعب ال ولف والنوادي الشار ية والمراسي.
أسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول )ALDAR:UHع وتمقق أعمال الشرركة أرباما ل
وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين .وتتبناى الدار أتضرل معايير الموكمة الم سرسريةع
وتلتزم بإدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل مرصا ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.
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تتب انى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي
تضررررررلع بردور مموري تي تروير وججرات عراليرة الجودا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات
واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.

نبذة عن "الحمرا"
"الممرا" للتروير العقراري هي شرررررركرة اسرررررتثمرار وتروير عقراري تتخر من قمرارا رأس الخيمرة مقرا ل لجرا وتعنى بتروير
المشرراريع العقارية الرا دا ألنمار الميااع قلى جانب االسررتثمار تي قراعات الضررياتة والترتيه .ومن انرالقجا عام 2003
لعبت "الممرا" دورا ل مجما ل تي بلورا مشجد القرا العقاري تي رأس الخيمة للمساهمة تي تعزيز نمو اإلمارا.

وتلتزم "الممرا" بإرسرا تصرور جديد لنمر المياا والرتاهية والضرياتة عبر "قرية الممرا" الصرديقة للبي ة التي تم ترويرها
باالسرررررتفرادا من موقعجرا المتميز قرب دبيع مين تبعد عن المدينة مسررررراتة  40دقيقة تقرع تضررررالل عن قربجا من المرار
والمنارق التجارية المرا.
وينروي تمرت مظلرة العالمرة التجراريرة "الممرا" كرل من "نرادي الممرا للجولف"ع و"مرسرررررى ونرادي الممرا لليخوت"ع
و"منرار مول" و"قريرة الممرا" المرا زا على جوا ز عرداع و"الممرا" للتروير العقراري .كمرا قرامرت "الممرا" بتروير "تنردا
والدورف أسررتوريا رأس الخيمة"ع و"منتجع الجولف وشررارح هيلتون الممرا"ع باإلضرراتة قلى "تندا ريتز كارلتون رأس
الخيمةع شارح الممرا".
لمعرتة أمدن المستجدات واألخبارع تابعوا الممرا على انست رام تويتر تيسبوك لينكدقن.
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