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ALDAR TO BOOST EDUCATION PORTFOLIO  
WITH FURTHER AED 1 BILLION INVESTMENT 

 
• Investment to enable Aldar Education to broaden the choice of quality education in Abu Dhabi 

• Increasing student capacity by 11,000 seats, taking the total to over 40,000 seats by Academic 

Year 24/25  

• Focus on enhancing Aldar Education’s offering in Khalifa City and key destinations Saadiyat 

Island and Yas Island 

• 80% of investment already committed with first ever school acquisition, two greenfield 

developments, and expansion of two premium campuses confirmed 

 

Abu Dhabi, UAE – 03 February 2022: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced plans to invest AED 1 billion 

into Aldar Education, its wholly owned subsidiary, and the largest premium school operator in Abu Dhabi. 

With 80% of the investment already committed and planned for deployment over the next three years, 

Aldar will diversify its education portfolio and expand its offering to widen the choice of quality education 

for students in Abu Dhabi. 

Aldar Education currently owns 9 schools under Aldar Academies and Cranleigh Abu Dhabi and manages 

a further 11 schools. Through this investment, Aldar aims to increase the existing student capacity in Aldar 

Education’s owned and managed schools to over 40,000 seats by Academic Year 24/25. Aldar Education 

is looking to achieve this through a mix of greenfield and school acquisition opportunities in the premium 

and mid-market segments, all aimed at strengthening the choice and educational experience available to 

students in Abu Dhabi. 

Commenting on the announcement, Talal Al Dhiyebi, Group Chief Executive Officer at Aldar Properties, 

said: “Through the breadth and depth of our business, Aldar touches multiple aspects of life in Abu 

Dhabi, and it is our responsibility to ensure that we are making a positive impact on all communities in 

which we operate. In this regard, Aldar Education is one of our most critical touch points with the 

community and we want to ensure that more families can benefit from the quality, innovative 

education we offer in our schools. This latest investment will help us make notable progress in this 

direction and it also makes financial sense for a business that is of huge strategic importance to the 

Group.” 

Sahar Cooper, Chief Executive Officer at Aldar Education, said: “We are excited about the prospect of this 

growth plan and the opportunities it will bring to Aldar Education. The education sector is going through 

constant change and development, and we are keen to remain at the forefront of those developments 

to provide our students with the best tools available to help them unlock their full potential. This 

includes the digital transformation of our schools, further investment in EdTech, and the provision of 

more flexible and diverse education models that appeal to a wider range of families in Abu Dhabi.” 
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Aldar’s growth plan is focused on enhancing Aldar Education’s offering in three main locations in Abu 

Dhabi: Khalifa City, Saadiyat Island and Yas Island. 

In Khalifa City, Aldar Education has agreed its first-ever school acquisition with the purchase of Al Shohub 

Private School, a British curriculum school that will enable Aldar Education to offer students an even 

greater choice of education. The acquisition will see Aldar Education continue to uphold the school’s 

strong reputation within the market, while adding its expertise to enhance the educational experience for 

current and future students. Aldar is also expanding and relocating the Al Yasmina Academy in Khalifa City 

to consolidate its position as an ‘outstanding’ rated British primary and secondary school campus in Abu 

Dhabi and meet the continued demand for places at the school.   

On Yas Island, where Aldar is launching and developing a range of new community developments, Aldar 

Education will deliver a new school within the Noya community located in Yas North. Set to become a 

leading British curriculum school, it will be operated by Aldar Academies and cater to the island’s growing 

population. 

On Saadiyat Island, Aldar Education is expanding the award-winning and ‘outstanding’ rated Cranleigh 

Abu Dhabi, which will increase the school’s capacity and facilities as well as ensure it continues to offer a 

best-in-class educational experience with the latest innovations in immersive learning. Aldar will also 

develop another school under the Aldar Academies brand on Saadiyat Island that will cater to families in 

the surrounding communities that seek British curriculum education.   

Aldar Education is the leading operator and provider of private education in Abu Dhabi with the largest 

network of schools, delivering the English, International Baccalaureate and American curriculums adapted 

for the UAE.  

-ENDS- 

For further information, please contact: 

Media 

Obaid Al Yammahi 

Aldar Properties 

+971 2 810 5555 

 

Sarah Abdelbary  

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 centred 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 
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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 27,000 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: 

      

About Aldar Education 

A leading, innovative private education provider in the Emirate of Abu Dhabi, Aldar Education group is one of the most sought-
after institutions providing a world-class and future-focused education to over 27,000 students across eight academies, seven 
Charter Schools, four ADNOC schools and Cranleigh Abu Dhabi. 

Overseen by CEO Sahar Cooper and a Board of Directors that includes the Chairman of Aldar Properties, H.E. Mohammed Khalifa 
Al Mubarak, Aldar Education delivers inclusive, sustainable and innovative learning that inspires and empowers communities. 
The group’s holistic and inclusive approach to learning aims to inspire curiosity and a love of learning that will last a lifetime, with 
a focus on creativity. 

With excellence at the heart of the group’s operation, Aldar Education not only delivers the highest standards of a globally 
relevant education but is committed to empowering the next generation to shape their future and fulfil their potential. 

 

 الدار تعزز محفظتها التعليمية باستثمار بقيمة مليار درهم 
 

 في أبوظبي  عالي الجودةخيارات التعليم من توسيع للتعليم  الداراالستثمار سيمّكن   •
  في المدارس إلى أكثر منألف مقعد مما يرفع الطاقة االستيعابية الكلية  11للطالب بمعدل  الطاقة االستيعابية رفع •

 2024/2025 لعام الدراسيبحلول امقعد  ألف 40

http://www.aldar.com/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/aldar_properties/?hl=en&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=KOtOZgTgGsFP1/2Ei4sOk4Dy5C4EKDTNsAXRZDSWKZM=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/AldarTweets&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=3vSIkeeKb20ErLhWVFR5tVc4lmgc5vJqax6nJlhZnSI=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/aldar-properties-pjsc&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=QM9jUoVB8qoLvUVWIRz0rCeiv34sa4AOjzV34OJ09ks=&reserved=0
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 جزيرة السعديات وجزيرة ياس و في مدينة خليفة للتعليم الدار التي تقدمها  وتنويع الفرص التعليمية زيادة •
عملية استحواذ للدار للتعليم وتطوير مدرستين جديدتين، إلى جانب توسعة  % من االستثمار في أول  80توظيف   •

 اثنين من مدارسها الحالية 

 الستثمار مليار درهم إماراتي  هاعن خطط  : أعلنت الدار العقارية )"الدار"( 2022فبراير    3اإلمارات العربية المتحدة؛    ،أبوظبي
%  80توظيف  تم  سي و  للمدارس في أبوظبي.رائد  مشغل  لشركة الدار وُتعد أكبر  مملوكة بالكامل  التابعة و الشركة  ال  ،للتعليمفي الدار  

  عالي الجودة   وتوفير المزيد من خيارات التعليم  ،الدار التعليمية  لتنويع محفظة  على مدى السنوات الثالثة المقبلةمن االستثمار  
 لطالب أبوظبي. 

وتهدف الدار  مدرسة أخرى.    11وتدير    ،ومدرسة "كرانلي أبوظبي"مدارس تابعة ألكاديميات الدار    9حاليًا  تمتلك الدار للتعليم  و 
  40إلى أكثر من    للتعليمالدار    وتديرها  تمتلكهافي المدارس التي  للطالب    الطاقة االستيعابية  زيادةمن خالل هذا االستثمار إلى  

توسع الوخطط  ستحواذفرص االالدار للتعليم إلى تحقيق ذلك من خالل تسعى و . 2024/2025 العام الدراسيبحلول  مقعدألف 
 أبوظبي. فيطالب لل أفضل تجربة تعليمية  وذلك بهدف توفير ،ةذات الرسوم العالية والمتوسطمدارس  القطاع في 

لمجموعة  ،  ذلكوتعليًقا على   التنفيذي  الرئيس  الذيابي،  العقاريةطالل  في    تثري ":  الدار  الحياة  العقارية مختلف جوانب  الدار 
تحقيق أثر إيجابي في المجتمعات التي نعمل عن  مسؤوليتنا  كذلك  ، وُندرك  وتعزيز وحدات أعمالهاتنويع  أبوظبي من خالل  

توفير الفائدة   ونحن حريصون على  حلقات الوصل بيننا وبين المجتمع،  إحدى أهمالدار للتعليم    ُتعدفي هذا الصدد،  و   بها.
المضي  والمبتكر الذي نقدمه في مدارسنا. سيساعدنا هذا االستثمار على    عالي الجودةالتعليم  لمزيد من العائالت من خالل  

هذه،   مساعينا  في  أنه  ُقدمًا  مفيدًا  كما  لشركة  سيكون  المالية  الناحية  تمتلك  من  التي  للتعليم  في  إستراتيجية  مكانة  الدار 
 ."لمجموعةا

لشركة وما ستقدمه من فرص    خطة النمو هذهل  نتطلع":  قالت سحر كوبر، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتعليممن جانبها،  و 
لتزويد    هذه التغيراتطليعة  في    أن نكون دوماً   حريصون علىر مستمرين، ونحن  ر وتطوّ الدار للتعليم. يمر قطاع التعليم بتغيّ 

تسريع وتيرة التحول الرقمي    ويشمل ذلك  ،مكاناتهمإل استغالل كامل  مساعدتهم على  و   ،المتاحة  التعليمية  الوسائلطالبنا بأفضل  
التعليم، و  أكثر مرونة وتنوعاً عبر مدارسنا، وتعزيز االستثمار في تكنولوجيا  نماذج تعليمية  مجموعة    تلبي متطلبات  توفير 

 ".واسعة من العائالت في أبوظبي

مدينة خليفة وجزيرة السعديات    هيو   ،في ثالثة مواقع رئيسية في أبوظبي  للتعليمتركز خطة الدار للنمو على تعزيز عروض الدار  و 
 وجزيرة ياس. 
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للتعليم  أبرمتفي مدينة خليفة،  ف لتنفيذ أول عملية    الدار  لهااتفاقية  الخاصة، وهي مدرسة    على  استحواذ  الشهب  تتبع مدرسة 
المكانة القوية التي تتمتع بها الدار للتعليم    وسترسخ  للطالب.أوسع  تقديم خيارات تعليمية    للشركة، ما سيتيح  المنهاج البريطاني

تعزيز التجربة التعليمية للطالب الحاليين والمستقبليين. في  خبرتها  توظيف  بين مجتمع المدارس في اإلمارة من خالل    المدرسة 
مدينة    من خالل نقلها إلى مكان أوسع ضمنالتي تتبع المنهاج البريطاني    أكاديمية الياسمينة  تحديثعلى  كذلك  تعمل الدار  و 

تلبي كافة احتياجات   في اإلمارة  والثانوي   االبتدائيللتعليم    حاصلة على تقييم "متميز"كمدرسة  تعزيز مكانتها  ، بما يسهم في  خليفة
 .الطالب

اللمسات األخيرة  الدار للتعليم    تضع  ،الجديدةالتطويرية  المشاريع    مجموعة منتعمل الدار على إطالق  في جزيرة ياس، حيث  و 
رائدة تتبع المنهاج  من المقرر أن تصبح مدرسة  و .  شمال جزيرة ياستصميم مدرسة جديدة داخل مجتمع نويا الواقع في  على  

 .الجزيرةاألعداد المتنامية لسكان احتياجات  بما ُيلبي، وستديرها أكاديميات الدار البريطاني

السعديات،  أما   للتعليم    عمل تففي جزيرة  أبوظبي"توسعة  على  الدار  "كرانلي  تقييم الو   الحائزة على جوائز  مدرسة  حاصلة على 
  تجربة بأفضل  لطالب  ار  يوفيضمن ت، مما  مرافقها  تحسين باإلضافة إلى    ،لمدرسةل  الطاقة االستيعابية، والتي ستزيد من  "متميز"
سكان    اجاتتيحا  بما يلبي  أكاديميات الدار في جزيرة السعدياتمظلة  مدرسة أخرى تحت    بناءعلى  الدار    ستعمل  كما  .تعليمية

 .ألطفالهم المناهج البريطانيةفي اعتماد المشاريع الموجودة في الجزيرة من الراغبين 

التي    أكبر شبكة من المدارس، وتمتلك  أبوظبيهي المشغل والمزود الرائد للتعليم الخاص في  للتعليم  الدار  ومن الجدير بالذكر أن  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة.مع المناهج في   المتوافقة برنامج دبلوم البكالوريا الدولية و المناهج البريطانية واألمريكية تقدم 

 

 –انتهى  -

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 اليماحي عبيد 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 
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 حول شركة الدار
اإلمارات، حيث انها تعتمد نموذج تشررليل متنوو ومسررتدام  تُعتبر شررركة الدار راةد ف  ي مجال تيوير وادار  العقارات  ي دولة  

 تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتيوير" و"الدار لالستثمار".

تواصرل شرركة "الدار للتيوير" دورها الريادف  ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف حيا  السرك ان عبر أكثر الوجهات المرغوبة  

ير  ياس وجزير  السرعديات وشرايا الراحة وجزير  الريم. كما أنها تمتلك محةظة أرا ري   ي امار  أبوظبي، بما  ي ذلك جز

مليون متر مربع، وتشرمل ثالث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشراريع، وسرتكون مسر ولة عن ادار  وحد  أعمال    65بمسراحة 

من مشررروعات اسرركان المواينين والبنية مليار درهم    45ادار  المشررروعات القاةمة على الرسرروم، بما  ي ذلك محةظة بقيمة  

التحتية الرةيسرريةو و"الدار للرياد "، والتي تتول ى اقتناف  رف األعمال الجديد  وتيوير مجاالت االبتكارو و "الدار مصررر"، 

ف رةيسرية لتيوير مجتمعات  ة تركز على السروا العقارية المصررية الواعد  والُمدر  لارباب، باعتبارها سروقا متكاملة وهي منصر 

 متعدد  االستخدامات.

مليار درهم من   16وت ررم شررركة "الدار لالسررتثمار" وحد  ادار  األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل محةظة قيمتها  

األصرررول العقارية المدر   لايرادات المتكرر   ي قياو التجزةة والمجتمعات السررركنية والتجارية. كما تتول ى ادار  المنصرررات 

ة "الدار للتعليم" محةظة الثال ثة األسرراسررية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل رريا ة والتر يه". وتشررمل منصرر 

مدرسرة وأكثر من   20األصرول التعليمية، بما  ي ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية راةد   ي أبوظبي ت رم محةظتها  

جنسرية، وهي تعتمد مجموعة واسرعة   100آالف ُمعلم ينتمون الى أكثر من  3نامية من  ألف يالب باإل را ة الى شربكة مت  27

 من المناهج التعليمية والخدمات اإل ا ية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية  رمن محةظة شرركة "برو يس" المتخصرصرة  ي ادار   

ة ادارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة "الدار لل ريا ة والتر يه" الع قارات، كما تشرمل كذلك ادار  المجتمعات من خالل منصر 

مهمة اإلشرررراف على محةظة األصرررول الةندقية والتر يهية التابعة للدار، المتواجد  بشررركل أسررراسررري  ي جزير  ياس وجزير  

غر ة  ندقية، الى جانب ادار  العمليات   2900 نادا، بإجمالي   10قية التي ت رررم السرررعديات، بما  ي ذلك محةظة الدار الةند

 عبر مالعب اللولف والنوادف الشايةية والمراسي.

ف ALDAR:UHأسرررهم شرررركة الدار ُمدرجة  ي سررروا أبوظبي لاوراا المالية ارمز التداول   (، وتحقق أعمال الشرررركة أرباحا

د  واسررعة ومتنوعة من المسرراهمين. وتتبنلى الدار أ  ررل معايير الحوكمة الم سررسررية، وايرادات متكرر  مسررتقر ، وتمتلك قاع

ف منها على تحقيق قيمة ُم ا ة لمساهميها بشكل مستمر.  وتلتزم بإدار  عمليات مستدامة على األمد اليويل حرصا

موثوقية  ي المنيقة، وهي ت رريلع تتبنلى شررركة الدار ر يةف يموحة حيث تسررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر  

د  ومريحرة تلبي احتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر  يهرا المقومرات واإلمكرانرات  بردور محورف  ي تيوير وجهرات عراليرة الجو 

 الالزمة للعمل والعيش والتر يه.

     

 

 حول الدار للتعليم

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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Classification : Internal General Purpose 

د الخدمات التعليمية  الخاصرة والمبتكر   ي امار  أبوظبي، واحد  من أكثر الم سرسرات التعليمية تُعد مجموعة الدار للتعليم، مزو 

ألف يرالرب، عبر محةظتهرا  27الراةرد  التي تقردم حلوالف تعليميرةف من اليراز العرالمي تركز على احتيراجرات المسرررررتقبرل ألكثر من 

 رانلي أبوظبي.الواسعة التي ت م ثمان أكاديميات وسبع مدارس مستقلة وأربع مدارس أدنوك ومدرسة ك

وتباشرر الدار للتعليم أنشريتها وعملياتها تحت قياد  السري د  سرحر كوبر، الرةيسرة التنةيذية، بدعم من مجلس اإلدار  الذف ي رم  ي 

ع رويته معالي محمد خليةة المبارك، رةيس مجلس ادار  شرركة الدار العقاريةو حيث تقدم محةظة شراملة ومسرتدامة من الحلول  

ليميرة المبتكر  التي تُلهم المجتمعرات وتمك ن أ رادهرا برالمهرارات العلميرة الالزمرة. وتتبن ى هرذع المجموعرة منهجيرةف  والخردمرات التع

 تعليميةف شاملةف، يتمث ل هد ها  ي اعالء قيم الة ول العلمي وغرس حب التعلم  ي قلوب اليال ب بجانب التركيز على اإلبداو.

تمي ز،  هي تتلزم بتيبيق أعلى المعايير وأ  ل الممارسات التعليمية كما تواصل دورها  ي وتعتمد الدار للتعليم أعلى درجات ال

 تمكين الجيل القادم من المبدعين والمبتكرين لرسم مالمح مستقبلهم وبلوغ أقصى امكاناتهم.

 

 
 

 


