PRESS RELEASE

ALDAR COMPLETES THE SALE OF ALL HOMES
AT NEWLY LAUNCHED ‘MAGNOLIAS’ YAS ACRES
•
•
•
•

Over AED 1 billion in sales at the third phase of Aldar’s flagship development on Yas Island
International and expatriate buyers represent 55% while UAE nationals represent 45%
78% of Magnolias customers are first time buyers of an Aldar home
Next phase of Yas Acres development ‘Dhalias’ being prepared for sales launch

Abu Dhabi, UAE – 10 October 2021: Aldar Properties (‘Aldar’) has announced that Magnolias, the third
phase of its flagship Yas Acres development on Yas Island, has been sold out. This follows the strong
demand seen in the first three phases of Yas Acres and the rapid sell-out of the three phases of Aldar’s
adjacent Noya development.
The sale of the 312 spacious townhouses, duplexes and villas at Magnolias generated more than AED
1 billion in sales and demonstrates the continued strong demand in the Abu Dhabi market for welldesigned and well-located homes. Aldar is currently finalising the next phase of Yas Acres with 120
new properties at ‘Dhalias’ set to be released to the market before the end of 2021.
With Abu Dhabi’s successful vaccination programme, the new golden visa programme and other
investment friendly reforms, the capital has become an even more attractive proposition for
international investors. Aldar’s strategic focus on this investment group is paying off with 16% of the
total value of sales at Magnolias coming from offshore international buyers. This represents the
highest percentage of overseas sales at any Aldar development launched in 2021. Overall,
international and resident expatriates represent 55% of the customer base, while UAE nationals
account for the remaining 45%. 78% of all buyers were first-time purchasers of an Aldar home.
Commenting on the strong sales performance of Yas Acres, Rashed Al Omaira, Chief Commercial
Officer at Aldar Development, said: “Yas Acres represents one of the most sought-after communities
in Abu Dhabi, and the significant demand we have seen for Magnolias cements this reputation. The
spacious, lifestyle-focused homes represent a compelling opportunity for both investors and owner
occupiers looking to make Abu Dhabi their long-term home.
“Our strategy to increase overseas buyers across our developments is working and we are proud to
welcome a new wave of international investment into Abu Dhabi. The city’s real estate
fundamentals and the draw that Yas Island has as a world-class destination are being reflected in
sales activity. We anticipate demand for properties on Yas Island to go from strength to strength,
which supports our rationale to launch the next phase of Yas Acres this year.”
Construction of Magnolias is due to begin in Q1 2022, with handovers expected to commence in Q3
2024.
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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:

"الدار تبيع كافة وحدات مشروع "ذا ماغنولياز" الجديد في "ياس إيكرز
 مليار درهم1 • بيع وحدات المرحلة الثالثة من المشروع في "ياس إيكرز" بقيمة إجمالية تجاوزت
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•  %55نسبة المشترين من جنسيات أخرى و %45نسبة المشترين اإلماراتيين

•  %78من المشترين في "ذا ماغنولياز" يستثمرون للمرة األولى في مشاريع الدار العقارية

• تجري حالياً االستعدادات إلطالق مبيعات المرحلة التالية "ذا دالياز" من مشروع ياس إيكرز
أبوظبي ،اإلماارات العريياة المتةادة  7أكتوير  :2021أعلنت
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ن ع ررمل "ا ستث رمن "ادوا ن في مش رمبل
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حول شركة الدار
تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير و دارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتي يره نعرا تعتمرد نمويل تشرررر يرل متنو
ومستدام تدعمه شركتان أساسيتاني وهما الدار للتروير والدار لالستثمار.
تواصرررررل شرررررركرة الردار للتروير دورهرا الريرادم تي تروير مجتمعرات متكراملرة تُثرم يراا السرررركران عبر أكثر الوجعرات
المرغوبة تي مارا أبوظبيي بم ا تي يلك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرا ة وجزيرا الريم .كما أنعا تمتلك
م فظة أراضري بمسرا ة  65مليون متر مربعي وتشرمل ثاله و دات أعمالي وهي :الدار للمشرروعاتي وسرتكون مسرلولة
عن دارا و دا أعمال دارا المشرروعات القا مة على الرسرومي بما تي يلك م فظة بقيمة  45مليار درهم من مشرروعات
سركان الموارنين والبنية الت تية الر يسريةو ولالدار للمشرروعات المشرتركةلي والتي تتولى اقتناص ترص األعمال الجديدا
وتروير مجاالت االبتكارو و لالدار مصررلي وهي منصرة تركز على السرول العقارية المصررية الواعدا وال ُمدرا لحربا ي
باعتبارها سوقا ل ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.
وتضررم شررركة لالدار لالسررتثمارل و دا دارا األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م فظة قيمتعا  16مليار درهم
من األصرررررول العقراريرة المردرا لايرادات المتكررا تي قررا التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة .كمرا تتولى دارا
المنصررات الثالثة األسرراسرريةي وهي :الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للضررياتة والترتيه .وتشررمل منص رة لالدار للتعليمل
م فظرة األصرررررول التعليميرةي بمرا تي يلرك أكراديميرات الرداري وهي مجموعرة تعليميرة را ردا تي أبوظبي تضرررررم م فظتعرا 20
مدرسرة وأكثر من  24ألف رالب باإلضراتة لى شربكة متنامية من  3آالف ُمعلم ينتمون لى أكثر من  100جنسريةي وهي
تعتمد مجموعة واسرعة من المناه التعليمية والخدمات اإلضراتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين .بينما تتولى الدار للعقارات
دم عمليات العقارات التجارية والسرركنية ضررمن م فظة شررركة لبروتيسل المتخص رصررة تي دارا العقاراتي كما تشررمل
كيلك دارا المجتمعات من خالل منص رة دارية عقارية متكاملة .وتتولى شررركة الدار لللضررياتة والترتيهل معمة اإلشررراف
على م فظة األصرول الفندقية والترتيعية التابعة للداري المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس وجزيرا السرعدياتي بما تي
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يلرك م فظرة الردار الفنردقيرة التي تضرررررم  10تنرادلي برمجمرالي  2900غرترة تنردقيرةي لى جرانرب دارا العمليرات عبر مالعرب
ال ولف والنوادم الشار ية والمراسي.
أسرعم شرركة الدار ُمدرجة تي سرول أبوظبي لحورال المالية زرمز التداول )ALDAR:UHي وت قق أعمال الشرركة أربا ا ل
و يرادات متكررا مسرتقراي وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين .وتتبنى الدار أتضرل معايير ال وكمة الملسرسريةي
وتلتزم بمدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل رصا ل منعا على ت قيق قيمة ُمضاتة لمساهميعا بشكل مستمر.
تتبنى شرررررركرة الردار رليرةل رمو رة يره تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقرارم األكثر موثوقيرة تي المنرقرةي وهي
تضررررررلع بردور م ورم تي تروير وجعرات عراليرة الجودا ومري رة تلبي ا تيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيعرا المقومرات
واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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