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ALDAR AND DIAMOND DEVELOPERS TO LAUNCH
THE SUSTAINABLE CITY - YAS ISLAND
•
•
•

JV to be established for the development of fully sustainable community in Yas Island
864 residential units and 3,000 sqm of retail to be powered by renewable energy to achieve
net-zero
Construction to commence in Q4 2022 with a 30-month completion target

Abu Dhabi, UAE – 18 January 2022: Aldar Properties (‘Aldar’) today announced an agreement with
Diamond Developers, the mastermind behind The Sustainable City brand, to form a joint venture (JV) for
the development of a fully sustainable and unique community on Abu Dhabi’s Yas Island. The Sustainable
City-Yas Island will span an area of 397,000 sqm in Yas North. It will be developed to align with the UAE’s
net-zero goals and the highest sustainability standards, comprising 864 townhouses and apartments and
3,000 sqm of retail.
The agreement will enable the company to bring a tested model of sustainable development to Yas Island.
‘The Sustainable City’ branded concept and working model in Dubai was the first fully operational
sustainable community in the Middle East and has already proven successful as an intelligent, live-workand thrive destination that brings forward the 2050 global climate targets.
As a fully sustainable community, The Sustainable City – Yas Island will be powered by renewable energy,
enabling residents to save up to 100% on energy bills. The masterplan amalgamates green, energyefficient designs with a people-centric philosophy featuring car-free residential clusters, recycling
facilities, and indoor vertical farming. In addition to residential and retail elements, the development will
feature an equestrian centre, a mosque, cycling and jogging tracks, and spacious landscaped areas.
Jonathan Emery, Chief Executive Officer at Aldar Development, said: “This agreement marks an important
milestone in Aldar’s strategy to accelerate sustainable development in Abu Dhabi. The Sustainable City
– Yas Island will have all the elements of high-quality sustainable living and will complement our
commitment to carbon reduction, in line with the UAE’s Net Zero by 2050 Strategic Initiative. The
development will also provide another new and exciting lifestyle choice for our customers right in the
heart of the highly sought after Yas Island.
“Diamond Developers has the track record and expertise to deliver high quality sustainable projects
and Sustainable City Yas Island will combine the best of Diamond Developers with the best of Aldar. We
also expect to use our learnings from this partnership to introduce further sustainable solutions within
our current and future developments.”
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Faris Saeed, Chairman of Diamond Developers, said, "The successful replication and rapid growth of
sustainable developments around the world depends on partnerships and collaborations between public
and private sectors. We are pleased to join hands with Abu Dhabi's leading developer Aldar, and believe
this agreement offers substantive opportunities for the exchange of knowledge. As we work together
towards building a more sustainable and prosperous future for the UAE, we pave the way to the evolution
of a more sustainable infrastructure and a clear pathway to achieving net-zero."
Construction of the AED 1.8 billion million project is scheduled to commence in Q4 2022, with a 30-month
completion target. The development will complement the diverse residential, retail, and entertainment
offerings already available on Yas Island.
-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.
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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 Diamond Developers:
Founded in 2003, Diamond Developers embodies a fundamental change in the concept of future cities:
building and maintaining sustainable, evidence-driven and intelligent, live-work-and-thrive communities
with the highest sustainability standards. Their replicable and scalable cities bring forward the 2050
Paris Agreement targets, enhance quality of life, and bring significant in-country value.
Their first working model of future cities, The Sustainable City in Dubai, was designed to cover all social,
environmental and economic sustainable strategies, as well as provide a proof-of-concept and testing
bed for future technologies and strategies. The project won several awards and recognitions including
the ‘Best Real Estate Developer Sustainable Green Development and the ‘Happiest Community in the
GCC’ at the Gulf Real Estate Awards (GREA).
Diamond Developers (in partnership with Shurooq), is currently building Sharjah’s first net zero energy
community, The Sharjah Sustainable City, and revealed the region’s first Net Zero carbon building ‘SEE
Institute’ last year. With more ambitious projects in the pipeline, the company is committed to enabling,
empowering, and supporting partners around the world to realize the 2050 global climate targets and
build the cities of tomorrow, today.

الدار العقارية ودايموند للتطوير العقاري ُتطلقان "المدينة المستدامة
"– جزيرة ياس
ستطلق الشركتان مشروعاً مشتركاً مستدام بالكامل في جزيرة ياس

 متر مربع تعمل بالطاقة3000  وحدة سكنية ومتاجر تجزئة تمتد على مساحة864 ستضم المدينة المستدامة

•
•

المتجددة
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تبدأ عمليات البناء في الربع األخير من العام  ،2022ومن المقرر إنجازه خالل  30شهراً

أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 18 ،يناير  :2022أبرمت شركة الدار العقارية ("الدار") اليوم اتفاقية شراكة مع "دايموند
المطورة ألول مجتمع ُمستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق
للتطوير العقاري" ،الشركة المتخصصة ببناء المدن المستدامة ،و ّ
األوسط ،لتنفيذ مشروع "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" والتي ستشكل عند اكتمالها مجتمعاً فريداً ومستداماً بالكامل يلبي أعلى
معايير االستدامة البيئية واالقتصاد األخضر .سيقام المشروع شمال جزيرة ياس على مساحة  379ألف متر مربع  ،وسيضم
 864وحدة سكنية من فئتي الشقق وتاون هاوس ،إضاف ًة إلى متاجر تجزئة على مساحة  3000متر مربع.
وستقدم الشركة من خالل هذا المشروع نموذجاً حياً لمفهوم االستدامة في جزيرة ياس ،والذي نجحت المدينة المستدامة في تطبيقه
ّ
ألول مرة على مستوى المنطقة في دبي ،وكان أول مجتمع يجسد تغيي اًر جذرياً في مفهوم بناء مدن المستقبل الذكية والمستدامة
التي تحسن من جودة الحياة وتعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
ستعتمد "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل ،ما سيمكن المقيمين فيها من توفير نحو %100
من فواتير الطاقة .وسيجمع تصميم المدينة بين المساحات الخضراء والمباني الصديقة للبيئة التي تمتاز بكفاءتها العالية في ترشيد
الطاقة وبين المرافق الهادفة إلى التركيز على رفاه وسعادة السكان ،مثل المساحات والمناطق الخالي ًة من السيارات ،والتي تضم
مساحات داخلية للزراعة العمودية ،ووحدات سكنية ،ومتاجر تجزئة ،ونادياً للفروسية ،ومسجداً ،ومسارات للجري وركوب الدراجات
الهوائية ،ومساحات خضراء فسيحة.
في سياق تعليقه على هذه الشراكة ،وقال جوناثان إيمري ،الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير" :تمثل هذه االتفاقية عالمة
فارقة في استراتيجية الدار الرامية إلى تسريع عملية التنمية المستدامة في أبوظبي .وستحتضن ’المدينة المستدامة – جزيرة ياس‘
جميع العناصر عالية الجودة التي تُعنى باالستدامة ،وستدعم جهودنا للحد من االنبعاثات الكربونية ،بما يتماشى مع أهداف مبادرة
اإلمارات للحياد المناخي  .2050وسوف توفر هذه المدينة االستثنائية نمطاً جديداً من أسلوب الحياة يلبي تطلعات عمالئنا في
قلب جزيرة ياس ،التي تُعد وجهة تزخر بكافة مقومات الحياة العصرية .وتمتلك دايموند للتطوير العقاري سجالً حافالً وخبرًة واسع ًة
في مجال المشاريع المستدامة عالية الجودة ،وسوف تجمع المدينة المستدامة في جزيرة ياس بين أفضل الخبرات والممارسات لدى

الشركتين .وإننا نتوق إلى استخدام الخبرات التي اكتسبناها من هذه الشراكة لتقديم المزيد من الحلول المستدامة ضمن مشاريعنا
الحالية والمستقبلية".
من جانبه ،قال المهندس فارس سعيد ،رئيس مجلس إدارة دايموند للتطوير العقاري" :نحن فخورون وسعداء للغاية لتعاوننا مع
شركة الدار العقارية الرائدة في أبوظبي ،وكلنا ثقة في أن هذه الشراكة ستوفر لكال الطرفين فرصاً كبيرة لتبادل المعارف والخبرات؛
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انطالقاً من إيماننا الراسخ بأن تحقيق التزامنا ببناء مزيد من مدن المستقبل وتعزيز انتشارها اقليمياً وعالمياً يقوم بالدرجة األولى
على الشراكات الناجحة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص .نحن نتطلع إلى العمل معاً في هذ المشروع النوعي ضمن رؤية
مشتركة تعكس رغبتنا في اإلسهام بتطوير بنية تحتية أكثر استدامة والمشاركة في التأسيس لمستقبل مزدهر ومستدام لدولة اإلمارات
العربية المتحدة".
ُيذكر أن القيمة اإلنشائية للمشروع تبلغ  1.8مليار درهم ،ومن المقرر أن يبدأ تشييده في الربع األخير من العام  ،2022على
أن يكتمل إنجازه خالل  30شه اًر .وسيقدم المشروع إضافة مميزة ونوعية إلى نمط الوحدات السكنية ومتاجر التجزئة والترفيه

المتنوعة التي تقدمها جزيرة ياس حالياً.
 انتهى –لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال مع:
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
تعتبر شررركة الدار راةد ف ي مجال تيوير وادار العقارات ي دولة اإلمارات ،ثيإ ان ا تعتمد نمو ت تشررميل متنوس وممررتدا
تدعمه شركتان أماميتان ،وهما "الدار للتيوير" و"الدار لالمتثمار".
تواصرل شرركة "الدار للتيوير" دورها الريادف ي تيوير مجتمعات متكاملة تثرف ثيا المركان عبر أكثر الوج ات المرغوبة
ي امار أبوظبي ،بما ي لك جزير ياس وجزير المرعديات وشرايا الراثة وجزير الري  .كما أن ا تمتلك مثةظة أرا ري
بممراثة  65مليون متر مربع ،وتشرمل ثالإ وثدات أعمال ،وهي :الدار للمشراريع ،ومرتكون ممر ولة عن ادار وثد أعمال
ادار المشررروعات القاةمة على الرمررو  ،بما ي لك مثةظة بقيمة  45مليار دره من مشررروعات امرركان المواينين والبنية
التثتية الرةيمرريةو و"الدار للرياد " ،والتي تتولى انتناف رف األعمال الجديد وتيوير مجاالت االبتكارو و "الدار مصررر"،
وهي منصرة تركز على المروا العقارية المصررية الواعد والمدر لارباب ،باعتبارها مرونا ف رةيمرية لتيوير مجتمعات متكاملة
متعدد االمتخدامات.
وت ر شررركة "الدار لالمررتثمار" وثد ادار األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل مثةظة نيمت ا  16مليار دره من
األصرررول العقارية المدر لايرادات المتكرر ي نياس التجزةة والمجتمعات المررركنية والتجارية .كما تتولى ادار المنصرررات
الثالثة األمررامررية ،وهي" :الدار للتعلي " و"الدار للعقارات" و"الدار لل رريا ة والتر يه" .وتشررمل منص رة "الدار للتعلي " مثةظة
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األصرول التعليمية ،بما ي لك أكاديميات الدار ،وهي مجموعة تعليمية راةد ي أبوظبي ت ر مثةظت ا  20مدرمرة وأكثر من
 24ألف يالب باإل را ة الى شربكة متنامية من  3آالف معل ينتمون الى أكثر من  100جنمرية ،وهي تعتمد مجموعة وامرعة
من المناهج التعليمية والخدمات اإل ا ية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.
بينما تتولى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والمركنية رمن مثةظة شرركة "برو يس" المتخصرصرة ي ادار
العقارات ،كما تشرمل ك لك ادار المجتمعات من خالل منصرة ادارية عقارية متكاملة .وتتولى شرركة "الدار لل ريا ة والتر يه"
م مة اإلشرررراف على مثةظة األصرررول الةندنية والتر ي ية التابعة للدار ،المتواجد بشررركل أمرررامررري ي جزير ياس وجزير
المرررعديات ،بما ي لك مثةظة الدار الةندنية التي ت ررر  10نادا ،بإجمالي  2900غر ة ندنية ،الى جانب ادار العمليات
عبر مالعب المولف والنوادف الشايةية والمرامي.
أمر ر شرررركة الدار مدرجة ي مررروا أبوظبي لاوراا المالية ارمز التداول  ،)ALDAR:UHوتثقق أعمال الشرررركة أرباثا ف
وايرادات متكرر ممررتقر  ،وتمتلك ناعد وامررعة ومتنوعة من الممرراهمين .وتتبناى الدار أ ررل معايير الثوكمة الم مررمررية،
وتلتز بإدار عمليات ممتدامة على األمد اليويل ثرصا ف من ا على تثقيق نيمة م ا ة لمماهمي ا بشكل ممتمر.
تتبناى شررركة الدار ر يةف يموثة ثيإ تمررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر موثونية ي المنيقة ،وهي ت رريلع
بردور مثورف ي تيوير وج رات عراليرة الجود ومريثرة تلبي اثتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر ي را المقومرات واإلمكرانرات
الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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