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CELEBRATING 10 SUCCESSFUL YEARS, CITYSCAPE ABU DHABI 
ORGANISERS ANTICIPATE BRIGHT FUTURE  

 
Landmark projects contribute to UAE capital’s reputation as a  

world-class city 
 

Abu Dhabi, UAE, 27 March, 2016: Property experts, government authorities and real estate 

developers from the Middle East are reflecting on the last decade of development in the UAE 

capital as Cityscape Abu Dhabi marks its tenth anniversary edition next month. 

 

For the past decade Cityscape Abu Dhabi has gathered industry experts, developers, investors 

and government officials that have contributed to the development of the city’s infrastructure, 

regulatory environment, and triggered real estate investment in the UAE capital, paving the way 

for the its ‘Vision 2030.’ 

 

Carlo Schembri, Exhibition Manager of Cityscape Abu Dhabi at Informa Exhibitions, the 

organisers of the event taking place at the Abu Dhabi National Exhibition Centre from 12-14 

April said: “Over the past 10 years we have witnessed some incredible project launches at 

Cityscape Abu Dhabi, such as Saadiyat Island, Al Maryah Island, and Reem Island, to name just 

a few.  

 

“All of them have contributed a great deal to the success of the emirate and I’m confident that 

despite recent fluctuations in oil prices, we will continue to see ambitious and successful 

developments unfolding in the capital in the years to come.” 

 

Talal Al Dhiyebi, Chief Development Officer at Aldar Properties, sees Cityscape Abu Dhabi as a 

prominent forum that provides an opportunity to engage with those at the core of the Aldar 

business strategy. 
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He said: “As the leading real estate lifestyle developer in Abu Dhabi, Cityscape Abu Dhabi 

provides Aldar with an excellent platform to reach a broad audience of real estate investors from 

local, regional and international markets. In fact, Aldar will be launching a major development 

during this year’s Cityscape which will offer a great opportunity for Nationals and investors to 

live or invest in Abu Dhabi’s most exciting destination – Yas Island. 

 

“We have witnessed many major developments in the capital since 2006, and in many ways we 

have been a part of that growth, shaping the urban fabric of Abu Dhabi with a great number of 

exemplary projects, many of which people are able to call home.” 

 

Reem Developers, a subsidiary of Reem Investments, has been a long-standing exhibitor at 

Cityscape Abu Dhabi and has contributed to diversifying Abu Dhabi’s economy through 

developing wholesome communities providing residential and commercial spaces as well as 

healthcare, education, hospitality and recreational projects.  

 

Mr. Saeed Al Yabhouni, Vice President of Strategic Development of Reem Investments, said: 

“Cityscape Abu Dhabi is a key industry platform that enables us to showcase Reem’s flagship 

master developments, Rawdhat on Abu Dhabi island and Najmat on the iconic Reem Island.  

Over the years, it has provided the opportunity to reach out to diverse stakeholders and to 

underline our competencies as one of the capital’s key property developers.” 

 

According to Al Yabhouni, the future for further development of the emirate looks promising as 

the real estate sector is maturing and has displayed the ability to adapt to different market 

situations. “Reem Developers is progressing with the development of its master planned 

communities Najmat and Rawdhat to further contribute to the future of Abu Dhabi’s real estate 

market.” 

 

One of the most prominent projects being showcased at the exhibition is The Tourism 

Development and Investment Company’s (TDIC) Saadiyat Island, an ongoing development 

aimed at establishing a cultural centre in Abu Dhabi with Manarat Al Saadiyat and the UAE 

Pavilion among the completed projects within the district.  
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Together with the ambitious Louvre project, set to open at the end of 2016, as well as Zayed 

National Museum and Guggenheim Abu Dhabi that are already under construction, these 

developments will contribute to the emirate’s success and its reputation as a UAE cultural 

advocate.  

 

Cityscape Abu Dhabi is supported by Strategic Partner Department of Municipal Affairs (DMA), 

Platinum Sponsor Wahat Al Zaweya, Gold Sponsor Eshraq Properties and Silver Sponsor 

Masdar City. Cityscape Abu Dhabi is hosted alongside the BRIDE Abu Dhabi show. For more 

information, visit www.cityscapeabudhabi.com or call +9714 336 5161. 

 

Caption:  Cityscape Abu Dhabi has been the launch pad for landmark projects such as 
TDIC’s Saadiyat Island, making the UAE capital a world-class city 

 
Ends 
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	لمززيیدد منن االمعلووماتت االصحفيیة٬، االررجاء ااالتصالل بـ:  
 

  أأحمدد حززيّینن / رروواانن حدداادد
  +971 4 4281502تووتالل كووميیوونيیكيیشنزز/هھھھاتفف: 

Rowan@totalcompr.ae /Ahmad@totalcompr.aeاالبرريیدد ااإللكتررووني:   
 

بمستقبلل مشررقق ووتووقعاتت سيیتي سكيیبب أأبووظظبي يیحتفلل بعشرر سنووااتت منن االنجاحح  
 

كمدديینة عالميیة االمستووىى يیةتساهھھھمم في تعززيیزز مكانة االعاصمة ااإلمارراات االرراائددةةاالمشارريیع االعقارريیة   
 

: أأبددىى رروواادد االقططاعع االعقارريي وواالهھيیئاتت االحكووميیة 2016ماررسس ×× أأبووظظبي٬، ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة٬، 
وواالمططوورريینن ااعجابهھمم بالتططووررااتت االكبيیررةة االتي شهھددهھھھا سيیتي سكيیبب أأبووظظبي٬، االمعررضض االعقارريي ااألكبرر 

ووااألكثرر إإلهھاما في االعاصمة٬، وواالذذيي يیحتفلل هھھھذذاا االعامم بمرروورر عشرر سنووااتت على تأسيیسهھ.   
 

يینن االمططوورروو رروواادد االقططاعع االعقارريي جمعاالماضي٬، لعبب سيیتي سكيیبب أأبووظظبي ددوورراا في  االعقددووططوواالل 
وواالمستثمرريینن وواالمسؤؤووليینن االحكووميیيینن تحتت سقفف ووااحدد٬، ووبالتالي ااإلسهھامم في تططوويیرر االبنيیة االتحتيیة للمدديینة٬، 
ووووضع االتنظظيیماتت وواالتشرريیعاتت االبيیئيیة٬، وواالتشجيیع على ااالستثمارر في االقططاعع االعقارريي٬، ممهھدداا االططرريیقق لـ 

للعاصمة. ‘ 2030ررؤؤيیة ’  
 

نظظمة للمعررضض بووظظبي لددىى إإنفووررما للمعاررضض٬، االجهھة االمكاررلوو شيیمبرريي٬، مدديیرر معررضض سيیتي سكيیبب أأ ووقالل
-12االذذيي يیقامم بيینن  "ططوواالل االسنووااتت االعشرر االماضيیة  ‘:أأددنيیكك’زز أأبووظظبي االووططني للمعاررضض أأبرريیلل في مررك 14

على  االرراائددةة٬، وواالتي نذذكرر منهھاكانن سيیتي سكيیبب أأبووظظبي شاهھھھدداا على إإططالقق مجمووعة منن االمشارريیع االعقارريیة 
جززرر االسعدديیاتت٬، جززيیررةة االمارريیة ووجززيیررةة االرريیمم". سبيیلل االمثالل ال االحصرر:  

 
ووأأضافف: "جميیعهھا مشارريیع ساهھھھمتت في نجاحح ااإلماررةة ووتعززيیزز مكانتهھا٬، ووكلي ثقة بأنهھ ووبغضض االنظظرر عنن 

سنووااصلل مشاهھھھددةة إإططالقق االمشارريیع االتططوويیرريیة االناجحة وواالططمووحة خاللل  لتقلباتت االحاصلة في أأسعارر االنفطط٬،اا
االسنووااتت االقاددمة".   

 
أأساسي ملتقى  هھعلى أأن ‘سيیتي سكيیبب أأبووظظبي’أأما ططاللل االذذيیبي٬، االررئيیسس االتنفيیذذيي لشرركة االدداارر االعقارريیة٬، فيیررىى 

االعمالء وواالمستثمرريینن االحاليیيینن وواالمحتمليینن. ووقالل: "بصفتنا منن شرركاتت االتططوويیرر فررصة للتووااصلل مع وو ووهھھھامم
في شرركة االدداارر منصة مثاليیة االعقارريي االرراائددةة في أأبووظظبي٬، فال شكك أأنن سيیتي سكيیبب أأبووظظبي يیووفرر لنا 

ااقق االمحليیة ووااإلقليیميیة وواالددووليیة. في منن ااألسووفي االقططاعع االعقارريي للتووااصلل مع ططيیفف ووااسع منن االمستثمرريینن 
–في أأبووظظبي   	لل ددووررةة هھھھذذاا االعامم منن سيیتي سكيیبباالحقيیقة٬، ستقوومم شرركة االدداارر بإططالقق مشررووعع ضخمم خال  

جززيیررةة يیاسس".  
 

ووكانتت االدداارر ٬، 2006ة االضخمة في االعاصمة منذذ االعامم يیاالمشارريیع االتططوويیرراالعدديیدد منن إإططالقق شهھددنا ووتابع: "
االعمررااني للمدديینة  ررسمم االمشهھددمنن بيینن االشرركاتت االتي قددمتت مشارريیعهھا في االمعررضض لعبتت ددوورراا في 

".هھممل ٬، وواالتي يیعتبررهھھھا االعدديیدد منن ااألشخاصص مناززللبمشارريیعهھا  
 

ستثمارر٬، منن االعاررضيینن االمددااووميینن على االمشارركة منن جهھتهھا تعتبرر شرركة رريیمم للتططوويیرر٬، إإحددىى شرركاتت رريیمم لال
ااقتصادد االعاصمة منن خاللل شررااكتهھا مع قططاعاتت  ساهھھھمتت بددوورر كبيیرر في تنوويیعفي سيیتي سكيیبب أأبووظظبي وو

ة يیاالضيیافة٬، االررعايیة االصحيیة٬، االتعليیمم وواالخددماتت االعقارريیة في االووقتت االذذيي تقددمم فيیهھ مشارريیع عقارريیة مستقبل
رراائددةة.   
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رريیمم لالستثمارر: "يیعتبرر سيیتي سكيیبب بهھووني٬، نائبب االررئيیسس للتططوويیرر ااالستررااتيیجي بشرركة االسيیدد سعيیدد االيیووقالل 
ااستعررااضض مشارريیعنا  ووتتيیح لناتعززيیزز فررصص ااالستثمارر تمكننا منن أأبووظظبي منصة هھھھامة في االقططاعع االعقارريي 

تي سيی ساهھھھمم. على مرر االسنيینن٬، وونجماتت على جززيیررةة االرريیمم االررووضة في أأبووظظبيمشررووعع ٬، االرراائددةة االعقارريیة
في تمهھيیدد االططرريیقق لنا للتووااصلل مع االمساهھھھميینن ووسططرر مكانتنا كووااحددةة منن كبرريیاتت شرركاتت  سكيیبب أأبووظظبي

االتططوويیرر االعقارريي في االعاصمة".   
 

فإنن مستقبلل االقططاعع االعقارريي في ااإلماررةة يیبددوو مشررقا خاصة وواانن االقططاعع باتت أأكثرر نضحا ٬، االيیبهھوونيـ ووووفقا ل
ووقالل: "رريیمم للتططوويیرر تووااصلل االعملل على تططوويیرر ووأأظظهھرر قددررتهھ على االتكيیفف مع االظظررووفف االسووقيیة االمختلفة. 

مشررووعي االنجماتت وواالررووضة وولعبب ددووررهھھھا في مستقبلل االسووقق االعقارريي في أأبووظظبي".  
 

مشارريیع االتي سيیتمم ااستعررااضهھا في االمعررضض٬، جززيیررةة االسعدديیاتت االتابع لشرركة ااالستثمارر وومنن بيینن أأبررزز اال
وواالتططوويیرر االسيیاحي٬، االمشررووعع االهھاددفف لبناء مرركزز ثقافي في أأبووظظبي وواالذذيي ااستكملتت فيیهھ مشارريیع مناررةة 

.االسعدديیاتت ووجناحح ااإلماررااتت  
 

٬، وومتحفف االشيیخ ززاايیدد 2016 ووإإلى جانبب مشررووعع متحفف االلووفرر٬، االذذيي منن االمخطططط اافتتاحهھ أأووااخرر االعامم
االووططني ووغووغيینهھايیمم أأبووظظبي٬، االلذذاانن ال يیززااالنن قيیدد ااإلنشاء٬، فال شكك أأنن هھھھذذهه االمشارريیع ستساهھھھمم في ددفع عجلة 

االنموو لإلماررةة ووااالررتقاء بسمعتهھا كووجهھة ثقافيیة نخبوويیة.  
 

-بددعمم دداائررةة شؤؤوونن االبلدديیاتت سيیتي سكيیبب أأبووظظبي وويیقامم معررضض  - االررااعي االبالتيینياالررااعي ااالستررااتيیجي٬، وو   
–٬، وواالررااعي االذذهھھھبي ووااحة االززااوويیة –إإشررااقق االعقارريیة٬، وواالررااعي االفضي ووررااعي االمؤؤتمرر   مدديینة مصددرر.   

جنبا إإلى جنبب مع معررضض االعررووسس أأبووظظبي. لمززيیدد يیشارر بالذذكرر إإلى أأنن معررضض سيیتي سكيیبب أأبووظظبي يیقامم 
أأوو ااتصلوواا على االررقمم  www.cityscapeabudhabi.comمنن االمعلووماتت٬، تفضلوواا بززيیاررةة مووقع االمعررضض٬، 

+9714	  336	  5161.  
	  

االتعليیقق على االصووررةة:  خاللل عقدد منن االززمانن٬، سيیتي سكيیبب أأبووظظبي كانن شاهھھھدداا على إإططالقق االعدديیدد منن  
االمشارريیع االعقارريیة االرراائددةة في أأبووظظبي مثلل جززيیررةة االسعدديیاتت٬، وولعبب ددوورراا كبيیرر في 

تعززيیزز مكانة االعاصمة كمدديینة عالميیة االمستووىى.   
 

  اانتهھى
 


