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Abu Dhabi
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البارزة

Developments
Mr Sufian Hasan Al Marzooqi, CEO, Tourism Development and Investment Company [TDIC] with a map of Saadiyat Island. © Shawati’.
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Island masterplan features mixed-use developments that
include both residential and retail units, making the island
a worthwhile investment for prospective buyers. As such,
Saadiyat has gained acclaim as a coveted destination for
visitors and residents alike.

يتميــز المخطــط الرئيســي لجزيــرة الســعديات بمشــاريع متعــددة
االســتخدامات تشــمل وحــدات ســكنية وتجاريــة علــى حــد ســواء،
ً
ـتثمارا مجديـ ًـا للمشــترين المحتمليــن.
ممــا يجعــل مــن الجزيــرة اسـ
وعلى هذا النحو ،اكتسبت السعديات شهرة كبيرة كوجهة مرموقة
للــزوار والمقيميــن علــى حــد ســواء.

Featuring a protected sea with an eight-kilometer stretch of
sandy beach, Saadiyat Island offers visitors and future residents
access to world-class hotel resorts and a selection of shopping
establishments. Within the Island, the Saadiyat Cultural
District, a unique locale designed by leading international
architects, provides a mix of heritage, arts and culture. Also
nearby is the Marina District, where a stunning marina is
underway as part of the island’s masterplan.

وتتميــز جزيــرة الســعديات ببحــر محمــي علــى امتــداد ثمانيــة
كيلومتــرات مــن الشــاطئ الرملــي ،وتوفــر للــزوار والمقيميــن فــي
المستقبل إمكانية الوصول إلى المنتجعات الفندقية ذات المستوى
العالمــي كمــا تتميــز بمجموعــة مختــارة مــن مؤسســات التســوق.
وفــي قلــب جزيــرة الســعديات تقــع المنطقــة الثقافيــة ،وهــي تحفــة
فريــدة مــن نوعهــا صممهــا كبــار المهندســين المعمارييــن الدولييــن،
وتوفــر مزيجـ ًـا مــن التــراث والفنــون والثقافــة .وبالقــرب منهــا تقــع
منطقــة “مرســى الســعديات” حيــث يتــم بنــاء مرســى مذهل كجزء
مــن المخطــط الرئيســي للجزيــرة.

?Which projects are you personally excited about and why
All of our upcoming residential projects feature world-class
facilities that we are very excited about. Mamsha Al Saadiyat,
our ideally located and open space-based development will
be the first residential unit within the cultural district,
only a few steps away from iconic museums and Saadiyat’s
premier retail destination, The District. The 9,600 squaremeter beachfront properties are also well connected to the
island’s facilities.

Desert Islands Resort. © TDIC.

S

ufian Hasan Al Marzooqi has the tremendous responsibility
of enhancing Abu Dhabi’s tourism investment appeal.
As chief executive officer of the Tourism Development
& Investment Company [TDIC], he is overseeing an exciting
portfolio of projects that are positioning the emirate as a
distinctive global destination.
With solid experience under his belt, gained through 24 long
years at Abu Dhabi Investment Authority, Al Marzooqi moved
in 2015 to TDIC, the master developer behind landmark projects
such as Saadiyat Island, Louvre Abu Dhabi and Guggenheim Abu
Dhabi, as well as Desert Islands, a collection of eight islands
that will embrace spectacular landscapes.
Central to Al Marzooqi’s role is to guide TDIC in identifying and
realising exceptional developments that support tourism in
Abu Dhabi. But the work also extends to securing partnerships
and providing investment opportunities for private and publicsector companies in the tourism field.
In this exclusive interview with Shawati’, Al Marzooqi reveals
what makes TDIC’s projects one of a kind and a foundation for
sustainable tourism in the emirate.
TDIC has multiple residential and mixed-use developments
in the pipeline throughout the emirate of Abu Dhabi, with
great emphasis on Saadiyat Island. How do you plan to
?attract residents and businesses to these new destinations
TDIC continues to enhance its portfolio of residential, retail
and leisure assets across Abu Dhabi, creating immense value
for customers by developing iconic real estate projects and
cultural tourism destinations. For example, our Saadiyat

يتحمل

سفيان حسن المرزوقي مسؤولية
كبيــرة لتعزيــز نــداء االســتثمار
الســياحي فــي أبوظبــي .وبصفتــه
الرئيــس التنفيــذي لشــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي ،فإنــه
يشــرف علــى مجموعــة مثيــرة مــن المشــاريع التــي تضــع اإلمــارة
كوجهــة ســياحية عالميــة مميــزة.

وبفضــل الخبــرة الكبيــرة التــي يتمتــع بهــا مــن خــال عملــة فــي
ً
عامــا ،انتقــل المرزوقــي فــي
جهــاز أبوظبــي لالســتثمار لمــدة 24
عــام  2015إلــى شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي ،المطــور
الرئيسي للمشاريع العمالقة مثل جزيرة السعديات ولوفر أبوظبي
وغوغنهايــم أبوظبــي ،وهــي مجموعــة مــن ثماني جــزر تضم مناظر
طبيعيــة خالبــة.

Jawaher Saadiyat, a development facing Saadiyat Beach Golf
Course, will contain 83 luxurious four-bedroom townhouses
and four six-bedroom villas. It will overlook the region’s first
championship beachfront golf course designed by golf legend
Gary Player. The gated community is a short walking distance
from five-star hotels and resorts such as St. Regis Saadiyat
Island Resort and Park Hyatt Abu Dhabi, in addition to the
upcoming Jumeirah Saadiyat Island Resort, Saadiyat Rotana
Resort and Rixos Island Saadiyat Island Hotel, which will
collectively add 921 rooms to Saadiyat Island.
The exclusivity of these residential offerings cannot be
understated, as they are within an all-inclusive community,
which within walking distance contains everything from
retail outlets and educational institutions to pristine beaches
and wildlife reserves.

ً
شخصيا ،ولماذا؟
ما المشاريع التي تشعل حماسك أنت

تتميــز جميــع مشــاريعنا الســكنية القادمــة بمرافــق علــى مســتوى
عالمــي ونحــن متحمســون جـ ً
ـدا لهــا .فســيكون ممشــى الســعديات،
ذو الموقــع المثالــي والمفتــوح أول وحــدة ســكنية داخــل المنطقــة
الثقافية ،وعلى بعد خطوات قليلة من ذا دســتركت الذي يتوســط
المتاحــف الشــهيرة ووجهــات التجزئــة الرائــدة فــي الســعديات .كمــا
ً
ً
مربعا
مترا
تتصــل العقــارات الشــاطئية التــي تبلــغ مســاحتها 9.600
بشــكل وثيــق بمرافــق الجزيــرة المتنوعــة.
جواهــر الســعديات ،وهــو مشــروع يقــع مقابــل نــادي جولــف شــاطئ
ً
ً
مكونا من أربع غرف
فاخرا
الســعديات ،وســيضم  83تاون هاوس
نــوم باإلضافــة إلــى أربــع فلــل من  6غرف نوم .ويقع المشــروع على
مواجهــة مــع أول ملعــب شــاطئي لبطولــة الجولــف فــي المنطقــة
والــذي صممــه أســطورة الغولــف غــاري باليــر ،علــى بعــد مســافة
قصيــرة سـ ً
ـيرا علــى األقــدام من الفنــادق والمنتجعات ذات الخمس
نجوم مثل منتجع ســانت ريجيس جزيرة الســعديات وبارك حياة
أبوظبي ،باإلضافة إلى منتجع جميرا في جزيرة السعديات القادم
ومنتجــع الســعديات روتانــا وفنــدق ريكســوس جزيــرة الســعديات،
وســيضيف المشــروع الجديــد  921غرفــة إلــى جزيــرة الســعديات.
وال يمكــن التقليــل مــن حصريــة هــذه العــروض الســكنية ،حيــث تقع
جميعها ضمن مجتمع شامل ،يضم على مسافات قريبة كل شيء
يحتاجــه الزائــر مــن منافــذ بيــع التجزئــة ،والمؤسســات التعليميــة
إلــى الشــواطئ البكــر وحتــى محميــات الحيــاة البريــة.

ويكمــن دور مرزوقــي فــي توجيــه شــركة التطويــر واالســتثمار
الســياحي لتحديــد وتنفيــذ المشــاريع االســتثنائية التــي تدعــم
ً
أيضا إلى تأمين الشراكات
السياحة في أبوظبي .إال أن دوره يمتد
وتوفيــر فــرص االســتثمار لشــركات القطاعيــن الخــاص والعــام فــي
مجــال الســياحة.
وفي هذه المقابلة الحصرية لمجلة “شــواطئ” ،يكشــف المرزوقي
عمــا يجعــل مشــاريع شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي فريــدة
مــن نوعهــا وأساسـ ًـا للســياحة المســتدامة فــي اإلمــارة.
لــدى شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي العديــد مــن المشــاريع
السكنية والمتعددة االستخدامات في جميع أنحاء إمارة أبوظبي،
مــع التركيــز بشــكل كبيــر علــى جزيــرة الســعديات .كيــف تخططــون
لجــذب الســكان والشــركات إلــى هــذه الوجهــات الجديدة؟
تواصــل شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي تعزيــز محفظتهــا
مــن األصــول الســكنية وأصــول التجزئــة والترفيه فــي جميع أنحاء
أبوظبــي ،ممــا يخلــق قيمــة هائلة للعمالء من خالل تطوير مشــاريع
عقاريــة شــهيرة ووجهــات ســياحية ثقافيــة .فعلــى ســبيل المثــال،

Mamsha Al Saadiyat rendering. © TDIC.
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وستكون جميع المشاريع في جميع أنحاء الجزيرة مرتبطة بشكل
وثيــق بذلــك التصــور عنــد االنتهــاء مــن تطويرهــا ،حيــث ســتصبح
ً
موطنا ألكبر مجموعة من المتاحف الفريدة ذات المستوى
الجزيرة
العالمــي ،والمؤسســات األكاديميــة والشــواطئ البكــر ،باإلضافة إلى
توفيــر خيــارات التســوق والطعــام والفنادق من فئة الخمس نجوم
والحدائــق ومركــز الفروســية ،ونــادي جولــف شــاطئ الســعديات
لتقديــم عــرض كامــل لنمــط الحيــاة ،فــي الوقــت الــذي ســتنافس
القليــل مــن األماكــن حــول العالــم جزيــرة الســعديات فيمــا تقدمــه.

وتبــرز منطقــة لجونــز الســعديات ،وهــي أكبــر منطقــة ســكنية فــي
جزيــرة الســعديات ،مفهــوم الطبيعــة لألشــخاص الذيــن يســتمتعون
بالهــواء الطلــق .ويوفــر هــذا المجتمــع منــازل تــاون هــاوس وفلـ ً
ـا
ً
جيــدا وبأســعار معقولــة ،باإلضافــة إلــى مركــز
معاصــرة مجهــزة
للفروســية ،وممرات لركوب الدراجات ،ومســارات للجري وممرات
للخيــول ،باإلضافــة إلــى ســهولة فــي الوصــول إلــى مواقــع الترفيــه
والعــروض الثقافيــة فــي الجزيــرة.

سيكون متحف اللوفر أبوظبي أول متحف دولي في العالم
العربي .ما الطريقة التي سيساهم بها هذا المشروع وغيره
من مشاريع شركة التطوير واالستثمار السياحي في جذب
االستثمار إلى أبوظبي؟

منــذ إطالقهــا ،حظيــت المشــاريع التــي شــهدتها جزيــرة الســعديات
باهتمــام كبيــر مــن شــريحة مــن أصحــاب المنــازل المحتمليــن
والمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص ،وجميعهــم ينجذبــون إلــى
أسلوب الحياة العصرية في وجهة معروفة بخصائصها الترفيهية
والثقافية ،وسهولة الوصول إليها .وليس من المتوقع أن تستقطب
منطقــة الســعديات الثقافيــة ،المكرســة بالكامــل للفنــون والثقافــة،
عشــاق الفــن فحســب ،بــل الــزوار الذيــن يســعون وراء الســياحة
الثقافيــة أيضـ ًـا.

Saadiyat Island view. © TDIC.

Saadiyat Lagoons District, the largest residential development
and district on Saadiyat Island, carries with it a nature-based
concept that appeals to residents who enjoy the outdoors. This
community offers well-appointed, affordable contemporary
townhouses and villas, alongside an equestrian center, cycling
lanes, running paths and horse trails, as well as easy access
to the island’s leisure and cultural offerings.
The Louvre Abu Dhabi will be the first international
museum located in the Arab World. In what way will this
and other TDIC projects contribute to the investment
?appeal of Abu Dhabi
Since launching, our Saadiyat Island developments have
garnered significant interest from a cross-section of prospective
homeowners and private investors, all who are attracted to
the appeal of contemporary living in a destination known
for its leisure and cultural attributes, connectivity and
ease of access. Saadiyat Cultural District, which is entirely
devoted to the arts and culture, is expected to draw not only
art enthusiasts but also visitors seeking culture tourism.

وسيقدم متحف زايد الوطني ومتحف اللوفر أبوظبي وغوغنهايم
أبوظبــي أكبــر تجمــع لمجموعات المتاحف المرموقة ،مما سيســمح
ً
سيرا على األقدام .وباإلضافة
للزوار باالنتقال من متحف إلى آخر
إلــى هــذه المعالــم الثقافيــة ،تتميــز الجزيــرة بمؤسســات تعليميــة
مرموقــة مثــل مدرســة كرانلــي أبوظبــي وجامعــة نيويــورك فــي
أبوظبــي ،إلــى جانــب الفنــادق ومراكــز الترفيــه والتجزئــة.
ونظـ ً
ـرا للمزيــج القــوي مــن األصــول الــذي نقدمــه فــي هــذا المشــروع
ً
الرائد ،فقد شــهدنا اهتماما من مجموعة من المواطنين واألجانب
المقيميــن فــي الدولــة ،والمشــترين اإلقليمييــن والدولييــن ،وكثيــر
منهــم يســعون لشــراء أفضــل األصــول الســكنية فــي الوجهــة األكثــر
إقبـ ً
ـاال فــي العاصمــة.

مــا اســتراتيجيتكم لجــذب الســياح والمقيميــن فــي الخــارج
إلــى المعالــم الثقافيــة الجديــدة فــي أبوظبــي؟

فــي الوقــت الــذي قمنــا فيــه بتطويــر المخطــط الرئيســي للجزيــرة،
ركزنا على تصميم مجتمع متكامل آخذين بعين االعتبار متطلبات
المقيميــن المحتمليــن والمشــاريع التــي تتشــكل عبــر أبوظبــي ،ومــا
كنا نعتقد أن السياح سيبحثون عنه عند زيارة جزيرة السعديات.

وقعــت شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي اتفاقيــة فــي
 2016مــع مدرســة ليســي ثيــودور مونــود لفتــح حــرم لهــا
فــي جزيــرة الســعديات ،ممــا يجعلهــا أول مدرســة فرنســية
فــي الجزيــرة .هــل تخططــون لعقــد اتفاقيــات مماثلــة مــع
المؤسســات األكاديميــة األخــرى؟

Sufian Al Marzooqi in his office. © Shawati’.

What is your strategy for attracting overseas tourists
?and residents to Abu Dhabi’s new cultural landmarks
Whilst developing the islands masterplan, we focused
on designing an integrated community by taking into
consideration our prospective resident profile, projects taking
shape across Abu Dhabi, and what we believed tourists would
be looking for when visiting Saadiyat Island.
The developments across the Island are well connected in
that upon completion, the destination will be home to the
single largest collection of world-class museums, academic
institutions and pristine beaches, alongside shopping and
dining options, five-star hotels, parks, an equestrian center,
and the Saadiyat Beach Golf Club to round off a complete
lifestyle offer. Few places will rival what Saadiyat Island
has to offer.
TDIC signed an agreement in 2016 with Lycee Theodore
Monod to open a campus on Saadiyat, making it the first
French school on the island. Are you planning for similar
?agreements with other academic institutions
TDIC is committed to building residential communities in the
UAE that offer the highest standards of not only architecture,
pristine outdoor environments, and panoramic views, but
also access to community services and amenities that broaden
the appeal of our communities. Saadiyat Island is already
home to accredited academic institutions such as New York
University Abu Dhabi and Cranleigh Abu Dhabi and we are
pleased to have begun work on the Lycee Theodore Monod.

The iconic Zayed National Museum, Louvre Abu Dhabi and
Guggenheim Abu Dhabi will be well integrated into what
is one of the largest collections of prestigious museums,
allowing visitors to walk from one museum to another. In
addition to these cultural attractions, the island features
prestigious educational institutions such as the Cranleigh
Abu Dhabi and New York University Abu Dhabi, alongside
hotels, leisure and retail outlets.

As we constantly seek to diversify our portfolio of assets
and ensure that Saadiyat Island is an unsurpassed
destination, TDIC will continue to welcome partnerships
with high-quality educational institutions with both local and
international origins.

Because of our compelling mix of assets on this flagship
project, we have experienced uptake from a combination of
Emirati and locally based foreign nationals, and regional
and international buyers, many of whom have been on the
market for trophy residential assets in the Capital’s most
sought-after destination.

Tell us more about T DIC’s wildlife protection
programmes – which parts of Abu Dhabi and which species
?are being protected by your environmental team
The environmental services team at TDIC oversees various
wildlife protection and conservation programmes on Saadiyat
Island. For instance, the team was recently engaged with the

Mamsha Loft lower floor. © TDIC.

تلتــزم شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي ببنــاء مجتمعــات
سكنية في دولة اإلمارات تتسم بأعلى معايير الهندسة المعمارية
والبيئــات الخارجيــة البكــر والمناظــر البانوراميــة ،وأيضـ ًـا بتوفيــر
وصــول ميســر إلــى الخدمــات والمرافــق المجتمعيــة التــي توســع
مــن جاذبيــة مجتمعاتنــا .وجزيــرة الســعديات هــي بالفعــل موطــن
للمؤسســات األكاديميــة المعتمــدة مثــل جامعــة نيويــورك أبوظبــي
ومدرســة كرانلــي أبوظبــي ونحــن ســعداء لبــدء العمــل مــع ليســي
ثيــودور مونــود.

وفي الوقت الذي نسعى فيه باستمرار إلى تنويع محفظة أصولنا
وضمان أن تكون جزيرة السعديات وجهة غير مسبوقة ،ستواصل
شــركة التطويــر واالســتثمار الســياحي بالترحيــب بشــراكات مــع
مؤسســات تعليميــة عاليــة الجــودة ذات أصــول محليــة ودوليــة
علــى حــد ســواء.

أخبرنــا بالمزيــد عــن برامــج حمايــة الحيــاة البريــة لشــركة
التطويــر واالســتثمار الســياحي ،فــي أي أجــزاء مــن أبوظبــي
تعمــل وأي األنــواع يتــم حمايتهــا مــن قبــل فريقــك البيئــي؟

يشــرف فريــق الخدمــات البيئيــة فــي شــركة التطويــر واالســتثمار
الســياحي علــى مختلــف برامــج حمايــة الحيــاة البريــة والحفــاظ
عليهــا فــي جزيــرة الســعديات .فعلــى ســبيل المثــال ،شــارك الفريــق
مؤخـ ً
ـرا فــي رصــد الســاحف البحريــة مــن فصيلــة هاوكســبل ذات
المنقــار المهــددة باالنقــراض فــي جزيــرة الســعديات خــال موســم
التعشــيش الــذي يمتــد حتــى ســبتمبر.
وكجــزء مــن برنامــج حمايــة الســاحف البحريــة التابــع لشــركة

Saadiyat Lagoons rendering. © TDIC.
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monitoring of critically endangered Hawksbill sea turtles
on Saadiyat during their nesting season, which extends
through to September.
As a part of TDIC’s one-of-a-kind Hawksbill Sea Turtle
Protection Program, our environmental services team
diligently observes the nesting season of these critically
endangered species and implements new policies to ensure
their protection. There are restrictions on beach access,
nightlights are dimmed, cautionary signage is placed, and
an awareness campaign is carried out to prevent visitors from
harming the nests until they hatch, a period which usually
lasts 50 to 70 days.
Saadiyat Island is home to many land and marine species
thanks to the extensive environmental protection efforts
undertaken by TDIC and its partners. The coral reef off Saadiyat
Beach has been named one of the healthiest in the region by
New York University experts. A large population of gazelles,
water fowl and flamingoes are often spotted roaming the
Saadiyat Beach Golf Course.

AD

The Hawksbill Sea Turkle Protection Program on Saadiyat Island. © TDIC.

 يراقــب فريــق الخدمــات البيئيــة،التطويــر واالســتثمار الســياحي
لدينــا بعنايــة موســم التعشــيش لهــذه األنــواع المهــددة باالنقــراض
 فخــال.ويطبــق بشــكل صــارم سياســات جديــدة لضمــان حمايتهــا
 كما يتــم إطفاء،الموســم هنــاك قيــود علــى الوصــول إلــى الشــواطئ
ً
 وتنفيذ حملة، ويتم وضع الفتات تحذيرية،ليال
مصابيح الكهرباء
 وهي،توعية لمنع الزوار من إيذاء األعشاش حتى يفقس البيض
. يومـ ًـا70  إلــى50 الفتــرة التــي عــادة مــا تســتغرق

Saadiyat Island also includes a mangrove nursery which
has produced over 700,000 seedlings while ensuring
maximum protection and enhancement through processes
of rehabilitation and replantation. We have set in place a series
of rules and regulations that help to reduce the environmental
impact of construction and development on the island such
as banning any construction activities within 60 meters of
the beach.
Maintaining the island’s environmental assets is a central
component of not only our Saadiyat Island masterplan but our
tourism strategy. By ensuring the island remains a sanctuary
for wildlife, we can sustain a healthy and diverse tourism
sector within Abu Dhabi emirate and the UAE.

.

ً
موطنا للعديد من األنواع البرية والبحرية
وتعد جزيرة السعديات
بفضــل جهــود حمايــة البيئــة الواســعة التــي تبذلهــا شــركة التطويــر
 وصنــف خبــراء مــن جامعــة.واالســتثمار الســياحي وشــركاؤها
نيويورك صحة الشعاب المرجانية قبالة شاطئ السعديات كواحدة
ً  وكثيـ،مــن أكثرهــا صحــة فــي المنطقــة
ـرا مــا يتــم رصــد عــدد كبيــر
مــن الغــزالن والطيــور المائيــة وطيــور الفالمينجــو وهــي تتجــول
.فــي نــادي جولــف شــاطئ الســعديات
كمــا تشــتمل جزيــرة الســعديات علــى حاضنــة لشــجر القــرم والتــي
 شتلة مع ضمان أقصى قدر من الحماية700.000 أنتجت أكثر من
 وقد وضعنا مجموعة.خالل عمليات إعادة التأهيل وإعادة الزرع
مــن القواعــد واللوائــح التــي تســاعد علــى الحــد مــن األثــر البيئــي
للبنــاء والتنميــة فــي الجزيــرة مثــل حظــر أي أنشــطة للبنــاء علــى
ً  متـ60 بعــد
.ـرا مــن الشــاطئ
إن الحفــاظ علــى األصــول البيئيــة للجزيــرة هــو عنصــر أساســي
 ولكــن،ليــس فقــط فــي المخطــط الرئيســي لجزيــرة الســعديات
 فمــن خــال ضمــان أن تظــل.فــي اســتراتيجيتنا الســياحية ككل
ً
 يمكننــا الحفــاظ علــى قطــاع،مــاذا للحيــاة البريــة
الجزيــرة
الســياحة الصحــي والمتنــوع داخــل إمــارة أبوظبــي ودولــة
.اإلمارات العربية المتحدة

.

Desert Island Wildlife drive. © TDIC.

