نتائج الربع الول 2019

عرض النتائج املالية للربع الول
من العام 2019

تحدد هذه الوثيقة شروط استخدام هذا العرض ،والذي يرجى عدم االعتماد الكامل على املعلومات الواردة فيه .إذا كان لديك أسئلة محددة حول أي
من املواضيع املدرجة في هذا العرضُ ،يرجى استشارة أحد املهنيين املختصين.
َ
تطلعية فقط .وتستند مثل هذه البيانات إلى التوقعات وتخضع لعدد من املخاطر والشكوك
اإلفصاحات والبيانات املدرجة في هذا العرض هي بيانات
التي يمكن أن تختلف في جوهرها عن أي نتائج متوقعة أو تم اإلفصاح عنها في هذه البيانات.

إخالء مسؤولية

دون أي إخالل بعمومية الفقرة السابقة ،ال نقدم نحن أي ضمان ،أو افتراض أو تعهد بدقة املعلومات الواردة في العرض ،أو أن أي استخدام
للتوضيحات الواردة في العرض سيؤدي إلى نتيجة معينة.

نتائج الربع الول 2019

ال تتحمل الشركة أية مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر تجارية قد تلحق بأعمالك ،وتشمل على سبيل املثال ال الحصر ،أي خسارة أو أضرار قد تلحق
باألرباح ،اإليرادات ،العائدات ،االستعمال ،اإلنتاج ،املدخرات املتوقعة ،األعمال التجارية ،العقود ،الفرص التجارية أو السمعة.

1

ارتفع صاح الدخل التشغيل من
ابةرادا التشغيلية س ة
(( )%9مليون درهم إماراتي)

ارتفعب م يعا املشاريع التطويرية
س ة (( )%49مليون
درهم إماراتي)

تراأل تتع ص تتاح الر تتا ست ت ة
(( )%26مليت ت ت ت ت ت ت تتون درهت ت ت ت ت ت ت تتم
إماراتي)

ارتف ت تتع إألر ت تتا الر ت تتا ست ت ت ة
(( )%1مليون درهم إماراتي)

ارتفعت ت ت تتب ابة ت ت ت ترادا
(مليون درهم إماراتي)

س ت ت ت ت ة ()%20

ملحة عامة عن الربع الول
من العام 2019

715
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431

396

الر ع األول 2019

الر ع األول 2018

1,016
الر ع األول 2019

681

493
الر ع األول 2019

الر ع األول 2018

الر ع األول 2018

723
الر ع األول 2019

الر ع األول 2018

❑

ارتفعت إيرادات تطوير املشاريع بنسبة  ،%14مدعومة بالتقدم
الذي أحرزته املشاريع التطويرية قيد اإلنشاء

❑

❑

بلغغإ إجمغغالي مبيعغغات املشغغاريع التطويريغغة  1.0مليغغار درهغغم إمغغارات
ط
م غغدفوعا بغ غغاإلطالش الن غغان ملشغ غغرو الريم غغان ،أي بزيغ غغادة نسغ غبتها
%49

❑

❑

بلغ غغت اإلي غرادات التراكمي غغة  4.3ملي غغار دره غغم إم غغارات كم غغا ف غغي 31
مارس  ،2019حيث تم بيع  %77من الوحدات قيد االنشاء

❑

استمرار سير أعمال التسليم في مشرو "ميرا"

❑

حقغغق إطغغالش مشغغرو "ليغغا" علغغى جزيغغرة يغغاس مبيعغغات فاقغغت 400
مليون درهم إمارات *

❑

❑

ارتف غ غا ص غ غغافي ال غ غغدخل التش غ غغغيلي بنس غ غغبة  ،%9ليص غ غغل إل غ غغى 431
ط
مليغغون درهغغم إمغغارات مغغدفوعا باألصغغول التغغي تغغم االسغغتحواذ عليهغغا
ط
مؤخرا
حققغغت األصغغول االسغغتثمارية معغغدل إشغغغال مغغرن بنسغغبة قارب غغت
 %90مع املحافظة على هامش ربح بلإ حوالي %80
ط ط
حققغغت محفظغغة الضغغيافة تقغغدما قويغغا خغغالل الر غغع األول بفضغغل
ارتفغ غغا معغ غغدالت اإلشغ غغغال ومتوسغ غغط األسغ غغعار اليوميغ غغة للغغ غغر
ط
الفندقيغغة بنسغغبة  %2و %19علغغى التغغوالي ،مدعومغغة بالفعاليغغات
الكب غ غغر الت غ غغي استض غ غغافتها أب غ غغو ي (األوملبي غ غغاد الخ غ غغاص األلع غ غغا
العاملية ومعرض الدفا الدولي "آيدكس")
حققغغت "الغغدار لالسغغتثمار" ثغغال إنجغغازات هامغغة وهغغي :االسغغتحواذ
علغغى "االتحغغاد بغغالزا" و"مركغغز االتحغغاد للطي غران" بالكامغغل بموج غ
صغ غ غغفقة ،يغ غ غغر نقديغ غ غغة ،وبيغ غ غغع بغ غ غغرج املرجغ غ غغان السغ غ غغك ي ،وافتتغ غ غغاح
التوسعة الجديدة لغ"الجيمي مول"

الر ع األول 2019

الر ع األول 2018

الشركة وغيرها

إدارة الصول

املشاريع التطويرية

* إطالش مشرو "ليا" في الر ع الثان من العام 2019

668

1,765

1,470

❑

انخفغغص صغغافي األربغغاح بنسغغبة  %26مقارنغغة بغغالر ع األول مغغن عغغام
 ،2018وذلغغك بسغغب الغغدخل مغغن بنغغود أخغغر امل غغجل فغغي الفت غرة
ذاتها من العام املاض ي

❑

ارتفغا صغغافي تكلفغغة الفائغغدة وتكلفغغة االسغغتهالك عقغ االسغغتحواذ
علغ غ غغى األصغ غ غغول التشغ غ غغغيلية م غ غ غغن "شغ غ غغركة التطغ غ غغوير واالس غ غ غغتثمار
السياحي"

❑

حافظت امليزانية العموميةعلى قوتها ،وحققت معدالت مديونية
مت غغزنة بقيمغغة  7,5مليغغار درهغغم إمغغارات  ،بمغغا يتما غ مغغع سياسغغة
الديون ألعمال إدارة األصول واملشاريع التطويرية

❑

توزي غغع أرب غغاح عل غغى املس غغاهمين بقمي غغة  1,1ملي غغار دره غغم إم غغارات ف غغي
أبري غغل  2019عقغ غ إقراره غغا خ غغالل االجتم غغا الس غغنوي الع غغام ف غغي
مارس 2018

2

مساهرة الصول حسب الفئة ح صاح الدخل التشغيل

إفصاحا هامة – تأثيرمحدود على صاح الدخل التشغيل خالل الربع الول عام 2019

ارتفع صاح الدخل التشغيل س ة  431( %9درهم إماراتي) خالل الربع الول من عام
2019

37
56
103

12
29
109

120

128

115

118

الر ع األول 2019

إدارة الصول

األعمال الثانوية و،ير ها
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❑
❑
❑

❑

 1في  31مارس 2019

الر ع األول 2018
الضيافة

التجارية

التجزئة

السكنية

افتتاح التوسعة الجديدة لغ "الجيمغي مغول" بمسغاحة
إجماليغغة قادبل غغة للتغغأجير تبل غغإ  33أل غغف متغغر مر غغع ف غغي
مارس 2019

السكنية

التجزئة

التجارية

 1إشغال س ة %89

 1إشغال س ة %87

 1إشغال س ة %93

مستويات إشغال مستقرة
إضغ غ غغافة أص غ غ غغول جدي غ غ غغدة لتع غ غ غغويص
االنخفغاض فغي معغدالت عقغود تجديغد
اإليجار
بلغغغت نسغغبة الصغغفقات طويلغغة املغد
 %48عق االستحواذ على "االتحغاد
بالزا" في مارس
املتوسط املرن للمدة املتبقية من عقود
اإليجار ¹5,6 :سنة

❑
❑
❑
❑

زيغ غ غغادة معغ غ غغدالت اإلشغ غ غغغال فغ غ غغي محغ غ غغال
التجزئة ضمن املجمعات
افتتغ غ غغاح توسغ غ غغعة "الجيمغ غ غغي مغ غ غغول" فغ غ غغي
مارس
حققغ غ غ غغت معغ غ غ غغدالت اإلشغ غ غ غغغال
التجارية في "ياس مغول" نسغبة
( ¹%84تأجير )1%92
املتوسط املغرن للمغدة املتبقيغة مغن عقغود
اإليجار ¹3,5 :سنة

بيغ غغع بغ غغرج "املرجغ غغان السغ غغك ي" بقيمغ غغة  289مليغ غغون درهغ غغم
إمارات في مارس  2019بعوائد ضمنية قدرها %6,6

❑ حقق غغت الش غغركة ص غغافي دخ غغل تش غغغيلي
ط
مسغ غغتقر م غ غغدعوما بمعغ غغدالت اإلش غ غغغال
املسغ غ غغتقرة وعائ غ غ غغدات اإليجغ غ غغار طوي غ غ غغل
ااألمد
❑ االس غ غ غ غ غغتحواذ عل غ غ غ غ غغى "مرك غ غ غ غ غغز
االتحغ غ غ غغاد للطي غ غ غ غران" بشغ غ غ غغكل
كامل خالل شهر مارس
❑ املتوسغ غ غغط املغ غ غغرن للمغ غ غغدة املتبقيغ غ غغة م غ غ غن
عقود اإليجار 4,4 :1سنة

االسغتحواذ علغى "االتحغاد بغالزا" و"مركغز االتحغاد للطيغران" بالكامغل بموجغ
صفقة بقيمة  1,2مليار درهم إمارات في مارس 2019

الضيافة

إشغال س ة ( %87الربع الول)
❑ حق غغق ه غغذا الر غغع نت غغائج اس غغت نائية عل غغى
خلفيغ غ غ غ غ غغة الفعاليغ غ غ غ غ غغات الهامغ غ غ غ غ غغة التغ غ غ غ غ غغي
استض غ غ غغافتها أب غ غ غغو ي مث غ غ غغل األوملبي غ غ غغاد
الخاص
❑ ارتفع غت مع غغدالت اإلش غغغال ،ومتوس غغط
األسغ غ غغعار اليوميغ غ غغة للغغ غ غغر الفندقيغ غ غغة
ط
بنسغغبة  %2و %19علغغى التغغوالي مقارنغغة
مع الر ع األول من عام 2018

العرال الثانوية وغيرها
❑ املؤسسغ غ غغات التعليميغ غ غغة مثغ غ غغل
("أكاديميات الدار" و"مدرسغة
كرانلي أبو ي")
❑ إدارة العقغ غغارات والخغ غغدمات ("خدمغ غغة"
و"بروفيس")
❑ شركات التبريد املركزي
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إةرادا املشاريع التطويرية على أساس مدى التقدم ح مراحل ابنجاز
100%
ألواهر
مرش ى

ابةردا املحققة

نتائج الربع الول 2019

ةاس إةكرز
ماةان

أ رز االنجازا خالل الربع الول من عام 2019
ً
 16مشروعا ضرن محفظة املشاريع التطويرية – ستة منها في مرحلة التسليم أو تم
تسليمها
طر  488قطعة أرض ضرن مشروع "الريران" خالل الربع الول من 2019

وترز أج

ً
 1,0ملياردرهم إماراتي م يعا املشاريع التطويرية خالل الربع الول من ( 2019مقارنة
مع  0.7ملياردرهم ح الفترة نفسها من عام )2018

الغدةر

 4,3ملياردرهم إماراتي ابةرادا التراكرية للرشاريع التطويرية كرا هو ح تاريخ 31
مارس 2019

رفلكشن

0%

إدارة املشاريع التطويرية

ذا ردألز

أنسام
هدةل
ألزيرة ناريل
املريف
وسب ةاس 1
ميرا

الريران
ليا 2

يع  %77من الوحدا السكنية املطروحة لل يع ( استثناء املشاريع التي تم تسليرها)

تاريخ ابطالق
إطالش املشاريع للبيع

الوقب
ط غ غ غ غغرح عق غ غ غ غغد املناقص غ غ غ غغة
ومباشرة األعمال املبكرة

" 1وست ياس" هو مشرو إدارة تطوير طر ثالث قائم على رسوم
 2تم إطالش مشرو "ليا" في أبريل 2019

أعمال البناء الرئيسية

 2,5 – 2سنة
املراح غ غ غغل األخي غ غ غغرة م غ غ غغن
البناء

 %41متوسط نس ة االكترال املرجحة ح محفظة املشاريع التطويرية كرا هو ح تاريخ
 31مارس 2019

التسليم
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املحفزا و امل ادرا الحكومية
نتائج الربع الول 2019

املحفزا االقتصادةة من حكومة أ وظبي

خطة أدنوك للنرو

تعدةال القانون االتحادي

 oأعلنغغت حكومغغة أبغغو ي عغغن محف غزات بقيمغغة  50مليغغار درهغغم إمغغارات
( 13.6ملي غ غ غغار دوالر أمريك غ غ غ ) ف غ غ غغي يوني غ غ غغو  2018وت غ غ غغم اإلع غ غ غغالن ع غ غ غغن
ط
تفاصغ غغيلها فغ غغي سغ غغبتمبر  – 2018ويتضغ غغمن برنغ غغامج «،غ غغدا 50 »2021
مب غ غغادرة عب غ غغر أر ع غ غغة مح غ غغاور رئيس غ غغة ،ه غ غغي :تحفي غ غغز األعم غ غغال ،وتنميغ غ غة
املجتمع ،وتطوير منظومة املعرفة واالبتكار وتعزيز نمط الحياة

 oاعتمغغد املجلغغس األعلغغى للبتغغرول ،بدولغغة اإلمغغارات العربيغغة املتحغغدة ،فغغي
ن غغوفمبر  2018خط غغة ش غغاملة بلغ غغت قيمته غغا  486ملي غغار دره غغم إم غغارات
( 132مليار دوالر) للسنوات الخمس القادمة

 oاإلعالن عن تعديالت على بعص اللوائح االتحادية لدولغة اإلمغارات
العربية املتحدة في الر ع الثالث من عام 2018

 oاإلعغغالن عغغن قغغانون التملغغك الحغغر فغغي أبريغغل  – 2019بهغغد تعزيغغز
جاذبي غ غغة س غ غغوش أب غ غغو ي العقاري غ غغة بالنس غ غغبة للمقيم غ غغين واملش غ غغترين
الدوليين

ط
 oزيادة السعة اإلنتاجية من النفط الخام إلغى  4ماليغين برميغل يوميغا
ط
بحلول نهاية عام ( 2020من  3.5مليون برميل في اليوم حاليا) وإلى
ط
 5ماليين برميل يوميا بحلول عام 2030
 oتط غغوير أكب غغر مجم غغع للتكري غغر والبتروكيماوي غغات ف غغي الع غغالم ف غغي مدين غغة
ال غ غغرويس ،وتوقع غ غغات بزي غ غغادة الس غ غغكان إل غ غغى الض غ غغعف بنح غ غغو  50أل غ غغف
شخص على مد ال  15سنة القادمة.

 oتعزيز املشاركة املجتمعية للمقيمين في دولة اإلمارات عبر السماح
للمسغغتثمرين األجانغ بالتملغغك بنسغغبة مائغغة فغغي املائغغة مغن الشغغركات
ط
التي تتخذ من اإلمارات مقرا لها
 oم غ غغنح تأش غ غغيرات إقام غ غغة تص غ غغل إل غ غغى عش غ غغر س غ غغنوات للمس غ غغتثمرين،
واملتقاعدين وكبار الخبراء وأسرهم

تساهم تعدةال اللوائح االتحادةة ،واملحفزا االقتصادةة ،واستراتيجية أدنوك ح تعزيزالنرو وحفزاملشاركة املجترعية للرقيرين
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املياانية العرومية قوية
كما يف 31
ديسمب
ر
2018

ابدارة الذكية لرأس املال وتعزيزالحوكرة
كما يف  31مارس
2019

شركة الدارالعقارية

مليون درهم إماراتي
الصول

3,601
16,408
6,749
994

3,546
17,073
7,045
227

5,777
5,015

5,760
4,830

38,544

38,481

24,236
7,056
7,252

23,589
7,532
7,360

38,544

38,481

ممتلكات ،آالت ومعدات
استثما رات عقارية
األعمال قيد اإلنجاز واملخزون
ااالستثمار في أرباح شركات زميلة وشركات اتئال
حسابات املدين ي ن وأصول أخر
النقد

ال يانا املالية

التطويرية

مجمو حقوش املساهمين
الديون
ط
الدائنون ودفعات مستلمة مقدما وخصوم أخر
مجروع الدةون وحقوق املساهرين

❑ ارتفغع إجمغالي الغغديون بمقغدار  0,5مليغغار درهغم إمغارات إلغغى  7,5مليغار درهغغم ،ويعغود ذلغك بشغغكل رئيإغ ي إلغغى
االستحواذ على أصول "االتحاد" بقيمة  1,2مليار درهم إمارات .
❑ سغغيولة نقدي غغة ح غغرة تع غغادل  2,4ملي غغار دره غغم إم غغارات – أص غغبحت  1,3ملي غغار دره غغم إم غغارات بع غغد توزي غغع
األرباح على املساهمين عام  ،2018والتي تم دفعها في أبريل 2019

مرلوكة %100

الدارلالستثرار

إألرا الصول
الدةون وحقوق املساهرين

أ رز النتائج املالية

نتائج الربع الول 2019

املشاريع

إدارة األصول

ربح %40 – 20
نسبة القرض إلى القيمة
بنسبة (2.1%¹) %25

حاصلة على تصنيف ائتمان
(  Baa1من وكالة موديز)

تدفق نقدي مخصوم %80 – 65
نس غ غغبة الق غ غغرض إل غ غغى
القيمغ غ غ غ غ غ غ غ غغة – 35
(37.5%¹)%40

سياسة توزيعا الر ا
سياسة الدةن
(كرا ح  31مارس )2019

❑ حافظ وضع الديون على استقراره بفضل سياسة الديون املتبعة
❑ ال تزال ،البية إجمالي الديون مخصصة لقسم إدارة األصول

❑ ارتف غ غغا قيم غ غغة اإلس غ غغتثمارات العقاري غ غغة بواق غ غغع  0,6ملي غ غغار دره غ غغم إم غ غغارات ج غ غراء االس غ غغتحواذ عل غ غغى أص غ غغول
"االتحاد" ،مقابل انخفاض بقيمة  0,3مليار درهم جراء بيع "برج املرجان"

❑ حافظت تكلفة الديون على استقرارها بنسبة  %4,2مع متوسط استحقاش كما في  31مارس  2019بلإ
 4.4سنوات

❑ انخف غ غغاض قيم غ غغة االس غ غغتثمارات والش غ غغركات الزميل غ غغة بنح غ غغو  0,8ملي غ غغار دره غ غغم إم غ غغارات بس غ غغب اس غ غغتكمال
االستحواذ على أصول "االتحاد"

❑ سيولة قوية مع تسهيالت ائتمانية بقيمة  4.7مليار درهم إمارات

¹كما في  31مارس 2019

6

شهد عام  2019بداية قوية عق اإلطالش النان ملشروعين تطويريين
قانون التملك الحر الذي "،ير قواعد اللعبة" في سوش أبو ي العقارية
تطبيق استراتيجية "الدار لالستثمار" وتحقيق معدل إشغال مواك للمتغيرات
ط
إيرادات قوية من املشاريع التطويرية مدعومة بالتقدم في مشاريع هامة قيد اإلنجاز

رسائل هامة

عال من القوة والسيولة
تحافظ امليزانية العمومية على مستو ٍ

نتائج الربع الول 2019

إجراءات احترازية حكومية لحفز النمو

تس غ غ غ غ غغقى الش غ غ غ غ غغركة لتحقي غ غ غ غ غغق
مبيع غ غ غ غ غ غ غ غغات ف غ غ غ غ غ غ غ غغي املش غ غ غ غ غ غ غ غغاريع
التطويري غغة بقيم غغة  4ملي تتارا
درهم إماراتي
اس غ غ غ غغتهدا تحقي غ غ غ غغق إيغ غ غ غ غرادات
تش غ غ غ غغغيلية بقيم غ غ غ غغة  1,7ملي ت ت ت تتار
درهت ت ت تتم إمت ت ت تتاراتي خغ غ غ غغالل عغ غ غ غغام
2019
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امللحق
نتائج الربع الول 2019
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املشرو

املوقع

أنسام

جزيرة ياس

2014

الهديل

شاطئ الراحة

2014

ناريل

ملخص املشاريع التطويرية

تاريخ
اإلطالش

2015

جزيرة في أبو ي

املريف

مدينة خليفة

2015

ميرا

جزيرة الريم

2015

مايان

جزيرة ياس

2015

ياس ايكرز

جزيرة ياس

2016

املمش

جزيرة السعديات

2016

جواهر

جزيرة السعديات

2016

ذا بردجز

جزيرة الريم

2017

وترز أج

جزيرة ياس

2017

ريفلكشن

جزيرة الريم

2018

الغدير

سيح سديرة

2018

الريمان

الشامخة

2019

ليا

جزيرة ياس

2019

ً
مشاريع الدارالعقارية (التي تم تسليرها مس قا)
وست ياس

جزيرة ياس

قطع األراض ي في
وست ياس

جزيرة ياس

إألرا املشاريع

2015
2018

املوحدات املباعة
¹

األرقام اإلجمالية حت  31مارس 2019
الوحدات
قيمة املبيعات
التي تم إطالقها نسبة املبيع املئوية
(مليون درهم
إمارات )¹

526

916

547

231

487

233

95

1,185

161

281

624

281

385

496

408

420

766

512

472

1,781

652

182

739

461

68

609

83

591

594

636

1,137

1,130

1,236

84

84

192

375

264

707

896

1,418

1,012

نسبة اإلنجاز

التاريخ املتوقع
إلنجاز املشرو

96%

100%

تم التسليم

99%

100%

تم التسليم

59%

100%

تم التسليم

100%

100%

تم التسليم

94%

100%

يتم التسليم

82%

57%

2019/20

72%

55%

2019/20

39%

73%

2019

82%

75%

2019

93%

64%

2020

92%

18%

2020/21

44%

0%

2021

53%

11%

2021

89%

0%

2021

تم اإلطالش في أبريل 2019
4,610

7,881

821

3,761

44

171

5,475

11,813

❑

❑

بلغغت مبيعغات املشغغاريع التطويريغة خغغالل الر غع األول مغغن
عغام  2019مليتار درهغم إمغغارات  ،وكغان ملشغرو "الريمغغان"
الحصة الكبر منها ( 623مليون درهم عبر  371وحدة)،
يلي غغه مش غغرو "ي غغاس ايك غغرز" ( 169ملي غغون دره غغم عب غغر 44
وحدة) ،ومن ثم فلل وقطع أراض ي وست ياس ( 64مليون
درهغ غغم عبغ غغر  14وحغ غغدة) ،وقطغ غغع أراض غ غ ي السغ غغعديات (63
ملي غغون دره غغم عب غغر  3وح غغدات) ،وممش غ الس غغعديات (38
مليغ غغون درهغ غغم عبغ غغر  8وحغ غغدات) ،و"وتغ غغرز أج" ( 22مليغ غغون
درهم عبر  15وحدة).
ارتف غغع مخ غغزون اإليغ غرادات املرتقب غغة م غغن  0,3ملي غغار دره غغم
إمارات إلى  4,3مليار درهم إمارات في  31مارس 2019

2021

5,899

78%

1,017

81%

203

22%

7,119

77%

يتم التسليم
2021

تشمل الوحدات املباعة وقيمة مبيعات الوحدات جميع عقود شراء الوحدات املوقعة .ولكنها ال تشتمل على حجوزات الشراء .وإن إجمالي الوحدات وقيمتها كما في نهاية الر ع األول تضم إجمالي طلبات اإللغاء

نتائج الربع الول 2019
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بدأ التسليم

ألزيرة ناريل
النو  :قطع أراض ي حصرية لتطوير الفلل
األرض :منطقة ،ير استثمارية
املوقع :جزيرة ناريل  ،في أعلى الزاوية الغربية من جزيرة أبو ي
الوحدات التي تم إطالقها161 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪59 :2019

املشاريع التطويرية

تم التسيلم

النتائجالربع
نتائج
20182019
الولللعام
المالية

أنسام

النو  :شقق سكنية مميزة
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها547 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪96 :2019

بدأ التسليم

املريف

النو  :قطع أراض ي لتطويرالفلل
األرض :منطقة ،ير استثمارية
املوقع :مدينة خليفة
الوحدات التي تم إطالقها281 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪100 :2019

تم التسليم

الهدةل

النو  :شقق سكنية مميزة
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :شاطئ الراحة
الوحدات التي تم إطالقها233 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪99 :2019

10

تاريخ االكتمال املتوقع2019 :

بدأ التسليم

مرش ى

ميرا

النو  :شقق سكنية مطلة على الشاطئ
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة السعديات
الوحدات التي تم إطالقها461 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 39 :2019

النو  :شقق سكنية
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة الريم
الوحدات التي تم إطالقها408 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 94 :2019

تاريخ االكتمال املتوقع2019 :

ماةان

النو  :شقق سكنية مميزة
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها512 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 82 :2019

بدأ التسليم

وسب ةاس

النو  :مشرو فلل
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها1,017 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 80 :2019

تاريخ االكتمال املتوقع2020 /2019 :

ةاس اةكرز

النو  :فلل ووحدات تاونهاوس
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها652 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 72 :2019
نتائج الربع الول 2019

تاريخ االكتمال املتوقع2019 :

ألواهر

النو  :فلل ووحدات تاونهاوس مطلة على مالع الغولف
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة السعديات
الوحدات التي تم إطالقها83 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 82 :2019
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تاريخ االكتمال املتوقع2020 :

تاريخ االكتمال املتوقع2021 :

النو  :شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة الريم
الوحدات التي تم إطالقها636 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 93 :2019

النو  :أراض ي سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :الشامخة
الوحدات التي تم إطالقها895 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 88 :2019

ذا ردألز

الريران

تاريخ االكتمال املتوقع2021 :

ريفلكشن

النو  :شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة الريم
الوحدات التي تم إطالقها192 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 44 :2019

تاريخ االكتمال املتوقع2021 /2020 :

تاريخ االكتمال املتوقع2021 :

تاريخ االكتمال املتوقع2021 :

النو  :شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها1236 :
نسبة البيع حت  31مارس %92 :2019

النو  :مشاريع سكنية بأسعار مناسبة
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :سيح السديرة
الوحدات التي تم إطالقها707 :
نسبة البيع حت  31مارس ٪ 53 :2019

النو  :مشاريع سكنية بأسعار مناسبة
األرض :منطقة استثمارية
املوقع :جزيرة ياس
الوحدات التي تم إطالقها238 :
نسبة البيع حت  31مارس ، :2019ير متوفر

وترز أج

نتائج الربع الول 2019

الغدةر

ليا (تم إطالقه ح عام )2019
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الصول التشغيلية

التجزئة

السكنية

التجارية

الضيافة

 478,879مترمربع املساحة القا لة للتأألير¹

 5,621وحدة¹

 325,560مترمربع املساحة القا لة للتأألير¹

 2,900غرفة¹

األصول :
• ياس مول
• الجيمي مول (تم توسيعه في مارس
)2019
• رمال مول
• ياس بارك للتجزئة (ايكيا وآيس)
• منافذ البيع بالتجزئة للمجمعات (25
من األصول)
• االتحاد بالزا (تم االستحواذ في مارس
)2019

األصول :
• الريانة
• أبراج البوابة
• ساس النخل
• صن آند سكاي تاورز
• قرية الخالدية
• العيون
• املعمورة
• الزينة
• البندر
• أشجار القرم الشرقية
• اسكان مو ف كرانلي
• االتحاد بالزا (تم االستحواذ في مارس
)2019
• املرجان (تم بيعه في مارس )2019

األصول :
• املقر الرئيإ ي للدار العقارية
• املعمورة
• ب ي ياس
• سكاي تاور
• بيت الضمان
• البرج الدولي
• نور بارك
• موتور ورلد
• مدرسة ريبتون
• ذا وينج
• ياس
• العين
• السعديات
• مركز االتحاد للطيران (تم االستحواذ
في مارس )2019

األصول :
• فندش ياس
• كراون بالزا ياس
• ستايبريدج ياس
• روتانا ياس
• راديسون بلو ياس
• فندش بارك إن ياس
• سنترو ياس
• تالل ليوا
• نادي ياس لينكس للجولف
• القرم الشرقي
• ويستن أبو ي
• نادي شاطئ السعديات
• نادي السعديات للجولف
• نادي أبو ي للغولف
• مرس البطين
األصول ،ير املوحدة:
• هال ارجان

الشركا التابعة

األصول والشركات الرئيسية:
• التعليم  -أكاديميات الدار ومدرسة كرانلي
• إدارة املمتلكات واملرافق  -خدمة
• االنشاءات  -بيفوت
• تبريد املناطق  -تبريد منطقة السعديات

 ¹كرا ح  31مارس 2019

نتائج الربع الول 2019
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Balancesheet
مليون درهم إماراتي

الربع الول لعام 2018

مليون درهم إماراتي

اإليرادات

1,765

1,470

ممتلكات ،آالت ومعدات

التكاليف املباشرة

)(1,042

)(754

ال يانا املالية

الربع الول لعام 2019

 31مارس 2019

 31ديسربر2018

723

715

3,546

3,601

هامش إجمالي األرباح

%41

%49

استثمارات عقارية

17,073

16,408

مصاريف بيع وتسوش وعمومية وادارية

)(105

)(97

أعمال تطويرية قيد اإلنجاز

2,803

2,473

)(80

)(53

املخزون واألراض ي املحددة إلعادة البيع

4,242

4,275

املدينون

5,466

5,469

النقد

4,830

5,015

أصول أخر

520

1,303

إألرا الصول

38,481

38,544

مجمو حقوش املساهمين
الديون

23,589

24,236

7,532

7,056

7,360

7,252

38,481

38,544

إألرا الر ا

استهالك وإطفاء وشط  /مخصصات

-

-

18

30

املساهمة االجتماعية
الربح من استبعادات األصول في املشاريع املشتركة/
االستثمارات العقارية
الحصة في أرباح شركات زميلة/شركات ائتال

3

18

إيرادات أخر

38

135

صافي إيرادات /تكاليف التمويل

)(65

)(41

الخسارة في القيمة العادلة على العقارات االستثمارية،
وانخفاض القيمة ،والشط

)(40

)(40

صاح الر ا للفترة املالية

493

668

الدائنون ودفعات مستلمة مقدما وخصوم
أخر

553

669

مجروع الدةون وحقوق املساهرين

عائدة إ ى:
حاملي حقوش امللكية في الشركة
حقوش امللكية ،ير املسيطرة
الر ا للفترة املالية

ربحية السهم األساسية واملخففة للسهم الواحد (فلس)

نتائج الربع الول 2019

الر ح والخسارة

)(60
493

0.070

)(1
668

0.085
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ابةرادا املتكررة  858مليون درهم ح الربع الول لعام ( 2019الربع الول  725 : 2018مليون درهم ،الربع الخير 904 : 2018مليون درهم) ¹
693

اإليرادات املحققة في القطاعات خالل الر ع األول لعام 2019

692

مليون درهم

574
423

437 431

414
306

239
130

22

23

الشركات التابعة
الر ع األول 2018

الضيافة والترفيه

االستثمارات العقارية

الر ع األول 2019

إألرا الر ا من ا ابةرادا املتكررة  431مليون درهم ح الربع الول لعام ( 2019الربع الول لعام  396 : 2018مليون درهم ،الربع الخيرلعام  443 : 2018مليون درهم) ¹

أداء إجمالي األرباح في القطاعات خالل الر ع األول لعام 2019

مليون درهم

تحليل أداء القطاع

الر ع األخير 2018

301
217

324

354

329

257

18 20
تطوير املشاريع

39

24

إدارة املشاريع التطويرية

9

77

48

الشركات التابعة
الر ع األخير 2018

نتائج الربع الول 2019

210

26

إدارة املشاريع التطويرية

تطوير املشاريع

422

الر ع األول 2018

28

56

الضيافة والترفيه

االستثمارات العقارية

الر ع األول 2019

ط
 ¹تشمل األصول املدرة لإليرادات املتكررة كال من العقارات االستثمارية (التجزئة ،السكنية ،التجارية ،القر التشغيلية) ،والضيافة (الفنادش والترفيه) ،واملدارس (أكاديميات الدار) وإدارة وصيانة العقارات واملرافق (خدمة) ،وأصول تبريد املناطق.
يستث من اإليرادات املتكررة للر ع األول لعام  2019إيرادات شركة "بيفوت للمقاوالت" بقيمة  188مليون درهم (مقارنة مع  148مليون درهم خالل الر ع األول  ، 2018و  189مليون درهم خالل الر ع األخير )2018
يستث من إجمالي اإليرادات املتكررة للر ع األول  2019إجمالي أرباح شركة "بيفوت للمقاوالت" بقيمة  11مليون درهم (مقارنة مع ال يء للر ع األول من  ،2018و 6ماليين درهم للر ع األخير من )2018
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التدفقا النقدةة املت قية

مستحقا الحكومة

الصفقة (مليون درهم)

نتائج الربع الول 2019

2019

بيع أرض شاطئ الراحة ¹

الب التحتية القابلة لالسترداد ²

2020

املجروع

-

95

95

250

-

250

250

95

345

 ¹تم تسليم قطعة أرض شاطئ الراحة في الر ع الثالث من  2016مع هيكل لخطة سداد
 ²إن توقيت التدفق النقدي قابل للتغيير

❑

 279مليون درهم إمارات تم استالمها خالل الر ع األول من عام 2019

❑

 345مليون درهم واجبة االستحقاش حت تاريخ  31مارس  ،2019ومن املتوقع تحصيل هذا املبالإ خالل فترة 2020 - 2019
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تواصل معنا

لي استفسارا أخرى ةرجى التواصل مع:

نتائج الربع الول 2019

كريس ويلسون

محرد املازمي

رئيس قسم عالقات املستثمرين

عالقات املستثمرين

+971 2 810 5624

+971 2 810 5866

cwilson@aldar.com

malmaazmi@aldar.com
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