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2019الثالثنتائج الربع 



ننصح و .هيرجى عدم االعتماد الكامل على املعلومات الواردة في، والذيتحدد هذه الوثيقة شروط استخدام هذا العرض
.ضفي هذا العر واردة بطلب املشورة من املهنيين املختصين إذا كان لديك أسئلة محددة حول أي من املواضيع ال

لتوقعات وتخضع وتستند مثل هذه البيانات إلى ا. اإلفصاحات والبيانات املدرجة في هذا العرض هي بيانات تطلعَية فقط
.ذه البياناتلعدد من املخاطر والشكوك التي يمكن أن تختلف في جوهرها عن أي نتائج متوقعة أو تم اإلفصاح عنها في ه

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

ثال ال الحصر، أي ال تتحمل الشركة أية مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر تجارية قد تلحق بأعمالك، وتشمل على سبيل امل
جارية، خسارة أو أضرار قد تلحق باألرباح، اإليرادات، العائدات، االستعمال، اإلنتاج، املدخرات املتوقعة، األعمال الت

.العقود، الفرص التجارية أو السمعة
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األرباحوإجمالي،%20بنسبةالتطويريةاملشاريعإدارةإيراداتارتفعت▪
ويريةالتطاملشاريعأحرزتهالذيالقوي بالتقدممدعومين،%29بنسبة

اإلنشاءقيدالرئيسية

منالثالثالربعفي%272بنسبةالتطويريةاملشاريعمبيعاتارتفعت▪
إجماليارتفعبينماإماراتي،درهممليار1.12إلىلتصل2019عام

2.99إلىليصل%128بنسبةتاريخهوحتىالعامبدايةمعاملبيعات
 إماراتيدرهممليار

 
دةالجدياملشاريععلىالقوي بالطلبمدفوعا

املخزونومبيعات

الثالثربعالنهايةمعإطالقهاتمالتي"الدار"وحداتمن%80بيع▪

 التراكميةاإليراداتسجلت▪
 
 ارتفاعا

 
لتصل2019سبتمبر30حتىطفيفا

اإليراداتلتدفقاتواضحةرؤيةيوفرممادرهم،مليار4.6إلى
املستقبلية

درهممليون 397إلىليصل،%4بنسبةالتشغيليالدخلصافيارتفاع▪
 إماراتي

 
 عليهااالستحواذتمالتيباألصول مدفوعا

 
االتحاد"مثلمؤخرا

الجيمي"لـالجديدةالتوسعةوافتتاح،"للطيراناالتحادمركز"و،"بالزا
 املسجلخنخفاضاال عوضمما؛"مول 

 
املحفظةهذهضمنسابقا

 مرخنإشغالمعدلاالستثماريةاألصول حققت▪
 
مشاريععبر%90بنسبةا

(والتجاريةوالتجزئةالسكنية)االستثمار

العامبدايةمنذ%75بلغإشغالمعدلمعالضيافةملحفظةثابتأداء▪
هوو بوظبي،أاستضافتهاالتيالكبرى بالفعالياتمدعومةتاريخه،وحتى
%71بلغالذيأبوظبيبالضيافةسوقإشغالمتوسطمنأعلى

وإدارة،(الدارأكاديميات)املدارس:مثلالثاخنويةاألعمالساهمت▪
لربعلاملسجلةاألرقامفي،(خدمة)املرافقوإدارة،(بروفيس)العقارات

.الثالث

وغيرهاالشركات إدارة األصول املشاريع التطويرية

ذلكويعزى درهم،مليون 387إلى٪8بنسبةاألرباحصافياخنخفض▪
تمكررةمغيرمبيعاتعنالناتجةاإليراداتاخنخفاضإلىرئيس يبشكل

املاض يالعاممنالثالثالربعفيتسجيلها

،2019سبتمبر30تاريخحتىقوتهاعلىالعموميةامليزاخنيةحافظت▪
والتياملسحوبةغيرالسيولةوخطوطالنقديةالسيولةوفرةبسبب
درهممليار5.7إلىقيمتهاوصلت

معيتماش ىبمادرهم،مليار7.7بقيمةمتزخنةمديوخنيةمعدالتتحقيق▪
املشاريعوإدارة(%37.5)األصول إدارةألعمالالديون سياسةخنطاقات

(%10.3)التطويرية
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2018الربع الثالث  2019الربع الثالث 

مليون )%( 7)ارتفعت اإليرادات بنسبة

(درهم إماراتي
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2018نت   لنتثات ل 2019نت   لنتثات ل

%(14)ارتفع إجمالي األرباح بنسبة 

(مليون درهم إماراتي)
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2018نت   لنتثات ل 2019نت   لنتثات ل

ةصافي األرباح بنسبانخفض 

(مليون درهم إماراتي)%( 8)
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2018نت   لنتثات ل 2019نت   لنتثات ل

يرية التطو ارتفعت مبيعات املشاريع

مليون درهم )%( 272)بنسبة 

(إماراتي
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2018نت   لنتثات ل 2019نت   لنتثات ل

يرادات من اإل الدخل التشغيلي ارتفع صافي 

مليون درهم )%( 4)املتكررة بنسبة 

(إماراتي



2019سبتمبر30كما في 

التجزئة األعمال الثانوية وغيرهاالتجاريةالسكنية

زيادة معدالت ِإشغال محال ▪
التجزئة ضمن املجمعات

ي ف" الجيمي مول "افتتاح توسعة ▪
2019مارس

ة حققت معدالت اإلشغال التجاري▪
¹%89نسبة " ياس مول "في 

قية من املتوسط املرجح للمدة املتب▪
سنة3.3¹: عقود اإليجار

الضيافة

مستويات  إشغال مستقرة▪

إضافة أصول جديدة لتعويض ▪
االخنخفاض في معدالت تجديد 
عقود اإليجار وبيع برج املرجان

بلغت نسبة الصفقات طويلة▪
%48املدى 

قية املتوسط املرجح للمدة املتب▪
سنة6,1¹: من عقود اإليجار

حققت الشركة صافي دخل ▪
 بمع

 
دالت تشغيلي مستقر مدعوما

اإلشغال املستقرة وعائدات 
اإليجار طويل األمد 

في " مركز االتحاد للطيران"إضافة ▪
2019س مار 

قية املتوسط املرجح للمدة املتب▪
سنة5.0: من عقود اإليجار

أدت الفعاليات الهامة التي ▪
اع استضافتها أبوظبي إلى ارتف

معدال إلشغال ومتوسط األسعار
بة اليومية للغرف الفندقية بنس

عام منذعلى التوالي % 8و% 4
وحتى تاريخه2018

تضاعفت أعداد الطالب ثالث ▪
ألف طالب 22مرات لتصل إلى 

خالل عامين عبر شبكة املدارس
التابعة للدار

تضم إدارة العقارات واملرافق ▪
 أكثر من "بروفيس"

 
ألف 15، حاليا
عقار تحت إدارتها

أداء مستقر عبر أصول تبريد ▪
املناطق

شغال بنسبةإ 90% شغال بنسبةإ %91شغال بنسبةإ 89% شغال بنسبةإ ¹75%

نتدخللنتئشغل يةساهةعلنألصوللحسبلنتفلعلفيلصافيل

صول
أل

إدن ةلن
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123 118

121 121

104 111
2.5 0.08

47 30.1

2019الربع الثالث  2018الربع الثالث 

السكنية التجزئة التجارية الضيافة األعمال الثانوية وغيرها

مليون درهم إماراتي397

367 359

364 382

310 330
62 20

120 63

2019التسعة أشهر األولى  2018التسعة أشهر األولى 

السكنية التجزئة التجارية الضيافة األعمال الثانوية وغيرها

مليون درهم إماراتي1,224%6مليون درهم إماراتي1,154%4مليون درهم إماراتي381
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سليم أو ستة منها في مرحلة الت–املشاريع التطويرية محفظةضمن شروعا
تم تسليمها

2019م منذ بداية عانسبة مبيعات املشاريع التطويرية مليار درهم إماراتي 3.0
(2018مليار درهم في خنفس الفترة من عام 1,3من )% 128وحتى تاريخه، بزيادة 

2019سبتمبر 30حتى تاريخ عوائد مبيعات املشاريع التطويرية مليار درهم 4.6

ي تم باستثناء املشاريع الت)املطروحة للبيعمن الوحدات السكنية % 80بيع
(تسليمها

من عام خالل الربع الثالثمبيعات املشاريع التطويرية مليار درهم إماراتي 1,1
مليار درهم في خنفس الفترة من عام 0.3مقارخنة مع )% 272بزيادة قدرها 2019
2019  )

2019من عام لثأبرز اإلنجازات خالل الربع الثا

أنسام
هديل

جزيرة ناريل
املريف

1وست ياس
ميرا

جواهر 

ممش ى

إيرادات املشاريع التطويرية على أساس مدى التقدم في مراحل اإلنجاز
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وترز أج

ليا
2الريمان

سعديات ريزرف

ذا بردجز

الغدير

ياس إيكرز 

نرفلكش

الريمان

مايان

هو مشروع إدارة تطوير طرف ثالث قائم على رسوم " وست ياس"1

طول ل
شا ل لنتئ

إدن ةلنتة
ع
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ساع2.5-2نتوقتئا لخلنإلطالق



جزيرة ياس البر الرئيس ي ألبوظبي–الشامخةمدينة 

طلق▪
ُ
2019أبوظبي«سكيبسيتي»معرضفيأ

ايكرز ياسمنطقةمخططضمنيقع▪
ياسجزيرةفياالستثمارية

للبيعمطروحةفلللبناءأرضقطعة238▪

%2019:85سبتمبر30حتىالبيعنسبة▪

2019ينايرفيالرسمياإلطالق▪

ماريةاالستثالشامخةمنطقةفياملشروعيقع▪
املطارقربألبوظبيالرئيس يالبرعلى

للبيعتجاريةأرضقطعة220وفيال786▪

%2019:89سبتمبر30حتىالبيعنسبة▪

ليا الريمان

ةاذل دنلئهلوحئىلئا لخه2019وة لعاتلعامل2019إطالقلةشا ل لئطول لعلجدلدةلساهملفيلئحفلزلة لعاتلنت   لنتثات لةنل

2019يونيوفيالرسميطالقاإل ▪

ماريةستثاإل الشامخةمنطقةفياملشروعيقع▪
املطارقربألبوظبيالرئيس يالبرعلى

فقطاإلماراتدولةملواطنيمتميزسكنيمجمع▪

%2019:84سبتمبر30حتىالبيعنسبة▪

2الريمان

طول لع
شا ل لنتئ

قلنتة
ال

ط
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السعدياتجزيرة 

2019سبتمبرفيالرسمياإلطالق▪

السعدياتجزيرةمنطقةمخططضمنيقع▪
السياحيةاملعالمقرباالستثمارية

للبيعمطروحةفلللبناءأرضقطعة223▪

%2019:30سبتمبر30حتىالبيعنسبة▪
ترةالفنهايةفيكمااإلجراءقيدأخرى مبيعات

سعديات ريزيرف



، لتطوير 2019مليارات درهم من حكومة أبوظبي في يوليو 5ترسية عقود مشاريع بقيمة 
مساكن للمواطنين

إماراتيدرهممليار2.0املشروعقيمةبلغت▪

السعدياتجزيرةفييقع▪

لجزيرةةالرئيسيالتحتيةالبنىأعمالسيكملاملشروع▪
السعديات

التطويرإدارةرسومهيكل▪

2021فيالتسليمبدء▪

إماراتيدرهممليار2.0املشروعقيمةبلغت▪

املطارمنبالقربالسكنيالفالحمجمعفييقع▪

فيال899بناءاملشروعمخططيتضمن▪

بالكاملللحكومةالعائدات▪

2021فيالتسليمبدء▪

اتالسعدياألساسية في جزيرة البنى التحتية أعمال  مشروع الفالح السكني

إماراتيدرهممليار1.0املشروعقيمةبلغت▪

ياسجزيرةفييقع▪

قابلةمربعمترألف100مساحةاملشروعيتضمن▪
موظفآالف10ستستوعبللتأجير

بالكاملللحكومةالعائدات▪

2021فيالتسليمبدء▪

twofour54الجديد لـقر امل

لتوسعة مشروع الفالح وبناء املقر 2019مليارات درهم في يوليو 3ترسية عقود بقيمة 
سعدياتواستكمال تطوير البنية التحتية األساسية في جزيرة ال twofour54الجديد لـ 

خنتيجة إتمام 2019مليارات درهم إلى اإليرادات املستقبلية املتوقعة في يوليو 3إضافة 
twofour54ترتيبات التعاقد على مشروعي الفالح و

حكوةع
نتعقودلة لنت

6

، ارتفع إجمالي األ 
 
رباح بعد توقيع عقود مع حكومة أبوظبي مؤخرا

عة ألطراف املستقبلية املتوقعة من إدارة املشاريع التطويرية التاب
٪ 50خارجية بنسبة 

150

100

2019E-2021E 2016A-2018A
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ميزانية عمومية قوية

أبرز النتائج املالية

مشاريعيفاملحرز التقدمبفضلواملخزوناإلخنجازقيداألعمالفيإماراتيدرهممليار1.2بمقدارارتفاع▪
طلقتالتياملشاريععلىاألراض يتكلفةتصنيفوإعادةالحالية،التطوير

ُ
 أ

 
(وريزيرفريمانال)حديثا

متاحةحرةخنقديةسيولةدرهممليار2.0منها–إماراتيدرهممليار4.8النقديةالسيولةإجماليبلغ▪
،(درهممليار1.9)للسحبمتاحةغيرمقيدةخنقديةمبالغيشملوالذيبالباقياالحتفاظوتمللدار،

(درهممليار0.8)ضمانوحساب

إلىرئيس يبشكلذلكويعوددرهم،مليار7.7إلىإماراتيدرهممليار0.7بمقدارالديون إجماليارتفع▪
الاملرأساحتياجاتلدعمالتطويرأعمالعلىاالقتراضوزيادة،"االتحاد"أصول علىاالستحواذ

.القصيراملدىعلىالعامل

2018دلسة  31كةالفيل2019س ئة  30كةالفيلمليون درهم إماراتي

األصول 
 3,601 3,477ممتلكات، آالت ومعدات

 16,408 16,993استثمارات عقارية

 6,749 7,956األعمال قيد اإلخنجاز واملخزون  

 994 214في أرباح شركات زميلة وشركات اتئالفاالستثمار

 5,778 6,451ن وأصول أخرى ياملدينحسابات 

 5,015 4,796النقد

 38,544 38,886األصول إجمالي

الديون وحقوق املساهمين
 24,236 24,368مجموع حقوق املساهمين

 7,056 7,725الديون 

 وخصوم أخرى 
 
 7,252 7,793الدائنون ودفعات مستلمة مقدما

Total equity and liabilities 38,88638,544 

مملوكة 100%

وتعزيز الحوكمةاإلدارة الذكية لرأس املال 

املنطقةفيماليةأوحكوميةغيرلشركةُيمنحائتمانيتصنيفأعلى-لالستثمارالدارشركة▪

ةالشركفيالخصوصبهذابهااملعمول السياساتوضمنجيدمستوى عندالديون تزالال▪

.سنوات4.2بلغاستحقاقمتوسطمع،%4.0الديون تكلفةنسبةبلغت،2019سبتمبر30لغاية▪
سنوات5.4إلىالديون استحقاقارتفع،2019أكتوبرفيجديدةصكوكإصداروبعد

إماراتيدرهممليار3.7بقيمةمسحوبةغيربنكيةتسهيالتمعقويةسيولة▪

شركة الدار العقارية

املشاريع التطويرية

65تدفق خنقدي مخصوم 
–80%

%40–20ربح 

الدار لالستثمار 
ي  حاصلة على تصنيف ائتمان

(Baa1 من وكالة موديز)

نسبة القرض إلى القيمة 
35–40( %37.5%¹)

مة نسبة القرض إلى القي
%(10.3% )25أقل من

سياسة توزيعات 
األرباح

سياسة الدين 
(2019يونيو 30كما في )

إدارة األصول 

تلنتةاتلع
نت لااا
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اريع مشربعةأل قوية عقب اإلطالق الناجح منذ انطالقه وحتى تاريخه بداية 2019عام شهد
تطويرية

سوق أبوظبي العقاريةدعم يالعرض والطلب انحسار الفجوة بين 

عبر قسم إدارة األصول تحقيق معدل إشغال مواكب للمتغيرات

 بالتقدم 
 
هامة قيد مشاريعتنفيذ في املحرز إيرادات قوية من املشاريع التطويرية مدعومة

ومبيعات قوية للمخزوناإلنجاز 

سة ضمن معدالت سيامن القوة والسيولةامليزانية العمومية على مستوى عال  ةحافظم
الدين إلدارة األصول وإدارة املشاريع التطويرية

وتوفير دعم أوسع للسوق النمو تحفيز حكومية لاستباقيةإجراءات اتخاذ 

مبيعات مستقبلية
بقيمة

مليارات 4
درهم إماراتي

التطويريةمن املشاريع 
2019خالل عام 

استهداف تحقيق إيرادات
بقيمةمتكررة

مليار 1.7
درهم إماراتي

2019خالل عام 

سالللهاةع
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اللخالتطويريةاملشاريعمبيعاتوصلت▪
مليار1.1إلى2019عاممنالثالثالربع
رئيس يبشكلمدعومةإماراتي،درهم

مليون 305)«ياسوست»مشروعبمبيعات
الريمان»مشروعيليه،(وحدة62عبردرهم

قطعة265عبردرهممليون 269)«2
مليون 159)«إيكرز ياس»ثمومن،(أرض
السعديات»ومشروع،(وحدة41عبردرهم

،(وحدة66عبردرهممليون 156)«ريزيرف
،(وحدة28عبردرهممليون 55)«ليا»و

مليون 30)«السعديات»فيأرضوقطعتي
.(وحدة28عبردرهم

سبتمبر30حتىالتراكميةاإليراداتارتفعت▪
فيدرهممليار4.5)درهممليار4.6إلى2019

(2019يوخنيو30

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

طويرية
ريع الت شا

ص امل
ملخ

2019الث الثنتائج الربع 

تاريخ اإلطالقاملوقعاملشروع

2019سبتمبر  30اإلجمالية حتى األر قام

شروع  التاريخ املتوقع إلخنجاز امل
¹املباعةالوحدات

قيمة املبيعات 
مليون درهم )

¹(إماراتي

الوحدات التي تم 
إطالقها

نسبة اإلخنجازئويةاملنسبة املبيع

تم التسليم%100%95 547 2014519911جزيرة ياسأنسام

تم التسليم%100%98 2014229487233شاطئ الراحةالهديل

تم التسليم%100%48 161 2015781,001جزيرة في أبوظبيناريل

تم التسليم%100%96 281 600 2015270مدينة خليفةاملريف

يتم التسليم%100%94 408 492 2015383جزيرة الريمميرا

2020%81%82 512 765 2015420جزيرة ياسمايان

2019/20%73%86 20165592,112652جزيرة ياسايكرز ياس 

2019%91%43 461 786 2016196جزيرة السعدياتممش ى

2019%91%86 83 636 201671جزيرة السعدياتجواهر

2020%85%93 636 594 2017591جزيرة الريمبردجزذا 

2020/21%30%95 1,236 1,177 20171,171جزيرة ياسوترز أج

2021%0%58 192 114 2018112جزيرة الريمرفلكشن

2021%22%54 2018384270707سديرةسيح الغدير

2021%0%89 20199021,4281,012الشامخةالريمان

2021%0%85 2019202399238جزيرة ياسليا

2021%0%84 2019466470557الشامخة2الريمان

2021%0%20196615622330جزيرة السعدياتريزيرف

 )مشاريع الدار العقارية 
 
%5,5239,3996,91780(من غير التي تم تسليمها مسبقا

يتم التسليم%1,01785 3,981 2015865جزيرة ياسوست ياس

قطع األراض ي في 
وست ياس

2021%19424 201847181جزيرة ياس

%6,43513,5618,12879إجمالي املشاريع
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سيلمتم الت

أنسام
شقق سكنية مميزة: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

547: الوحدات التي تم إطالقها
%95: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

تم التسليم

الهديل
شقق سكنية مميزة: النوع
منطقة استثمارية: األرض
شاطئ الراحة: املوقع

233: الوحدات التي تم إطالقها
%98: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم

ناريلجزيرة 
قطع أراض ي حصرية لتطوير الفلل: النوع
منطقة غير استثمارية: األرض
جزيرة أبوظبيقبالة ، ناريلجزيرة : املوقع

161: الوحدات التي تم إطالقها
%48: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم

املريف
الفللقطع أراض ي لتطوير: النوع
منطقة غير استثمارية: األرض
مدينة خليفة: املوقع

281: الوحدات التي تم إطالقها
%96: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

التسليمأ بد

وست ياس
مشروع فلل: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

1,017: الوحدات التي تم إطالقها
%85: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

طويرية
ريع الت شا

امل

2019الثالثنتائج الربع 

بدأ التسليم 

ميرا
شقق سكنية: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة الريم: املوقع

408: الوحدات التي تم إطالقها
%94: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 
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2019: تاريخ االكتمال املتوقع

مايان
شقق سكنية مميزة: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

512: الوحدات التي تم إطالقها
%82: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال املتوقع

ممش ى
شقق سكنية مطلة على الشاطئ: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة السعديات: املوقع

461: الوحدات التي تم إطالقها
%43: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2020/ 2019: تاريخ االكتمال املتوقع

ايكرز ياس 
هاوس فلل ووحدات تاون : النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

652: الوحدات التي تم إطالقها
%86: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2020: تاريخ االكتمال املتوقع

بردجزذا 
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة الريم: املوقع

636: الوحدات التي تم إطالقها
%93: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

طويرية
ريع الت شا

امل

2019لثالثانتائج الربع

2019: تاريخ االكتمال املتوقع

جواهر
هاوس مطلة على مالعب الغولف فلل ووحدات تاون : النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة السعديات: املوقع

83: الوحدات التي تم إطالقها
%86: 2019سبتمبر30نسبة البيع حتى 

2021/ 2020: تاريخ االكتمال املتوقع

وترز أج
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

1,236: الوحدات التي تم إطالقها
%95: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 
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2021: تاريخ االكتمال املتوقع

سعديات رزيرف
شقق سكنية: النوع
منطقة استثمارية: األرض
السعدياتجزيرة : املوقع

223: الوحدات التي تم إطالقها
%30: 2019سبتمبر30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

2الريمان 
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النوع
استثماريةغيرمنطقة: األرض
الشامخة: املوقع

557: التي تم إطالقهاالوحدات

%84: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

ليا 
شقق سكنية: النوع
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

238: الوحدات التي تم إطالقها
%85: 2019سبتمبر30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

الريمان
أراض ي سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النوع
منطقة استثمارية: األرض
الشامخة: املوقع

1,012: التي تم إطالقهاالوحدات

%89: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

الغدير
شقق سكنية: النوع

منطقة استثمارية: األرض

سيح السديرة: املوقع

707: الوحدات التي تم إطالقها

%54: 2019سبتمبر30نسبة البيع حتى 

طويرية
ريع الت شا

امل

2019نتائج الربع الثالث 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

رفلكشن
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النوع
منطقة استثمارية: األرض
الريمجزيرة : املوقع

192: التي تم إطالقهاالوحدات

%58: 2019سبتمبر 30نسبة البيع حتى 
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التجزئة

متر مربع املساحة القابلة 478,273
¹للتأجير

األعمال الثانويةالتجاريةالسكنية

:األصول 

ياس مول ▪
تم توسيعه في مارس )الجيمي مول ▪

2019)
رمال مول ▪
(ايكيا وآيس)ياس بارك للتجزئة ▪
25)منافذ البيع بالتجزئة للمجمعات ▪

(من األصول 
س تم االستحواذ في مار )االتحاد بالزا▪

2019)

الضيافة

وحدة5,621
متر مربع املساحة القابلة 318,074

¹للتأجير
غرفة ¹2,930

:األصول 

الرياخنة▪
أبراج البوابة▪
ساس النخل▪
صن آخند سكاي تاورز▪
قرية الخالدية▪
العيون ▪
املعمورة▪
الزينة▪
البندر▪
أشجار القرم الشرقية▪
اسكان موظفي كراخنلي▪
س تم االستحواذ في مار )االتحاد بالزا▪

2019)
(2019تم بيعه في مارس )املرجان▪

:األصول 

املقر الرئيس ي للدار العقارية▪
املعمورة▪
بني ياس▪
تاور سكاي ▪
بيت الضمان▪
البرج الدولي▪
خنورث بارك▪
ورلدموتور ▪
ريبتون مدرسة ▪
ذا وينج ▪
العين ▪
السعديات ▪
اذ في تم االستحو )مركز االتحاد للطيران ▪

(2019مارس 
ياس▪

:األصول 

فندق ياس ▪
كراون بالزا ياس▪
ياسستايبريدج▪
روتاخنا ياس▪
راديسون بلو ياس▪
فندق بارك إن ياس▪
ياسسنترو▪
تالل ليوا▪
خنادي ياس لينكس للجولف▪
القرم الشرقي▪
ويستن أبوظبي▪
خنادي شاطئ السعديات▪
خنادي السعديات للجولف▪
خنادي أبوظبي للغولف▪
مرس ى البطين▪

:األصول غير املوحدة
هال ارجان▪

:األصول والشركات  الرئيسية

أكاديميات الدار ومدرسة -التعليم ▪
كراخنلي

خدمة–إدارة املرافق ▪
(بروفيس)إدارة العقارات ▪
بيفوت-االنشاءات ▪
عدياتتبريد منطقة الس-تبريد املناطق ▪

2019سبتمبر  30كما في 1

طويرية
ريع الت شا

امل

201914نتائج الربع الثالث 



.  فيلنتةاطقعنتئاةلعواةولةسل ةلنتونتةحفزنتلنالقئصادلعلونالسئ نئلجلعلنتةعئةدةلت طاقعلئدعملنإلصالحاتل

ـــة اعتمــــدت▪ ـــة حكومـ ـــة تطــــوير بقيمـ قــــدرة المليــــار درهــــم لتعزيــــز 50أبــــوظبي خطـ
.لإلمارةالتنافسية

 "أبــوظبي للمسـرعات التنمويــة برخنــامجيهـدف▪
 
مــن أفضــل أبــوظبي عـل لج" 21غــدا

ـــالم مـــــدن  ـــال و زاولـــــةملالعــ ـــز.والعـــــي االســـــتثماراألعمــ ـــامج ويرتكــ ــــة إلـــــىالبرخنــ أربعـ
وقــد . يــاةوخنمــط الحواالبتكــارواملجتمــع واملعرفــةاألعمــال واالســتثمار: محــاور  ــي
:حتى اآلن علىإخنجازاتهاشتملت 

.الشركات الناشئةمليون درهم إماراتي بهدف دعم 520بقيمة Hub71إنشاء منصة ▪

بي ضـــــمن برخنـــــامج مســـــرعات أبـــــوظتنـــــدرجالتكنولوجيـــــا، التـــــي مبـــــادرة تـــــراخي اإلعـــــالن عـــــن ▪
 »التنموية 

 
 13لتدعم ، «21غدا

 
 نشاطا

 
 جديتجاريا

 
.كارفي مجاالت التكنولوجيا واالبتدا

 "تدشين صندوق ▪
 
.مليون درهم إماراتي500عن برأس مال يزيد لدعم الشركات الناشئة " غدا

مــين فــي اتي لتحســين املرافــق االجتماعيـة للمــواطنين واملقير رات درهـم إمــايــامل3اخنيـة بقيمــة يز م▪
.دولة اإلمارات العربية املتحدة

الحياةمبادرة لتحسين خنمط300▪

. جديدةللمواطنين اإلماراتيين لبناء منازل 2019ضافي في نهاية عام إألف قرض 15من أكثر▪

ى اإلمارةإلضخمةاغتنام مبادرات أبوظبي الستقطاب فعاليات رياضية وثقافية وتجارية ▪

مليار درهم إماراتي قيمة محفزات شركات التكنولوجيا الزراعية1▪

" تطـويرمركـز البحـث وال"للذكاء االصطناعي من أجـل إنشـاء " سينس تايم"اتفاقية مع شركة ▪
فرصة عمل 600في إيجاد والذي يسهمفي أبوظبي، 

املحفزات االقتصادية من حكومة أبوظبي

دوالرمليار132بقيمةسنواتلخمسشاملةاستثمارخطة-أدخنوكخطط▪
،خزينوالتالنقلو ،واإلخنتاجاالستكشافعملياتل(إماراتيدرهممليار486)

.البتروكيماوياتو كريروالت

األعمالهذهفيجديدةاستثمارات-والبتروكيماوياتالتكريرأعمال-أدخنوك▪
مجمععيتوسضمنهامن(إماراتيدرهممليار165)دوالرمليار45بقيمة

ألف600بمقداراإلخنتاجيةالطاقةوزيادةثالثة،مصفاةبإضافةالرويس
.2025عامبحلول اليومفيبرميلمليون 1.5إلىلتصلاليومفيبرميل

فيياديةالسالثروةصندوق منكلاستثمر-أدخنوكلشركةالتحتيةالبنية▪
في،KKR"آركيكي"شركةو الستثمار،ادارةإل روكوبالك،GICسنغافورة

.دوالرمليارات5تبلغإجماليةبقيمةأدخنوكأخنابيبلخطالتحتيةالبنية

محطةالم،العفيالشمسيةللطاقةمستقلةمحطةأكبرببناءأبوظبيقامت▪
،تجيجاوا1,17قدرهاإخنتاجيةبطاقةالسويحان،منطقةفي"أبوظبيخنور "

.إماراتيدرهممليار3,2وتكلفة

اطنيمو لجميع"أبوظبيتاجررخصة"منالجديدة"الذهبيةالباقة"إطالق▪
.تحدةاملالعربيةاإلماراتدولةفيواملقيمينالخليجيالتعاون مجلسدول 

لىعلهامكتبوجوددون تجاريةتراخي علىالحصول للشركاتيمكن▪
.الواقعأرض

البطاقة)سنوات10-5بينتتراوحبمدةللتجديدقابلةتأشيراتمرةألول ▪
.(الذهبية

الحصول إماراتي،درهمماليين10عنيقلالبمايستثمرملنيمكن▪
واملواهباألعمالرجالويحظىسنوات،10تهامدإقامةةتأشير على

.سنواتخمسملدةبإقامةاملميزة

.بيبأبوظاالستثماريةاملناطقفيالعقاراتبتملكلألجاخنبالسماح▪

 122في%100بنسبةجنبيةاأل ةملكيللالسماح▪
 
 نشاطا

 
13ضمناقتصاديا

 قطاع
 
.ا

القروضمنl%75لغاية،األول أبوظبيبنكمعبالتعاون الحكومة،تضمن▪
.واملتوسطةالصغيرةللشركاتاملمنوحة

القوانين االتحادية التوسع في قطاع الطاقة

ت
حفزن

نتة
ت

ونتة اد ن
حكوةلع

نت

201915نتثات ائالملنت   ل



امليزانيةاألرباح والخسائر

2019سبتمبر30كما في  ¹

ت املالية
البيانا

2019يونيو 201930سبتمبر 30مليون درهم إماراتي

ممتلكات، آالت ومعدات
3,4773,515

16,99317,023استثمارات عقارية

أعمال تطويرية قيد اإلنجاز
3,3933,083

املخزون واألراض ي املحددة إلعادة البيع
4,5634,311

6,2025,736املدينون 

4,7963,841النقد

462506أصول أخرى 

39,88638,015إجمالي األصول 

24,36824,014مجموع حقوق املساهمين

7,7257,326الديون 

 
 
وخصوم الدائنون ودفعات مستلمة مقدما

7,7936,675أخرى 

مجموع الديون وحقوق املساهمين

39,88638,015

مليون درهم إماراتي
الثالثالربع 
2019لعام 

الثالثالربع
2018لعام 

منذ بداية عام 
2019

حتى تاريخه
2018عام 

اإليرادات
1,6051,4975,0264,478

التكاليف املباشرة
(943)(916)(2,972)(2,533)

إجمالي األرباح
6625812,0541,945

%43%41%39%41هامش إجمالي األرباح

مصاريف بيع وتسوق وعمومية وادارية
(105)(101)(301)(281)

مخصصات/ استهالك وإطفاء وشطب
(73)(66)(221)(187)

املساهمة االجتماعية
(5)(10)(15)(30)

مارات االستث/ من استبعادات األصول في املشاريع املشتركةالخسارة / الربح
املمتلكات واآلالت واملعدات/ العقارية

---30

شركات ائتالف/الحصة في أرباح شركات زميلة
(1)16(2)52

األرباح من استبعاد املمتلكات واآلالت واملعدات
--23-

(162)(201)(59)(66)تكاليف التمويل/ صافي إيرادات

يمة، الخسارة في القيمة العادلة على العقارات االستثمارية، وانخفاض الق
والشطب

عمليات االندماجأرباح

إيرادات أخرى 

(40)

-

14

(40)

-

100

(120)

-

140

(270)

133

304

صافي األرباح للفترة املالية
3874201,3561,534

:عائدة إلى

حاملي حقوق امللكية في الشركة
3834211,4071,537

حقوق امللكية غير املسيطرة
4(1)(51)(3)

األرباح للفترة املالية
3874201,3561,534

(فلس)ربحية السهم األساسية واملخففة للسهم الواحد 
0.0490.0540.1790.195

201916نتائج الربع الثالث 



 من العقارات االستثمارية ¹
 
افق ( أكاديميات الدار)، واملدارس (الفنادق والترفيه)، والضيافة (التجزئة، السكنية، التجارية، القرى التشغيلية)تشمل األصول املدرة لإليرادات املتكررة كال .، وأصول تبريد املناطق(خدمة)وإدارة وصيانة العقارات واملر

(2019مليون درهم  إماراتي خالل الربع االثاني 159، و 2018مليون درهم إماراتي خالل الربع الثالث 181مقارنة مع )مليون درهم إماراتي 168بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إيرادات شركة 2019يستثنى من اإليرادات املتكررة للربع االثالث لعام 
(2019مليون درهم إماراتي للربع  الثاني من 10، و2018مليون درهم إماراتي للربع الثالث من 1مقارنة مع )مليون درهم إماراتي  10بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إجمالي أرباح شركة 2019يستثنى من إجمالي اإليرادات املتكررة للربع الثالث 

¹( مليون درهم806: 2019الربع الثاني , مليون درهم781: 2018الربع الثالث ) 2019مليون درهم في الربع الثالت لعام 794اإليرادات املتكررة 

(مليون درهم396: 2019مليون درهم، الربع الثاني لعام 381: 2018الربع الثالث لعام )2019مليون درهم في الربع الثالث لعام 397إجمالي األرباح من اإليرادات املتكررة ¹
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نالسئثةا نتلنتعقا لع نتضلافعلونتئ فله نألعةاللنتثااولع إدن ةلنتةشا ل لنتئطول لع ئطول لنتةشا ل 

2019القطاعات خالل الربع الثالث لعام حسباإليرادات املحققة 
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نالسئثةا نتلنتعقا لع نتضلافعلونتئ فله نألعةاللنتثااولع إدن ةلنتةشا ل لنتئطول لع ئطول لنتةشا ل 

2019القطاعات خالل الربع الثالث لعام حسب إجمالي األرباح 

2019نت   لنتثات ل 2018نت   لنتثات ل 2019نت   لنتثاايل
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 من العقارات االستثمارية ¹
 
افق ( أكاديميات الدار)، واملدارس (الفنادق والترفيه)، والضيافة (التجزئة، السكنية، التجارية، القرى التشغيلية)تشمل األصول املدرة لإليرادات املتكررة كال .، وأصول تبريد املناطق(خدمة)وإدارة وصيانة العقارات واملر

(2019مليون درهم  إماراتي خالل الربع االثاني 159، و 2018مليون درهم إماراتي خالل الربع الثالث 181مقارنة مع )مليون درهم إماراتي 168بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إيرادات شركة 2019يستثنى من اإليرادات املتكررة للربع االثالث لعام 
(2019مليون درهم إماراتي للربع  الثاني من 10، و2018مليون درهم إماراتي للربع الثالث من 1مقارنة مع )مليون درهم إماراتي  10بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إجمالي أرباح شركة 2019يستثنى من إجمالي اإليرادات املتكررة للربع الثالث 

¹( مليون درهم2,266: 2018أداء عام ) وحتى تاريخه 2019مليون درهم إماراتي  من بداية عام 2,457اإليرادات املتكررة 

¹( مليون درهم1,153: 2018أداء عام ) وحتى تاريخه2019مليون درهم إماراتي منذ بداية عام 1,224إجمالي األرباح من اإليرادات املتكررة 
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نالسئثةا نتلنتعقا لع نتضلافعلونتئ فله نألعةاللنتثااولع إدن ةلنتةشا ل لنتئطول لع ئطول لنتةشا ل 

وحتى تاريخه2019القطاعات منذ بداية عام حسباإليرادات املحققة 

حئىلئا لخه2019ةاذل دنلعلعامل 2018أدنءلعامل
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وحتى تاريخه2019القطاعات منذ بداية عام حسب إجمالي األرباح 

حئىلئا لخه2019ةاذل دنلعلعامل 2018أدنءلعامل
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مع هيكل لخطة سداد2016تم تسليم قطعة أرض شاطئ الراحة في الربع الثالث من ¹
إن توقيت التدفق النقدي قابل للتغيير²

سبتمبر 30مليون درهم إماراتي واجبة االستحقاق حتى تاريخ 345
2020، ومن املتوقع تحصيل هذه املبالغ في عام 2019

مليون درهم إماراتي تم استالمها خالل 279
2019عام 

تل
حقا

سئ
ة

نل
ة

حكوةع
نت

التدفقات النقدية املتبقية

املجموع2020الربع الرابع 2019(إماراتيمليون درهم)الصفقة 

9595- ¹شاطئ الراحةبيع أرض

250250-²القابلة لالستردادالبنى التحتية

-345345

201919نتثات ائالملنت   ل



:ألي استفسارات أخرى يرجى التواصل مع

كريس ويلسون 

رئيس قسم عالقات املستثمرين

56248102971+

cwilson@aldar.com

محمد املازمي

عالقات املستثمرين

58668102971+

malmaazmi@aldar.com

صلل
ىلنتئون

ج
ل 

ةعاا

201920نتثات ائالملنت   ل

mailto:malmaazmi@aldar.com

