
 

   

Aldar Q3 gross profit grows 20% to AED 834 mn with 
Aldar Development recording highest-ever quarterly 

sales of AED 2.69 bn  
 

Abu Dhabi, UAE: 3 November 2021 
 

AED 2.09 bn 

Flat YoY 

Q3 2021 Revenue 

AED 834 mn 

+ 20% YoY 

Q3 2021 Gross Profit 

AED 474 mn 

+ 14% YoY 

Q3 2021 Net Profit 

AED 6.32 bn 

+ 8% YoY 

YTD 2021 Revenue 

AED 2.43 bn 

+ 15% YoY 

YTD 2021 Gross Profit 

AED 1.54 bn 

+ 28% YoY 

YTD 2021 Net Profit 

 

Group Financial Highlights 

▪ Sustained growth momentum across 
Aldar’s well-balanced business driven by 
another quarter of record development 
sales and steady recurring income 
generated by Aldar Investment 

▪ Highest-ever quarterly Development sales 
of AED 2.69 billion in Q3, bringing YTD total 
sales to AED 6.14 billion 

▪ Revenue backlog reached record of AED 
5.86 billion, supporting future revenue 
visibility  

▪ Diversifying residential buyer and investor 
profile with increasing number of younger 
and female buyers, as well as foreign 
nationals  

▪ Aldar Development recorded 44% YoY 
increase in Q3 gross profit to AED 450 
million driven by high-margin inventory 
sales at Mamsha and solid ramp-up of 
Aldar Projects  

 

▪ Aldar Investment NOI was stable YoY at AED 
392 million, demonstrating the quality of the 
business’ portfolio and asset management 
expertise 

▪ Retail portfolio reported a notable rebound 
with increases in footfall and sales to near pre-
Covid levels 

▪ Strong liquidity position with AED 3.6 billion of 
unrestricted cash and AED 4.0 billion of 
undrawn committed facilities to fuel 
sustainable long-term growth opportunities 

▪ Robust financial performance underpinned by 
an improving operating environment 
supported by the UAE’s world-leading 
vaccination programme, recovering market 
sentiment and pro-growth government 
policies and initiatives   



  

 

 

 

 

 
“Aldar’s strong financial and operating performance this year continued into 
Q3, reflecting our ability to sustain growth. As post-pandemic recovery 
gathered momentum, our diversified businesses continued to rebound at 
pace, with the third quarter delivering AED 2.69 billion in development 
sales, complemented by solid leasing activity for our retail and commercial 
investment property portfolios.  

Aldar continues to contribute to the economic and social fabric of the UAE. 
During the first three quarters of this year, our ‘National In Country Value’ 
programme reinvested AED 1.92 billion locally through contracts awarded 
to UAE-based partners. Furthermore, we have made a commitment to 
create employment opportunities for 1,000 UAE nationals over the next five 
years. 

We expect to see operating activities across our commercial and retail 
assets continue to grow in line with the macroeconomic recovery that is well 
underway. Aldar continues to seek attractive and value accretive 
investment opportunities to grow our portfolio of operating assets and we 
plan to bring more new developments to the market, driven by our 
expanding client base, including overseas investors.” 

 

 

 

 

 

  

TALAL AL DHIYEBI  

GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF 
ALDAR PROPERTIES 

“ 



  

Business Unit Highlights 

ALDAR DEVELOPMENT 

This core business unit comprises two main segments: Property Development & Sales, which is 

responsible for developing and marketing Aldar’s diverse and strategic land bank located in key 

investment zones including Saadiyat and Yas Islands; and Project Management Services, which 

manages Aldar's fee-based development management business including AED 45 billion of government 

housing and infrastructure projects.  

 

Aldar Development 
AED million 

Q3 2021 Q3 2020 % change 9M 2021 9M 2020 % change 

Revenue 1,256 1,291 -3% 3,790 3,364 13% 

Gross profit 450 313 44% 1,264 1,006 26% 

Sales 2,694 1,201 124% 6,137 2,039 201% 

 
▪ Aldar Development’s Q3 gross profit jumped 44% to AED 450 million. The business continues to deliver 

strong sales on the back of improving macroeconomic conditions, a return of customer confidence and 
evolving preferences towards high-quality, spacious, and lifestyle-oriented properties. 

▪ New record quarterly development sales of AED 2.69 billion, following successful product launches 
in Yas Acres Magnolias and Al Gurm Phase II as well as robust demand for existing inventory in high-
end destinations such as Mamsha. This is the fifth consecutive quarter of over AED 1 billion of sales, 
bringing total year-to-date sales to AED 6.14 billion.  

▪ Revenue backlog increased to a record of AED 5.86 billion, enhancing revenue visibility.  

▪ Cash collections of AED 982 million in Q3 and AED 3.0 billion year to date. 

▪ The expatriate homeowner and foreign investor demographic continues to grow, further highlighting 
Abu Dhabi’s real estate fundamentals and attractiveness as a destination for both investment and 
residency. In addition, Aldar witnessed strong demand from both first-time homeowners and female 
buyers. 

▪ Development launches in Q3 comprised a diverse product mix appealing to a broad customer base 
seeking high-quality properties from mid-range to luxury, with strong demand for both the off-plan and 
ready-to-move-in segments. Villas and townhouses on Yas Island continue to drive sales.  

▪ Q3 gross profit for the Project Management Services business increased by 97% YoY mainly due to a 
ramp-up in Aldar Projects’ fee-based business.  

▪ Aldar is leading a consortium of investors that aims to acquire a majority stake in one of Egypt’s leading 
listed real estate development companies, Sixth of October Development and Investment Company 
(SODIC). During Q3, the consortium submitted an all-cash mandatory tender offer for up to 90% 
and a minimum of 51% of the outstanding share capital of SODIC to the Egyptian Financial Regulatory 
Authority for its approval. This proposed acquisition of a majority stake in SODIC is part of Aldar’s overall 
expansion strategy into the attractive Egyptian real estate market, with the company currently assessing 
several opportunities. 

 

 
 
 
 
 
 
  



  

ALDAR INVESTMENT 

Aldar Investment comprises four main segments representing over AED 20 billion of assets under 

management. Investment Properties houses Aldar’s core asset management business comprising 

over AED 16.5 billion of prime real estate assets across retail, residential and commercial segments. 

Aldar Education is a leading education provider in Abu Dhabi. Hospitality and Leisure owns a portfolio 

of hotel and leisure assets principally located on Yas Island and Saadiyat Island. Principal Investments 

includes Provis, the property management business, Khidmah, the facilities management business and 

Pivot, a construction services business. 

 

Aldar Investment1 
AED million 

Q3 2021 Q3 2020 % change 9M 2021 9M 2020 % change 

Revenue 792 760 4% 2,357 2,231 6% 

Net Operating Income (NOI)  392 387 1% 1,173 1,114 5% 

Occupancy (retail, office and 
commercial) 

91% 88% 3%    

 
 

▪ Aldar Investment’s Q3 revenue grew 4% YoY to AED 792 million and net operating income (NOI) 
increased 1% YoY to AED 392 million, mainly driven by strong performance by the retail portfolio and 
ongoing recovery in the hospitality and leisure business. Nine-month NOI was up 5% at AED 1.17 billion. 

▪ The Investment Properties portfolio’s Q3 NOI held firm at AED 337 million. Occupancy across the 
portfolio of diversified properties increased to 91% in Q3 from 88% a year earlier. NOI for the first nine 
months of the year was 1% higher YoY at AED 983 million.  

o Residential NOI for the nine-month period decreased 1% YoY to AED 352 million, mainly due to 
expiry of the Khalidiya Village leasehold. The overall portfolio showed continued strength, reaching 
average occupancy of 92% in Q3, up from 88% a year earlier, supported by rising occupancy in our 
Reem Island apartment buildings and Sas Al Nakhl villa community. Aldar continued the sale of 
strata residential units as part of its monetisation strategy, with AED 149 million in YTD sales at an 
average of 11% above book value. 

o Retail NOI increased 9% YoY to AED 332 million in the nine-month period, mainly attributed to higher 
footfall and sales. Within the portfolio, the food and beverage (F&B) segment witnessed a strong 
performance, driven by improving consumer confidence and a ramp-up of dining destinations, 
especially in Mamsha. Occupancy rates rose to 88% in Q3, from 85% a year earlier, and is expected 
to increase further as handovers at Yas Mall progress, in line with the asset’s redevelopment plan.  

o Commercial NOI declined 4% YoY to AED 299 million in the nine-month period due to a reduction 
in revenue in Operative Villages. The core office portfolio saw an increase in leasing activity with 
more than 22,000 sq.m. of new leases and renewals in the nine-month period. Occupancy rates 
across Aldar’s Grade A office properties remained resilient at 89%, supported by long-term, 
committed lease contracts from government-related entities and corporate clients. 

▪ The Hospitality and Leisure business continues to recover with 128% YoY growth in NOI for the nine-
month period, driven by prudent cost management. While performance remains impacted by travel 
restrictions, several important announcements, including the easing of Abu Dhabi border restrictions and 
exemptions from quarantine travel requirements, are expected to boost activity. 

▪ Aldar Education reported a 27% increase in nine-month NOI to AED 124 million, driven by a 3% 
increase in student numbers to 26,370, compared to 25,630 in the same period last year.  

▪ Within the Principal Investments business, Aldar’s property management company Provis produced a 
99% increase in nine-month NOI driven by new contracts. Currently, Provis includes a portfolio of 52,000 
residential units, 490,000 Gross Leasable Area (GLA) of retail assets, and 318,000 sqm of commercial 
assets under management. Khidmah, Aldar’s wholly owned facilities management business, witnessed 
13% growth in nine-month NOI. 

 

1 Excluding Pivot 



  

Q3 Corporate Highlights 

ESG: Upholding Sustainability Standards 

▪ Aldar continues to be the highest-rated developer for ESG in the UAE supported by its strong In Country 
Value (ICV) initiative. The ICV programme is a key tenet of Aldar’s sustainable procurement strategy 
and the company reinvested AED 1.92 billion locally through contracts awarded to UAE-based partners 
during the first nine months of 2021.  

▪ During Q3, Aldar again showcased its commitment to the highest international standards in sustainability 
reporting with the launch of its 2020 Sustainability Report, which included the company’s first application 
of the Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) climate risk disclosure framework. 
The report aligned with the United Nations Global Compact (UNGC) and Abu Dhabi Securities Exchange 
(ADX) frameworks and guidelines. The report was also reviewed by Global Reporting Initiative (GRI), a 
leading provider of global best practice for impact reporting. 

Innovation: Supporting, Nurturing and Investing in New Ideas and Tech 

▪ Aldar selected three PropTech startups as part of the inaugural “Aldar Scale Up” accelerator programme, 
which aims to provide a gateway for international businesses with the latest cutting-edge real estate 
technology to enter and set up in the UAE.  

▪ During Q3, Aldar amended its procurement processes to simplify contracts and payment terms for start-
ups with the aim of facilitating greater collaboration with local, regional and international start-ups and 
ensuring that Aldar is an attractive partner to launch pilot projects in the UAE.   

Customer: Improving Experience  

▪ Further emphasis on customer centricity drove an improvement in Aldar’s Net Promoter Score (NPS) in 
Q3, with a two-point increase recorded in its September YTD score compared to June YTD figures.  

People: Empowering Employees in the Workplace 

▪ During Q3, Aldar was selected by ‘Great Place to Work’ as one of the top 10 employers in the UAE for 
the working environment it has created for women. The survey assessed female employee experiences 
of trust, innovation, company values, and leadership. 

▪ Aldar has committed to creating employment opportunities for 1,000 UAE nationals over the next five 
years in line with the ambitious Emiratisation goals set out in the UAE’s ‘Projects of the 50’ initiative for 
UAE private sector organisations.  

  



  

Growth Trends  
(AED millions) 

Revenue Gross Profit Net Profit 
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For further information, please contact: 

Media/ IR 

SAMAR KHAN 

Aldar Properties 

+971 2 810 5555 

skhan@aldar.com 

 

  

JOUDI ISSA 

Brunswick Group 

+971 2 234 4600 

ALDAR@brunswickgroup.com 

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, marketing, and selling Aldar’s diverse and strategic 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 a 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 Principal Investments, 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 which caters for the education of more than 26,000 students. Aldar Principal 
Investments, which includes several strategic businesses within the property management, facilities management, 
and construction sectors, comprises Provis, Khidmah, Pivot, and The Cloud. 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. 

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: 
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من العام  مليون درهم خالل الربع الثالث  834إلى % 20بنسبة الدار  نمو إجمالي أرباح 
 مليار درهم 2.69 قيمة قياسية بفصلية مبيعات والدار للتطوير تسجل  2021

 

 2021نوفمبر  3، اإلمارات العربية المتحدة: يأبوظب
 

 مليون درهم  474
 أساس سنوي % عىل 14زيادة بنسبة  

ي الرب  ح خالل الرب  ع الثالث من عام  
 
 2021صاف

 مليون درهم  834
 % عىل أساس سنوي 20زيادة بنسبة  

 2021الرب  ح اإلجمالي خالل الرب  ع الثالث من عام 

 مليار درهم  2.09
 دون تغيير عىل أساس سنوي

 2021إيرادات الرب  ع الثالث من عام 

 مليار درهم  1.54
 أساس سنوي % عىل 28زيادة بنسبة  

ي الرب  ح منذ بداية عام 
 
 حتى تاريخه 2021صاف

 مليار درهم  2.43
 % عىل أساس سنوي 15زيادة بنسبة  

 حتى تاريخه 2021الرب  ح اإلجمالي منذ بداية عام 

 مليار درهم  6.32
 % عىل أساس سنوي 8زيادة بنسبة  

 حتى تاريخه  2021اإليرادات منذ بداية عام 

 للمجموعةأبرز النتائج المالية 

مليون   392 بلغ  التشاااااااااريلي للدار ل  ااااااااات مارالدخل  صاااااااااافي   ▪
مما يعكس جودة دون تريٍُّر يذكر على أ اااااو  اااا و ، درهم، 

 .في إدارة األصولالقوية ا همحفظة الشركة وخبرات
تعاافياام ملحوظاام م  تسااااااااااااااةال  محفظاة الادار في اعاال التة  اة   ▪

عدد زوار مراك  التساااااوا التاهعة لها مبيعات و زيادة الفتة في  
  19- مسااااااااااااااتويااات اريبااة ممااا اباال جااا حااة كوفياادحيااب بلراا   

 تقريبام.

مليار درهم    3.6حيب تحتفظ باااااااااااااااااا للشاااركة  مرك   ااايولة او    ▪
تساااهي ت ميااارفية  هاإلضاااافة إلى نقدية غير مقيدة   كأرصااادة

  هاع ز فرصاااااااي  ، ممامليارات درهم  4.0غير مساااااااحوبة هقيمة 
 ل مو المستدام وطويلة األمد.ل

ن البيئة التشريلية   ▪ في دولة اإلمارات  أداء مالي او  نتيةة تحسُّ
التععيم الوط ي الرا ااااد عااااالميااااام، وتعااااافي باااادعم من   برنااااامت 

 السوا والسيا ات والمبادرات الحكومية الداعمة لل مو.

، مدعومام محفظة الدارال زخم ال مو يتواصااااااااال عبر م تل  أعم ▪
برب  حافل هال ةاح م  تسااةيل مبيعات ايا ااية، وا ااتقرار الدخل  

 المتكرر من الدار ل  ت مار.

  رب  واحدل مبيعات ايا ااااااااية  مةددام  تسااااااااة ل مشاااااااااري  التعويريةال ▪
خ ل الرب  ال ااالااب، ممااا رف  إجمااالي   مليااار درهم  2.69هقيمااة  

 .مليار درهم 6.14المبيعات م ذ بداية العام حتى تاري ه إلى 

مليار   5.86، مساةلةم  اإليرادات المتراكمة إلى رام ايا اي  لاارتف ▪
 .درهم، مما يبشر ب مو او  لإليرادات مستقب م 

لمساااات مرين والمشااااترين للوحدات السااااك ية م  زيادة ل شاااارا   ات وُّ  ▪
 . واألجانبالسيدات المشترين من الشباب و عدد 

لدار للتعوير خ ل الرب  ال الب ب سااااااااابة لالرب  اإلجمالي  ارتفال   ▪
  مليون درهم، مادفوعاام  450% على أ ااااااااااااااااو  اااااااااااااا و  إلى  44

في ممشااااااااااااااى   المرتفعاةهوامش م  ون الوحادات اات الت  همبيعاا
االعمال لد  الدار   التقدم في إنةاز، فضااااااااااااا م عن  الساااااااااااااعديات

 . مشاري لل



  

 
 

 
 ادرت امرونت ا و  الرب  ال الب، مما يعكس خ لالمالي والتشااااااااااريلي القو   ها أدا"حافظ  شااااااااااركة الدار على  

م تل   ، واصاااال  االاتياااااد  ما هعد الةا حةالتعافي وبالت امن م  تياااااعد وتيرة  . مواصاااالةعلى    المسااااتمرة
  2.69 إلى الرب  ال الب  ية خ لالتعوير ري   المشاااابيعات  فوصااال  م سااارعة وتبات،االنتعاش هال مو و   أعمال ا

أصااااااااول محافظ العقارات اال اااااااات مارية التةارية و ضاااااااامن    لتأجيرقو  في االشااااااااا    الإلى جانب  ، مليار درهم
 .التاهعة للشركة" التة  ة

األربال  . وخ ل في دولة اإلمارات "تواصاال الدار المساااهمة في دعم مساايرة التعور االاتياااد  واالجتماعي  
درهم في االاتياااااااد المحلي ضاااااامن إطار مليار    1.92الدار ضاااااا   أعادت من العام الةار ، ال  تة األولى 

وفير فرص  أعل ا عن الت ام ا بتمبادرة القيمة المحلية المضاااااااااااااافة وعبر م   عقود لشاااااااااااااركا ها المحليين. كما 
 ".مواطن ومواط ة خ ل الس وات ال مس المقبلة ية ألل وظيف

تعافي  الم  هالتواز   التشااااريلية عبر أصااااول ا التةارية وأصااااول التة  ة    ت انمو أنشااااعتعافي و ا ااااتمرار  نتوا   "
البحب عن فرص   مواصاااالةوتحرص الدار على من تأتيرات الةا حة. بوتيرة اوية  اتياااااد الكلي المسااااتمر ل

، إلى جانب خعع ا لعرح مشااري   التشاريلية  أصاول ات مية  وتساهم في مة ية  يمة ا  ل ا  تحققا ات مارية جذاهة 
 ."اتسال ااعدة عم   ا، همن فيهم المشترين األجانب في ظل  سوا في ال جديدةرية تعوي

 

 

 

 

  

 الذيابي طالل 

 الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

 

“ 



  

 داء وحدات األعمال أ
 الدار للتطوير

، وهو مسااااااااطول عن تعوير وتسااااااااويق م  ون الدار المت ول  التطوير العقاري والمبيعاتتتكون هذه الوحدة األ ااااااااا ااااااااية من اساااااااامين ر يساااااااايين هما: اساااااااام  
الذ  يشار  على   خدمات إدارة المشااريعواال اتراتيةي من األراضاي الموزعة في أبرز الم اطق اال ات مارية، هما في الز ج يرتي الساعديات وياو، واسام  

 . مليار درهم 45ة حكومية هقيمة  أعمال إدارة التعوير القا مة على الر وم، هما في الز مشاري  إ كان وب ية تحتي
 

 الدار للتطوير 

 مليون درهم  

من   الثالربع الث

 2021عام 

من   لثالربع الثا

 2020عام 

األشهر التسعة   نسبة التغيير 

من عام   األولى

2021 

األشهر التسعة  

من عام   األولى

2020 

 نسبة التغيير 

 %13 3,364 3,790 %3- 1,291 1,256 اإليرادات  

 %26 1,006 1,264 %44 313 450 الربح اإلجمالي  

 %201 2,039 6,137 %124 1,201 2,694 املبيعات

 
. وا تمرت الشركة  مليون درهم  450% إلى  44اف ة في الرب  اإلجمالي خ ل الرب  ال الب حيب ارتف  ب سبة   الدار للتطوير   ة ل  ▪

في ضااوء تحساان مشااهد االاتياااد الكلي وعودة ال قة ع د العم ء واإلابال المت امي على الوحدات العقارية  في تحقيق مبيعات اوية
 الةودة العالية.و وا عة اات المساحات ال

مليار درهم هعد اإلط ا ال اج  للوحدات الساااااااااااك ية في "ياو   2.69هقيمة   مبيعات قياساااااااية خالل ربع واحدالدار للتعوير حقق    ▪
المرحلة ال انية من مشااااااااااارول "القرم"، هاإلضاااااااااااافة إلى العلب القو  على م  ون الوحدات الحالي في الوجهات و   إيكرز اا ماغ وليا"

، وبذلز ييااااال إجمالي  للربع الخامس على التوالي، تخّطت المبيعات عتبة المليار درهمو الرااية م ل مشااااارول ممشاااااى الساااااعديات.  
 .مليار درهم 6.14المبيعات م ذ بداية العام حتى تاري ه إلى 

 مستقب م. اإليرادات بشر ب مومليار درهم مما ي 5.86إلى مستوى ايا ي بلغ  اإليرادات المتراكمةارتفع    ▪
 حتى تاري ه. مليار درهم م ذ بداية العام 3.0الرب  ال الب و خ لمليون درهم  982 إلى  نقديةال تحصيالتالوصل   ▪
في أبوظبي عكس اوة القعال العقار   ، مما يالمساااااتثمرين األجان من غير اإلماراتيين و  أصاااااحان المنازل  اساااااتمرار نمو نسااااابة ▪

دد المشاترين الج   من  مرتفعام  ام إلضااافة إلى الز، شااهدت الدار طلبعلى حد  ااواء. ها  عيشل  اات مار والرا دة كوجهة   ة اإلمارةوجاابي
 .إلناثاو 

من العم ء الذين يبح ون   وا ااااااعة  شااااااريحة  تعلعات لتلبية  الم تةاتمةموعة مت وعة من   للتعوير  ، أطلق  الدارالرب  ال الب  خ ل ▪
ال ارطة    علىالوحدات    على ام مساتوى طلب اوي  و اةل الفئة المتو اعة وصاوالم إلى الوحدات الرااية،   عن عقارات عالية الةودة من

 .لمبيعاتأكبر داعم ل مو ا في جزيرة ياسالتاون هاوس وحدات الفلل و ال ت ال . و على حد  واء الةاه ة توالوحدا
المشااري    في يادةمدفوعام ب  على أ ااو  ا و ،   %97لرب  ال الب ب سابة  خ ل ا خدمات إدارة المشااريع  لقسامجمالي الرب  اإل ارتف  ▪

 .مشاري لل الدار ضمن محفظةالقا مة على الر وم 
شاااارلة السااااادس من أكتوبر للتنمية وا سااااتثمار     ااااااتحواا على حيااااااة األغلبية فييسااااااعى لمن المساااااات مرين  تحالفام تقود الدار   ▪

طلبًا إلى الهيئة    تحالفم الخالل الربع الثالث، قدّ و . المدرجة في مصاااااار وهي إحدى شاااااارلات التطوير العقاري الرائدة  "سااااااودي "
% وال تقل عن  90على نسااااابة تيااااال إلى    ل  اااااتحواا  نقدي  عرض شاااراء إجباري   العامة للرقابة المالية في مصااار للموافقة على

وي درج اال تحواا ال قد  الذ  ااترحه التحال   .  وديز""% من رأو المال القا م لشركة السادو من أكتوبر للت مية واال ت مار 51



  

العديد من      واال ااااات مار في  اااااوا العقارات الميااااارية، حيب تقوم الشاااااركة حاليام بتقييم ااااافي إطار ا اااااتراتيةية الدار الشااااااملة للتو 
 .الفرص اال ت مارية ه اك

 

 الدار لالستثمار
، الذ  يشمل أعمال  العقارات ا ستثمارية  مقس ي همليار درهم من األصول تح  اإلدارة، و   20تتأل  الدار ل  ت مار من أربعة أاسام ر يسية، تشكل ما ي يد عن 

الدار  و مليار درهم،   16.5رى  ااااك ية وتةارية هقيمة  أخعقارية ر يسااااية، تت ول بين أصااااول تة  ة و إدارة األصااااول األ ااااا ااااية لشااااركة الدار ويضاااام محفظة أصااااول  
في ج يرتي التي تتواجد هشاااكل ر يساااي  محفظة من األصاااول الف داية والترفيهية    يمتلز، و وقساام الااايافة والترفي مةموعة تعليمية را دة في أبوظبي،    وهي  لتعليمل

 . لمقاوالت العامة" لالمحور، ويضم شركة "بروفيس" إلدارة العقارات، وشركة "خدمة" إلدارة المرافق، وشركة "ارات الرئيسيةقسم ا ستثمو ياو والسعديات،  
 

 2الدار لالستثمار 

 مليون درهم إماراتي  

من  ربع الثالث ال

2021عام   

من  الربع الثالث 

2020عام   

األشهر التسعة   نسبة التغير 

من عام  األولى 

2021 

األشهر التسعة  

من عام   األولى

2020 

 نسبة التغير 

 %6 2,231 2,357 %4 760 792 اإليرادات  

 %5 1,114 1,173 %1 387 392 صافي الدخل التشغيلي 

معدل اإلشغال )مساحات التجزئة 

 واملساحات املكتبية والعقارات التجارية( 

91% 88% 3%    

 

صااافي الدخل  مليون درهم خ ل الرب  ال الب، كما ارتف    792% على أ اااو  اا و  لتبلغ 4ب ساابة   إيرادات الدار لالسااتثمارنم    ▪
أصااول التة  ة وا ااتمرار تعافي  محفظةلإلى األداء القو    هشااكل ر يسااي  مليون درهم. ويع ى الز  392% إلى  1ب ساابة   التشااريلي

مليار   1.17% لييال إلى  5خ ل األشاهر التساعة األولى من العام ب سابة  صاافي الدخل التشاريليوارتف    اعال الضايافة والترفيه.
 درهم.

مليون درهم.   337خ ل الرب  ال الب ع د  صاااااااافي الدخل التشاااااااريلي على ا اااااااتقرار  ا سااااتثماريةقساااام العقارات محفظة  حافظ  ▪
العام % خ ل الفترة نفسااااااااااااها من  88خ ل الرب  ال الب مقارنة م    %91لى  إمعدالت اإلشاااااااااااارال عبر م تل  العقارات  ارتفع و 

  983% على أ اااو  اا و  ليياال إلى  1لعام ب ساابة خ ل األشااهر التسااعة األولى من ا صااافي الدخل التشااريليوارتف    الماضااي.
 مليون درهم.

o  على أ اااو  اا و  %  1تراجعام ب ساابة من العام الةار  خ ل األشااهر التسااعة األولى    العقارات الساننيةشااهدت محفظة
مليون درهم، ويرج  الز هشاااااااكل ر يساااااااي إلى انتهاء عقد إيةار ارية ال الدية.    352لى  إ صاااااااافي دخلها التشاااااااريليفي  

خ ل   %88 مقارنة م خ ل الرب  ال الب   %92إلى  شارال  عدل اإلمم  نمو    ة إجماالم اويبوتيرة    المحفظةا اتمر أداء  و 
فلل  مةم    و ج يرة الريم  الساااااك ية على  الشاااااقق مباني    فياإلشااااارال  معدل، مدعومام هارتفال  ماضااااايالعام ال  الفترة نفساااااها

محققة مبيعات الدخل  توليدا اااااتراتيةيتها لفي إطار  الساااااك ية الوحدات  من  حيااااا واصااااال  الدار بي   و  ااااااو ال  ل.  
 من القيمة الدفترية. %11 ب سبة أعلى  عرحتى تاري ه همتو ط م ذ بداية العام الةار  مليون درهم  149هقيمة  

o   خ ل األشااهر مليون درهم   233ليبلغ   على أ اااو  اا و  % 9ب ساابة  قطاع التجزئةفي   صااافي الدخل التشااريليارتف
ويعود الز هشااااااااكل ر يسااااااااي إلى ارتفال مسااااااااتويات اإلابال والمبيعات. وضاااااااامن هذه  التسااااااااعة األولى من العام الةار ، 

 

 " المحور"شركة ها ت  اء  2



  

ن تقة المسااتهلز وزيادة عدد الوجهات وال  اايما في   ام والمشااروبات أداءم اويام، مدفوعالمحفظة،  ااة ل اعال األغذية   بتحسااُّ
  في الفترة نفساااها خ ل  %85مقارنة م  خ ل الرب  ال الب، %  88ممشاااى الساااعديات. وارتفع  معدالت اإلشااارال إلى  

خعة في ياو مول ت ام ام م  التساااليم  م  إحراز التقدم في عملياتهذه المعدالت  العام الماضاااي ومن المتوا  أن ترتف   
 ه.إعادة تعوير 

o  مليون   299إلى    ليياال على أ اااو  اا و    %4ب ساابة  صااافي الدخل التشااريليان فض  ،العقارات التجاريةفي محفظة
 شااااهدت محفظةو . تانوية م ل  ااااكن العمال اعاعاتفي    ان فاض اإليراداتخ ل األشااااهر التسااااعة األولى، نتيةة درهم 

خ ل متر مرب     000,22من    عقود إيةار وتةديد ألك رزيادة في نشاااااااااا  التأجير م    تبية الر يسااااااااايةالمك المسااااااااااحات
 شااااركة األولى في  فئةالمكتبية من ال اراتمعدالت اإلشاااارال في العقوحافظ  . األشااااهر التسااااعة األولى من العام الةار  

  شااااااااااااااركااتوالحكومياة لمةموعاة من الةهاات ال يلاة األجالهعقود إيةاار طو  مادعوماةم   %89ع اد على مسااااااااااااااتويااتهاا  الادار  
 .ال اصة

% على أ ااو  ا و  خ ل األشاهر التساعة  128ب سابة  صاافي الدخل التشاريليتعافيه، حيب ارتف   قطاع الاايافة والترفي يواصال   ▪
رات ايود السااااااافر، من  يلتكالي . وفيما ال ي ال األداء ي ضااااااا  لتأتافي إدارة    الفع  الاألولى من العام الةار ، مدفوعام ب هت الشاااااااركة  

حدود أبوظبي واإلعفاء من    ت المهمة، هما في الز ت في  القيود المفروضاااة على عوات واإلع ناالمتوا  أن تسااااهم العديد من ال
 متعلبات الحةر اليحي ع د السفر في تع ي  الحركة في القعال.

مليون درهم    124خ ل األشاااهر التساااعة األولى لييااال إلى    صاااافي الدخل التشاااريلي% في 27زيادة ب سااابة   الدار للتعليم اااةل   ▪
طالبام وطالبة خ ل الفترة نفساااها من    25,630مقارنة م    26,370% في أعداد الع ب التي وصااال  إلى  3مدفوعام ب يادة ب سااابة 

 العام الماضي.

%  99زيادة ب سااابة  ،التاهعة لشاااركة الدار العقارية ،إلدارة العقارات  "بروفيس"حقق  شاااركة   ،قساام ا سااتثمارات الرئيساايةوفي إطار  ▪
وحدة    52,000وتضااام محفظة "بروفيس" حاليام   العقود الةديدة.خ ل األشاااهر التساااعة األولى مدفوعةم ه صاااافي الدخل التشاااريليفي  

متر مرب  من    318,000متر مرب ، إلى جانب   490,000 إجمالي المساااااااااحة القابلة للتأجير من أصااااااااول التة  ةويبلغ ،  ااااااااك ية
في    %13ب سابة   فحقق  نموام   ،المملوكة هالكامل لشاركة الدار ،دارة المرافقإل "خدمة" أما شاركة  األصاول التةارية ال اضاعة لإلدارة.

 خ ل األشهر التسعة األولى. صافي الدخل التشريلي
 

  



  

 لربع الثالثالمجموعة لإنجازات أبرز 

 الممارسات البيئية وا جتماعية والحولمة: ا لتزام بمعايير ا ستدامة

ر المشاااااااااااري  الحاصاااااااااال على أعلى تياااااااااا ي  في دولة اإلمارات العربية المتحدة   الممي ة  مكانتهاعلى  الدار  تحافظ  ▪ كمعو 
. ويعد برنامت  ةلقيمة المحلية المضاااافال اجحة ل  تهامبادر هةانب  هالممار اااات البيئية واالجتماعية والحوكمة  ل احية الت امها 

خ ل األشهر التسعة و  لمستدامة للدار العقارية.القيمة المحلية المضافة أحد المبادئ األ ا ية في ا تراتيةية المشتريات ا
درهم في االاتيااااد المحلي ضااامن إطار مبادرة القيمة المحلية  مليار   1.92الدار ضااا  أعادت  ،  2021األولى من العام 

 . المضافة وعبر م   عقود لشركا ها المحليين

 المعاايير الادولياة في إعاداد تقاارير اال ااااااااااااااتاداماة عبر إط ا تقريرخ ل الرب  ال االاب، أكا دت الادار مةاددام الت امهاا هاأعلى  ▪
 ختعبيق إطار فريق العمل المع ي هاإلفياااااااحات المالية المتعلقة هالم االذ  ت لله للمرة األولى و   2020اال ااااااتدامة لعام 

ي اا العالمي لألمم المال اصاااااااااة هرشاااااااااادات  اإلعمل و اليتماشاااااااااى التقرير م  إطار  . و المرتبعة هالترير الم اخي  والم اطر
الم ود  ،  (GRI)  التقااريرالمباادرة العاالمياة إلعاداد  تما  مراجعتاه من ابال  ة. كماا   ااااااااااااااوا أبوظبي لألوراا الماالياو   المتحادة

 .للمط ساتة ياالجتماعية والبيئالتي تتحدث عن الممار ات في مةال إعداد التقارير الرا د ألفضل الممار ات العالمية 

 وا ستثمار فيها ورعاية األفكار والتقنيات الجديدةا بتكار: دعم 

ت ث شاااااركات ناشااااائة في مةال التك ولوجيا العقارية، في إطار برنامت تساااااري  األعمال " اااااكيل أب" الذ     اختارت الدار ▪
ة نمو ملمو ااة تدعم الشااركات العالمية هأحدث حلول التك ولوجيا العقارية للتو اا   وتأ اايس أعمالها  يهد  إلى توفير م ياا 

  في دولة اإلمارات.

ل  الدار عمخ ل الرب  ال الب،  ▪ لتبساااااايط العقود وشاااااارو  الدف  للشااااااركات ال اشاااااائة بهد  تسااااااهيل لديها الشااااااراء  ت اليعد 
إلط ا  ز مفضااالشاااريحفاظ الدار على دورها كوضااامان   ،ال اشااائة المحلية واإلاليمية والدولية م  هذه الشاااركاتتعاون ال

 .مشاري  تةريبية داخل دولة اإلمارات

 العمالءجربة ا رتقاء بتالعمالء: 

على مطشار الترويت الياافي لقياو مساتوى رضاا  في تحساين نتيةة الدار   ازدياد التركي  على تع ي  تةربة العم ء ااهم   ▪
 اااااااااابتمبر  نهاية م ذ بداية العام حتى أضاااااااااايفتا إلى نتيةتها عن الفترة خ ل الرب  ال الب همقدار نقعتين ( NPS)العم ء 

 يونيو.نهاية مقارنة ب تا ةها م ذ بداية العام حتى 

 الموظفون: دعم الموظفين في منان العمل

على  عمل  ة أماكن كواحدة من أفضاال عشاار مط ااسااة "جري  بليس تو وورك"  خ ل الرب  ال الب، تم اختيار الدار من ابل ▪
 جوانب  تةارب الموظفات في اال ااتع لحيب ايََّم ، لل ساااءعمل داعمة بيئة  توفر اإلمارات العربية المتحدة مسااتوى دولة  

 .ال قة واالبتكار وايم الشركة والقيادة

الساا وات ال مس المقبلة تماشاايام م  أهدا  التوطين   خ لومواط ة فرص عمل ألل  مواطن  أعل   الدار الت امها بتوفير   ▪
 ."مشاري  ال مسين"إطار مط سات وشركات القعال ال اص ضمن لتوظي  وتدريب المواط ين في العموحة 



  

 

 درهم(توجهات النمو )مليون 

 اإليرادات الربح اإلجمالي صافي الربح

   

 

 مبيعات الدار للتطوير  للدار لالستثمار  صافي الدخل التشغيلي
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي وعالقات المستثمرين:

 سمر خان 

 العقارية شركة الدار 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
تشررررميل متنوس ومسررررتدام تدعم  تُعتبر شررررركة الدار را دي  جي مجال ت وير وةداري العقارات جي دولة اإلماراتث إيث ةنعا تعتمد نمو    

 شركتان أساسيتانث وهما الدار للت وير والدار لالستثمار.

تواصرررل شرررركة الدار للت وير دورها الريادط جي ت وير مجتمعات متكاملة تُثرط إياي السرررككان عبر أكثر الوجعات المرغوبة جي ةماري 

مليون   65أبوظبيث بما جي  لك جزيري ياس وجزيري السررعديات وشررا ر الراإة وجزيري الريم. كما أنعا تمتلك مإأظة أرامرري بمسرراإة  

دات أعمالث وهي: الدار للمشررروعاتث وسررتكون مسررنولة عن ةداري وإدي أعمال ةداري المشررروعات القا مة متر مربعث وتشررمل ثالث وإ

مليار درهم من مشرروعات ةسركان الموا نين والبنية التإتية الر يسرية" ودالدار للمشرروعات    45على الرسرومث بما جي  لك مإأظة بقيمة 

ة تركز على السرررو   المشرررتركةدث والتي تتولكى اقتنار جرر األعمال ال جديدي وت وير مجاالت االبتكار" و دالدار مصرررردث وهي منصرررك

 العقارية المصرية الواعدي والُمدري لألرباحث باعتبارها سوقا  ر يسية لت وير مجتمعات متكاملة متعددي االستخدامات.

مليار درهم من األصررول    16ل مإأظة قيمتعا وتمررم شررركة دالدار لالسررتثمارد وإدي ةداري األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررم

ي لإليرادات المتكرري جي ق اس التجز ة والمجتمعات السركنية والتجارية. كما تتولكى ةداري المنصرات الثالثة األسراسريةث   وهي: العقارية المدرك

ة دالدار للتعليمد مإأظ ة األصررول التعليميةث بما جي  لك أكاديميات الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للمررياجة والترجي . وتشررمل منصررك

 3ألف  الب باإلمرراجة ةلى شرربكة متنامية من   26مدرسررة وأكثر من   20الدارث وهي مجموعة تعليمية را دي جي أبوظبي تمررم مإأظتعا  

ية مثل أكاديمية تدريب جنسريةث وهي تعتمد مجموعة واسرعة من المناها التعليمية والخدمات اإلمراج  100آالف ُمعلم ينتمون ةلى أكثر من 

المعلمين. بينما تتولكى الدار للعقارات دما عمليات العقارات التجارية والسرركنية مررمن مإأظة شررركة دبروجيسد المتخصررصررة جي ةداري 

ة ةدارية عقارية متكاملة. وتتولكى شرررركة الدار دللمرررياجة والترجي د م عمة العقاراتث كما تشرررمل ك لك ةداري المجتمعات من خالل منصرررك

اإلشرراف على مإأظة األصرول الأندقية والترجيعية التابعة للدارث المتواجدي بشركل أسراسري جي جزيري ياس وجزيري السرعدياتث بما جي  لك 

غرجرة جنردقيرةث ةلى جرانرب ةداري العمليرات عبر مالعرب المولف والنوادط   2900جنراد ث برمجمرالي    10مإأظرة الردار الأنردقيرة التي تمررررم  

 اسي.الشا  ية والمر

(ث وتإقق أعمال الشرررركة أرباإا  وةيرادات  ALDAR:UHأسرررعم شرررركة الدار ُمدرجة جي سرررو  أبوظبي لألورا  المالية ارمز التداول  

متكرري مسررتقريث وتمتلك قاعدي واسررعة ومتنوعة من المسرراهمين. وتتبناى الدار أجمررل معايير الإوكمة المنسررسرريةث وتلتزم بمداري عمليات 

 د ال ويل إرصا  منعا على تإقيق قيمة ُمماجة لمساهميعا بشكل مستمر.مستدامة على األم

تتبناى شرركة الدار رنية   موإة إيث تسرعى ألن تكون الم ور والمدير العقارط األكثر موثوقية جي المن قةث وهي تمر لع بدور مإورط  

دي ومريإرة تلبي اإتيراجرات أجراد المجتمع وتتواجر   جيعرا المقومرات واإلمكرانرات الالزمرة للعمرل والعي  جي ت وير وجعرات عراليرة الجوك

 والترجي .
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