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يرجى عدم االعتماد الكامل على المعلومات الواردة، والذيتحدد هذه الوثيقة شروط استخدام هذا العرض

يع وننصح بطلب المشورة من المهنيين المختصين إذا كان لديك أسئلة محددة حول أي من المواض.هفي

.في هذا العرضواردة ال

ات إلى وتستند مثل هذه البيان. اإلفصاحات والبيانات المدرجة في هذا العرض هي بيانات تطلعيَة فقط

عة أو تم التوقعات وتخضع لعدد من المخاطر والشكوك التي يمكن أن تختلف في جوهرها عن أي نتائج متوق

.اإلفصاح عنها في هذه البيانات

دون أي إخالل بعمومية الفقرة السابقة، ال نقدم نحن أي ضمان، أو افتراض أو تعهد بدقة المعلومات

.ن أي استخدام للتوضيحات الواردة في العرض سيؤدي إلى نتيجة معينةأالواردة في العرض، أو 

بيل المثال ال تتحمل الشركة أية مسؤولية فيما يتعلق بأي خسائر تجارية قد تلحق بأعمالك، وتشمل على س

ال الحصر، أي خسارة أو أضرار قد تلحق باألرباح، اإليرادات، العائدات، االستعمال، اإلنتاج، المدخرات

.المتوقعة، األعمال التجارية، العقود، الفرص التجارية أو السمعة

سؤولية
الء م

خ
إ
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مدعومة،%17بنسبةالمشاريعتطويرإيراداتارتفعت▪

اإلنشاءيدقالرئيسيةالتطويريةالمشاريعأحرزتهالذيبالتقدم

بسبب٪3بنسبةالتطويريةالمشاريعأرباحإجماليانخفاض▪

٪38بلغربحهامشعلىالمحافظةمعاإليرادات،تباين

في%129بنسبةالتطويريةالمشاريعمبيعاتإجماليارتفع▪

درهممليار0.85إلىلتصل2019منالثانيالربع

"2الريمان"روعيلمشناجحةمبيعاتبمدفوعا ًإماراتي،

فلنصا)الماضي؛العاممنالفترةنفسمعمقارنة،"ليا"و

تجاوزتبزيادة،إماراتيمدرهمليون2019:1.87األول

78%)

منالمستقبليةاإليراداتارتفعت،2019يونيوبنهاية▪

درهممليار4.5إلىاإلنجازقيدالتطويريةالمشاريع

فازتدرهممليارات3بقيمةحكوميةعقودباستثناءإماراتي،

الثانيالربعانتهاءبعدالداربها

396إلىليصل،%5بنسبةالتشغيليالدخلصافيارتفاع▪

اذاالستحوتمالتيباألصولمدفوعا ًإماراتيدرهممليون

االتحادمركز"و،"بالزااالتحاد"مثل،مؤخرا ًعليها

امم"مولالجيمي"لـالجديدةالتوسعةوافتتاح،"للطيران

المحفظةهذهضمنسابقا ًالمسجلنخفاضاالعوض

%90بنسبةمرنإشغالمعدلاالستثماريةاألصولحققت▪

في)%77بلغإشغالمعدلمعالضيافةلمحفظةثابتأداء▪

التيالكبرىبالفعالياتمدعومة،(األولىالستةاألشهر

2018عاممناألولالنصفمعمقارنة)أبوظبياستضافتها

(%72اإلشغالمعدلخاللهبلغالذي

،(الدارأكاديميات)المدارس:مثلالثانويةاألعمالساهمت▪

في،(خدمة)المرافقوإدارة،(بروفيس)العقاراتوإدارة

فيالمتكررةاإليراداتمنالتشغيليالدخلصافيارتفاع

.الثانيالربع

وغيرهاالشركات إدارة األصولالمشاريع التطويرية

درهممليون476إلى%7بنسبةاألرباحصافينمو▪

قّوتهاعلىمیةولعمانیةزالمیاحافظت،2019ونیویبنهاية▪

بهاملتزمالالبنكيةوالتسهيالتالنقديةالسيولةإجماليوبلغ

درهمرملیا7.3المسحوبةوغير

إماراتي،درهممليار7.3بقيمةمتزنةمديونيةمعدالتقيحقت▪

األصولإدارةألعمالالديونسياسةمعيتماشىبما

(%3.0)التطويريةالمشاريعإدارةو(37.5%)
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376
396 

2018الربع الثاني  2019الربع الثاني 

ن مالدخل التشغيلي ارتفع صافي 

%(  5)اإليرادات المتكررة بنسبة 
(مليونًدرهمًإماراتي)

372 

853 

2018الربع الثاني  2019الربع الثاني 

ة التطويريارتفعت مبيعات المشاريع

(مليونًدرهمًإماراتي)%( 129)بنسبة

445 476 

2018الربع الثاني  2019الربع الثاني 

%(  7)بنسبةصافي األرباح ارتفع 
(مليونًدرهمًإماراتي)

649 
669 

2018الربع الثاني  2019الربع الثاني 

بنسبةارتفع إجمالي األرباح 

(مليونًدرهمًإماراتي)%( 3)

1,511 1,656 

2018الربع الثاني  2019الربع الثاني 

%(  10)بنسبةارتفعت اإليرادات 
(مليونًدرهمًإماراتي)



129 123

123 133

101 111
3
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40 19

2019الربع الثاني  2018الربع الثاني 

السكنية التجزئة التجارية الضيافة األعمالًالثانويةًوغيرها

2019يونيو30ًكماًفيً ¹

التجزئة األعمال الثانوية وغيرهاالتجاريةالسكنية

زيادةًمعدالتًاإِلشغالًفيًمحال▪

التجزئةًضمنًالمجمعات

يًف" الجيميًمول"افتتاحًتوسعةً▪

مارس

ةًحققتًمعدالتًاإلشغالًًالتجاري▪

¹%92نسبةً" ياسًمول"فيً

متاجرًجديدةافتتاحًبمدعومةً

يةًالمتوسطًالمرجحًللمدةًالمتبق▪

سنة3.3¹: منًعقودًاإليجار

الضيافة

مستوياتًًإشغالًمستقرة▪

إضافةًأصولًجديدةًلتعويضًً▪

تجديدًاالنخفاضًفيًمعدالتً

انبرجًالمرجبيعًعقودًاإليجارًو

ةًالصفقاتًطويلبلغتًنسبةً▪

%48المدى

يةًالمتوسطًالمرجحًللمدةًالمتبق▪

سنة5.7¹: منًعقودًاإليجار

حققتًالشركةًصافيًدخلً▪

بمع  ً دالتًتشغيليًمستقرًمدعوما

اإلشغالًالمستقرةًوعائداتً

اإليجارًطويلًاألمدً

مركزًاالتحادً"االستحواذًعلىً▪

هرًبشكلًكاملًخاللًش" للطيران

مارسً

يةًالمتوسطًالمرجحًللمدةًالمتبق▪

سنة5.7: منًعقودًاإليجار

أدتًالفعالياتًالهامةًالتيً▪

اعًاستضافتهاًأبوظبيًإلىًارتف

معدالًإلشغالًومتوسطًاألسعارً

بةًاليوميةًللغرفًالفندقيةًبنس

ةًعلىًالتواليًمقارن% 11و% 7

2018بالنصفًاألولًمنًعامً

المؤسساتًالتعليميةًمثلً▪

مدرسةً"و" أكاديمياتًالدار)"

"(أبوظبيكرانلي

"  خدمة)"المرافقإدارةًالعقاراتًو▪

"(بروفيس"و

(اتجزيرةًالسعدي)تبريدًالمناطق▪

شغال بنسبةإ 90% ¹ شغال بنسبةإ 88% شغال بنسبةإ ¹92% شغال بنسبةإ ¹77% النصف) ¹ (األول

2019عام  ثانيخالل الربع ال–هامة إفصاحاتغيليالدخل التشمساهمة األصول حسب الفئة في صافي 

"بالزااالتحاد"علىاالستحواذ

بالكامل"للطيراناالتحادمركز"و

درهممليار1.2بقيمةصفقةبموجب

2019مارسفيإماراتي

ةبقيم"السكنيالمرجان"برجبيع

مارسفيإماراتيدرهممليون289

2019

ميالجي"لـالجديدةالتوسعةافتتاح

يرللتأجقابلةإجماليةبمساحة"مول

مارسفيمربعمترألف33تبلغ

2019

ونيويفيالتشغيليةياسقريةنقل

السعدياتقريةإلى2019

درهمًإماراتيمليونً 396 درهمًإماراتيمليونً 376

صول
أل
إدارة ا
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ستةًمنهاًفيًمرحلةً–المشاريع التطويرية محفظةضمنًشروعا  م 17

التسليمًأوًتمًتسليمها

لًمنًاألوالنصفًخاللًمبيعات المشاريع التطويرية درهم إماراتي مليار1.9

(   2019مليارًدرهمًفيًالربعًالثانيًمن1.1ً)2019

يدًقاإليرادات المستقبلية من المشاريع التطويرية درهم إماراتي مليار4.5

2019يونيو30ًفيًكماًاإلنجازً

المطروحةًللبيعمنًالوحداتًالسكنيةً% 75بيع

(قيدًالتسليم/ باستثناءًالمشاريعًالتيًتمًتسليمها)

طًعلىًالمخطمبيعات المشاريع التطويرية قيمةًدرهم إماراتيمليون 853

2019فيًالربعًالثانيًمنً

2019أبرز اإلنجازات خالل الربع الثاني من عام 

ةًكماًفيًمحفظةًالمشاريعًالتطويريمتوسط نسبة االكتمال المرجحة% 24

تمًباستثناءًالمشاريعًقيدًالتسليمًأوًالتي)2019يونيو30ًهوًفيًتاريخً

(تسليمها

أنسام

هديل

جزيرة ناريل

المريف

1وست ياس

ميرا

جواهر 

ممشى

إيرادات المشاريع التطويرية على أساس مدى التقدم في مراحل اإلنجاز

المشاريع إطالق 
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طرح عقد 
المناقصة 
ومباشرة 

األعمال المبكرة
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المراحل األخيرة 
من البناء

التسليم

0
%

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
ة 
قق
ح
 م
ت
دا
را
إي

1
0
0
%

 

وترز أج

ليا
2الريمان

ذا بردجز

الغدير

ياس إيكرز 

نرفلكش

الريمان

مايان

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

طويري
شاريع الت

إدارة الم
ة
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اإلطالقتاريخ ا الوقت   . سنة2,5–2



جزيرة ياس الشامخةمدينة 

2019أبوظبي«سكيبسيتي»معرضفيأُطلق▪

زيرةجفياالستثماريةايكرزياسمنطقةمخططضمنيقع▪

ياس

للبيعمطروحةفلللبناءأرضقطعة238▪

تاريخهحتىإماراتيدرهممليون400بقيمةمبيعات▪

2019ينايرفيالرسمياإلطالق▪

رالبعلىاالستثماريةالشامخةمنطقةفيالمشروعيقع▪

المطارقربألبوظبيالرئيسي

للبيعتجاريةأرضقطعة220وفيال786▪

حتىللمبيعاتجماليةاإلالقيمةإماراتيدرهممليار1.6▪

تاريخه

ليا الريمان

2019إطالق مشاريع تطويرية جديدة في الربعين األول والثاني من 

2019يونيوفيالرسميطالقاإل▪

برالعلىستثماريةاإلالشامخةمنطقةفيالمشروعيقع▪

المطارقربألبوظبيالرئيسي

فقطاإلماراتدولةلمواطنيمتميزسكنيمجمع▪

درهممليون420بقيمةمبيعاتالثانيةالمرحلةحققت▪

منها%75بيعوتمإطالقه،عندإماراتي

2الريمان

طويرية
شاريع الت

ق الم
ال
ط
إ
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،2019ًملياراتًدرهمًمنًحكومةًأبوظبيًفيًيوليو5ًترسيةًعقودًمشاريعًبقيمةً

لتطويرًمساكنًللمواطنين

إماراتيدرهممليار2.0المشروعقيمةبلغت▪

السعدياتجزيرةفييقع▪

ةالرئيسيالتحتيةالبنىأعمالسيكملالمشروع▪

السعدياتلجزيرة

التطويرإدارةرسومهيكل▪

2021فيالتسليمبدء▪

إماراتيدرهممليار2.0المشروعقيمةبلغت▪

رالمطامنبالقربالسكنيالفالحمجمعفييقع▪

فيال899بناءالمشروعمخططيتضمن▪

بالكاملللحكومةالعائدات▪

2021فيالتسليمبدء▪

األساسية في جزيرة البنى التحتية أعمال 
السعديات

مشروع الفالح السكني

إماراتيدرهممليار1.0المشروعقيمةبلغت▪

ياسجزيرةفييقع▪

قابلةمربعمترألف100مساحةالمشروعيتضمن▪

موظفآالف10ستستوعبللتأجير

بالكاملللحكومةالعائدات▪

2021فيالتسليمبدء▪

twofour54الجديد لـمقر ال

لتوسعةًمشروعًالفالحًوبناء2019ًملياراتًدرهمًفيًيوليو3ًترسيةًعقودًبقيمةً

جزيرةًواستكمالًتطويرًالبنيةًالتحتيةًاألساسيةًفي twofour54المقرًالجديدًلـً

السعديات

نتيجة2019ًملياراتًدرهمًإلىًاإليراداتًالمستقبليةًالمتوقعةًفيًيوليو3ًإضافةً

twofour54إتمامًترتيباتًالتعاقدًعلىًمشروعيًالفالحًو

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

ة ألطراف المستقبلية المتوقعة من إدارة المشاريع التطويرية التابع

٪ 50خارجية بنسبة 

150

100

2019E-2021E 2016A-2018A



ميزانية عمومية قوية

أبرز النتائج المالية

بشكلذلكويعوددرهم،مليار7.3إلىإماراتيدرهممليار0.3بمقدارالديونإجماليارتفع▪

رجب"بيعجراءانخفاضمقابل"للطيراناالتحاد"أصولعلىاالستحواذإلىرئيسي

."المرجان

نقديةسيولةدرهممليار1.7منها–إماراتيدرهممليار3.8النقديةالسيولةإجماليبلغ▪

للسحبمتاحةغيرمقيدةنقديةمبالغيشملوالذيبالباقياالحتفاظوتمللدار،متاحةحرة

(درهممليار0.9)ضمانوحساب،(درهممليار1.2)

االستحواذجراءإماراتيدرهممليار0.6بواقعاالستثماريةالعقاراتمحفظةقيمةارتفاع▪

."المرجانبرج"بيعجراءدرهممليار0.3بقيمةانخفاضمقابل،"االتحاد"أصولعلى

2018ديسمبر31كما في 2019يونيو30كما في مليون درهم إماراتي

األصول

 3,601 3,515ممتلكات،ًآالتًومعدات

 16,408 17,023استثماراتًعقارية

 6,749 7,395األعمالًقيدًاإلنجازًوالمخزونًً

 993 222فيًأرباحًشركاتًزميلةًوشركاتًاتئالفاالستثمار

 5,778 6,019نًوأصولًأخرىيالمدينحساباتً

 5,015 3,841النقد

 38,544 38,015األصولإجمالي

الديون وحقوق المساهمين

 24,236 24,014مجموعًحقوقًالمساهمين

 7,056 7,326الديون

وخصومًأخرى  7,252 6,675الدائنونًودفعاتًمستلمةًمقدماً 

Total equity and liabilities 38,01538,544 

مملوكة 100%

وتعزيز الحوكمةاإلدارة الذكية لرأس المال 

لمنطقةافيماليةأوحكوميةغيرلشركةيُمنحتصنيفأعلى-لالستثمارالدارشركة▪

والمشاريع%37.5بنسبةاألصولإدارةلقسممخصصةالديونإجماليغالبيةتزالال▪

%3.0بنسبةالتطويرية

يونيو30فيكمااستحقاقمتوسطمع%4.2بنسبةاستقرارهاعلىالديونتكلفةحافظت▪

سنوات4.4بلغ2019

إماراتيدرهممليار4.5بقيمةمسحوبةغيربنكيةتسهيالتمعقويةسيولة▪

شركة الدار العقارية

المشاريع التطويرية

65تدفقًنقديًمخصومً

–80%
%40–20ربحً

الدار لالستثمار 
يًًحاصلةًعلىًتصنيفًائتمان

(Baa1 منًوكالةًموديز)

نسبةًالقرضًإلىًالقيمة
35–40( %37.5%¹)

نسبةًالقرضًإلىًالقيمة

%(3.0% )25بنسبةً

سياسة توزيعات 

األرباح

سياسة الدين 

يونيو 30كما في )

2019)

إدارة األصول

ت المالية
البيانا
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لثالثة مشاريع تطويريةبداية قوية عقب اإلطالق الناجح 2019عام النصف األول من شهد 

سوق أبوظبي العقاريةدعم يالعرض والطلب انحسار الفجوة بين 

وتحقيق معدل إشغال مواكب للمتغيرات" الدار لالستثمار"تطبيق استراتيجية 

مشاريع هامة قيد تنفيذ في المحرز إيرادات قوية من المشاريع التطويرية مدعومة  بالتقدم 
اإلنجاز

من القوة والسيولةيالميزانية العمومية على مستوى عالةحافظم

االقتصاديالنموتحفيز حكومية لاستباقيةإجراءات اتخاذ 

ليةإرشادًالمبيعاتًالمستقب

بقيمة

مليارات 4
درهمًإماراتي

التطويريةمنًالمشاريعً

2019خاللًعامً

استهدافًتحقيقًإيرادات

بقيمةمتكررة

مليار 1.7
درهمًإماراتي

2019خاللًعامً

سائل هامة
ر
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.  في المنطقةالتنميةونمو مسيرة الوالمحفزات االقتصادية واالستراتيجية المعتمدة للطاقة تدعم اإلصالحات 

قدرةاللتعزيزدرهممليار50بقيمةتطويرخطةعلىأبوظبيوافقت▪

.لإلمارةالتنافسية

نمأبوظبيجعللالتنموية،للمسرعاتأبوظبيبرنامج،"21غدا ً"يهدف▪

إلىامجالبرنويرتكز.والعيشواالستثماراألعماللمزاولةالعالممدنأفضل

مطونواالبتكاروالمعرفةوالمجتمعواالستثماراألعمال:هيمحاورأربعة

:علىاآلنحتىإنجازاتهاشتملتوقد.الحياة

عالميةمنظومةتطويرإلىتهدفالتيHub71منصةإنشاء▪

عات،والمسرالتكنولوجيا،مجالفيالناشئةالشركاتالستقطاب

.التعاونلتعزيزوالجامعات،األموالرؤوسوأصحاب

ضمنتندرجالتيالتكنولوجيا،تراخيصمبادرةعناإلعالن▪

نشاطا 13ًلتدعم،«21غدا ً»التنمويةأبوظبيمسرعاتبرنامج

.واالبتكارالتكنولوجيامجاالتفيجديدا ًتجاريا ً

عنيزيدمالبرأسالناشئةالشركاتلدعم"غدا ً"صندوقتدشين▪

.إماراتيدرهممليون500

ةاالجتماعيالمرافقلتحسينإماراتيدرهممليارات3بقيمةميزانية▪

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيوالمقيمينللمواطنين

.أبوظبيفي177منهاالحياةنمطلتحسينمبادرة300▪

للمواطنين2019عامفيالمقدمةالقروضعددمضاعفة▪

.جديدةمنازللبناءاإلماراتيين

المحفزات االقتصادية من حكومة أبوظبي

دوالرمليار132بقيمةسنواتلخمسشاملةاستثمارخطة-أدنوكخطط▪

النقلو،واإلنتاجاالستكشافعملياتل(إماراتيدرهممليار486)

.البتروكيماوياتوكريروالت،والتخزين

ألعمالاهذهفيجديدةاستثمارات-والبتروكيماوياتالتكريرأعمال-أدنوك▪

مجمععيتوسضمنهامن(إماراتيدرهممليار165)دوالرمليار45بقيمة

ألف600بمقداراإلنتاجيةالطاقةوزيادةثالثة،مصفاةبإضافةالرويس

.2025عامبحلولاليومفيبرميلمليون1.5إلىلتصلاليومفيبرميل

فياديةالسيالثروةصندوقمنكلاستثمر-أدنوكلشركةالتحتيةالبنية▪

"آركيكي"شركةوالستثمار،ادارةإلروكوبالك،GICسنغافورة

KKR،مليارات5تبلغإجماليةبقيمةأدنوكأنابيبلخطالتحتيةالبنيةفي

.دوالر

محطةم،العالفيالشمسيةللطاقةمستقلةمحطةأكبرببناءأبوظبيقامت▪

،تجيجاوا1,17قدرهاإنتاجيةبطاقةالسويحان،منطقةفي"أبوظبينور"

.إماراتيدرهممليار3,2وتكلفة

طنيموالجميع"أبوظبيتاجررخصة"منالجديدة"الذهبيةالباقة"إطالق▪

.متحدةالالعربيةاإلماراتدولةفيوالمقيمينالخليجيالتعاونمجلسدول

لىعلهامكتبوجوددونتجاريةتراخيصعلىالحصولللشركاتيمكن▪

.الواقعأرض

البطاقة)سنوات10-5بينتتراوحبمدةللتجديدقابلةتأشيراتمرةألول▪

.(الذهبية

إماراتي،درهمماليين10عنيقلالبمايستثمرلمنيمكن▪

رجالويحظىسنوات،10تهامدإقامةةتأشيرعلىالحصول

.سنواتخمسلمدةبإقامةالمميزةوالمواهباألعمال

.يبأبوظباالستثماريةالمناطقفيالعقاراتبتملكلألجانبالسماح▪

ضمناقتصاديا ًنشاطا 122ًفي%100بنسبةجنبيةاألةملكيللالسماح▪

.ا ًقطاع13

منl%75لغاية،األولأبوظبيبنكمعبالتعاونالحكومة،تضمن▪

.والمتوسطةالصغيرةللشركاتالممنوحةالقروض

القوانين االتحادية التوسع في قطاع الطاقة

ت
حفزا

الم
ت
والمبادرا

حكومية
ال
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اللخالتطويريةالمشاريعمبيعاتوصلت▪

مليار0.9إلى2019عاممنالثانيالربع

«ليا»لمشروعوكانإماراتي،درهم

درهممليون344)منهاالكبرىالحصة

الريمان»مشروعيليه،(وحدة174عبر

،(وحدة201عبردرهممليون201)«2

درهممليون183)«إيكرزياس»ثمومن

مليون29)«أجوتر»و،(وحدة50عبر

ممشى»و،(وحدة22عبردرهم

11عبردرهممليون36)«السعديات

.(وحدة

اريعالمشمنالمستقبليةاإليراداتتارتفع▪

درهممليار4.3مناإلنجازقيدالتطويرية

4.5إلى2019مارس31فيإمارتي

2019يونيو30فيإماراتيدرهممليار

–ةالمنجزالوحداتمنالمحدودالمخزون▪

معظمهفييرتبطدرهم،مليون392

ناريلبمشروع

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

طويرية
شاريع الت

ص الم
خ
مل

201911الثانينتائج الربع 

تاريخًاإلطالقالموقعالمشروع

2019يونيو30ًاإلجماليةًحتىًاألرًقام

التاريخًالمتوقعًإلنجاز

المشروعًً ¹المباعةالوحدات
قيمةًالمبيعاتً

مليونًدرهمً)

¹(إماراتي

مًالوحداتًالتيًت

إطالقها

نسبةًالمبيع

المئوية
نسبةًاإلنجاز

تمًالتسليم%100%96 547 911 2014524جزيرةًياسأنسام

تمًالتسليم%100%99 233 485 2014230شاطئًالراحةالهديل

جزيرةًفيًأبوظبيناريل
تمًالتسليم60%100% 161 1,192 201596

تمًالتسليم%100%100 281 624 2015281مدينةًخليفةالمريف

يتمًالتسليم%100%94 408 496 2015385جزيرةًالريمميرا

2019/20%70%82 512 776 2015420جزيرةًياسمايان

2019/20%64%80 652 1,975 2016524جزيرةًياسايكرزياس 

2019%85%42 461 771 2016193جزيرةًالسعدياتالممشى

2019%85%83 83 621 201669جزيرةًالسعدياتجواهر

2020%74%92 636 590 2017588جزيرةًالريمبردجزذا 

2020/21%23%94 1,236 1,157 20171,156جزيرةًياسوترز أج

2021%0%44 192 84 201884جزيرةًالريمريفلكشن

2021%16%53 707 265 2018377سديرةسيحًالغدير

2021%0%89 1,012 1,436 2019903الشامخةالريمان

2021%0%73 238 344 2019174جزيرةًياسليا

2021%0%36 557 201 2019201الشامخة2الريمان

%4,6898,2206,28675(من غير التي تم تسليمها مسبقا  )مشاريع الدار العقارية 

يتمًالتسليم%1,01781 3,776 2015824جزيرةًياسوست ياس

قطع األراضي في 
وست ياس

2021%19423 171 201845جزيرةًياس

%5,55812,1677,49774إجمالي المشاريع



سيلمتم الت

أنسام
شققًسكنيةًمميزة: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

547: الوحدات التي تم إطالقها

%96: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

تم التسليم

الهديل
شققًسكنيةًمميزة: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

شاطئًالراحة: الموقع

233: الوحدات التي تم إطالقها
%99: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم

ناريلجزيرة 
قطعًأراضيًحصريةًلتطويرًالفلل: النوع

منطقةًغيرًاستثمارية: األرض

وظبيجزيرةًأبالزاويةًالغربيةًمنًأعلىًفيً،ًناريلجزيرةً: الموقع

161: الوحدات التي تم إطالقها
%60: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم

المريف
الفللقطعًأراضيًلتطوير: النوع

منطقةًغيرًاستثمارية: األرض

مدينةًخليفة: الموقع

281: الوحدات التي تم إطالقها

%100: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

التسليمأ بد

وست ياس
مشروعًفلل: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

1,017: الوحدات التي تم إطالقها

%81: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

طويرية
شاريع الت

الم
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بدأ التسليم 

ميرا
شققًسكنية: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًالريم: الموقع

408: الوحدات التي تم إطالقها
%94: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع

مايان
شققًسكنيةًمميزة: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

512: الوحدات التي تم إطالقها

%82: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع

ممشى
شققًسكنيةًمطلةًعلىًالشاطئ: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًالسعديات: الموقع

461: الوحدات التي تم إطالقها

%42: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

2020/ 2019: تاريخ االكتمال المتوقع

ايكرزياس 
هاوسًفللًووحداتًتاون: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

652: الوحداتًالتيًتمًإطالقها

%80: 2019يونيو30ًنسبةًالبيعًحتىً

2020: تاريخ االكتمال المتوقع

بردجزذا 
طشققًسكنيةًضمنًمشاريعًالدخلًالمتوس: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًالريم: الموقع

636: الوحدات التي تم إطالقها
%92: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

طويرية
شاريع الت

الم
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2019: تاريخ االكتمال المتوقع

جواهر
هاوسًمطلةًعلىًفللًووحداتًتاون: النوع

مالعبًالغولفً

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًالسعديات: الموقع

83: الوحداتًالتيًتمًإطالقها

%83: 2019يونيو30ًنسبةًالبيعًحتىً



2021/ 2020: تاريخ االكتمال المتوقع

وترز أج
شققًسكنيةًضمنًمشاريعًالدخلًالمتوسط: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

1,236: الوحدات التي تم إطالقها
%94: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال المتوقع

ريفلكشن
شققًسكنيةًضمنًمشاريعًالدخلًالمتوسط: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًالريم: الموقع

192: الوحدات التي تم إطالقها

%44: 2019يونيو30نسبة البيع حتى

2021: تاريخ االكتمال المتوقع

الغدير
مشاريعًسكنيةًبأسعارًمناسبة: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

السديرةسيحً: الموقع

707: الوحدات التي تم إطالقها

%53: 2019يونيو30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال المتوقع

الريمان
سكنيةًضمنًمشاريعًالدخلًالمتوسطأراضيً: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

الشامخة: الموقع

1,012: الوحدات التي تم إطالقها

%89: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال المتوقع

ليا 
شققًسكنية: النوع

منطقةًاستثمارية: األرض

جزيرةًياس: الموقع

238: الوحدات التي تم إطالقها
%73: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى  طويرية

شاريع الت
الم
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2021: تاريخ االكتمال المتوقع

 2الريمان
أراضيًسكنيةًضمنًمشاريعًالدخلًالمتوسط: النوع

منطقةًغيرًاستثمارية: األرض
الشامخة: الموقع

557: الوحدات التي تم إطالقها

%36: 2019يونيو 30نسبة البيع حتى 



التجزئة

متر مربع المساحة 478,879

¹القابلة للتأجير

األعمال الثانويةالتجاريةالسكنية

:األصول

ياسًمول▪

تمًتوسيعهًفيً)الجيميًمول▪

(2019مارسً

رمالًمول▪

(سايكياًوآي)ياسًباركًللتجزئةً▪

اتًمنافذًالبيعًبالتجزئةًللمجمع▪

(منًاألصول25)

تمًاالستحواذًفي)االتحادًبالزا▪

(2019مارسً

الضيافة

وحدة5,621
متر مربع المساحة 325,560

¹القابلة للتأجير
¹ غرفة 2,930

:األصول

الريانة▪

أبراجًالبوابة▪

ساسًالنخل▪

صنًآندًسكايًتاورز▪

قريةًالخالدية▪

العيون▪

المعمورة▪

الزينة▪

البندر▪

أشجارًالقرمًالشرقية▪

اسكانًموظفيًكرانلي▪

تمًاالستحواذًفي)االتحادًبالزا▪

(2019مارسً

تمًبيعهًفيًمارسً)المرجان▪

2019)

:األصول

المقرًالرئيسيًللدارًالعقارية▪

المعمورة▪

بنيًياس▪

تاورسكايً▪

بيتًالضمان▪

البرجًالدولي▪

نورثًبارك▪

ورلدموتورً▪

ريبتونمدرسةً▪

ذاًوينج▪

ياسً▪

العينً▪

السعدياتً▪

تمً)مركزًاالتحادًللطيرانً▪

(2019االستحواذًفيًمارسً

:األصول

فندقًياسً▪

كراونًبالزاًياس▪

ياسستايبريدج▪

روتاناًياس▪

راديسونًبلوًياس▪

فندقًباركًإنًياس▪

ياسسنترو▪

تاللًليوا▪

ناديًياسًلينكسًللجولف▪

القرمًالشرقي▪

ويستنًأبوًظبي▪

ناديًشاطئًالسعديات▪

ناديًالسعدياتًللجولف▪

ناديًأبوظبيًللغولف▪

مرسىًالبطين▪

:األصول غير الموحدة

هالًارجان▪

:األصول والشركات  الرئيسية

ةًأكاديمياتًالدارًومدرس-التعليمً▪

كرانلي

خدمة–إدارةًالمرافقً▪

(بروفيس)إدارةًالعقاراتً▪

بيفوت-االنشاءاتً▪

تبريدًمنطقة-تبريدًالمناطقً▪

السعديات

2019يونيو 30كما في  ¹

طويرية
شاريع الت

الم
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األرباح والخسائر الميزانية

2019يونيو 30كما في  ¹

ت المالية
البيانا

201916الثانينتائج الربع 

مليون درهم إماراتي
يونيو 31

2019

مارس 31

2019

ممتلكات، آالت ومعدات
3,5153,546

17,02317,073استثمارات عقارية

أعمال تطويرية قيد اإلنجاز
3,0832,803

المخزون واألراضي المحددة إلعادة البيع
4,3124,242

5,7365,466المدينون

3,8414,830النقد

505520أصول أخرى

38,01538,481إجمالي األصول

مجموع حقوق المساهمين

24,01423,589الديون

الدائنون ودفعات مستلمة مقدما 
وخصوم أخرى

7,3257,532

مجموع الديون وحقوق المساهمين
6,6757,360

ممتلكات، آالت ومعدات
38,01538,481

مليون درهم إماراتي
الربع الثاني 

2019لعام 

الثاني لعام الربع

2018

منذ بداية عام 

2019

حتى تاريخه

2018عام 

اإليرادات
1,656 1,5113,421 2,981 

التكاليف المباشرة
(987)(863)(2,029)(1,617)

6696491,3921,364إجمالي األرباح

%46%41%43%40هامش إجمالي األرباح

مصاريف بيع وتسوق وعمومية وادارية
(97)(93)(197)(180)

مخصصات/ استهالك وإطفاء وشطب
(69)(69)(148)(122)

المساهمة االجتماعية
(5)(10)(10)(20)

ةاالستثمارات العقاري/ الربح من استبعادات األصول في المشاريع المشتركة

23 -41 30 

شركات ائتالف/الحصة في أرباح شركات زميلة
(4)18 (1)36 

إيرادات أخرى
69 202 108 338 

تكاليف التمويل/ صافي إيرادات
(70)(62)(135)(102)

الشطبالخسارة في القيمة العادلة على العقارات االستثمارية، وانخفاض القيمة، و
(40)(190)(80)(230)

صافي األرباح للفترة المالية
476 445 969 1,114 

:عائدة إلى

حاملي حقوق الملكية في الشركة
470 447 1,023 1,116 

حقوق الملكية غير المسيطرة
6 (1)(55)(2)

األرباح للفترة المالية
476 445 969 1,114 

(فلس)ربحية السهم األساسية والمخففة للسهم الواحد 
0.0600.0570.1300.142
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2019اإليرادات المحققة في القطاعات خالل الربع الثاني لعام 

Q2 2019 Q2 2018 Q1 2019
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2019أداء إجمالي األرباح في القطاعات خالل الربع الثاني لعام 

Q2 2019 Q2 2018 Q1 2019

.، وأصول تبريد المناطق(خدمة)وإدارة وصيانة العقارات والمرافق ( أكاديميات الدار)، والمدارس (الفنادق والترفيه)، والضيافة (التجزئة، السكنية، التجارية، القرى التشغيلية)تشمل األصول المدرة لإليرادات المتكررة كال  من العقارات االستثمارية ¹

(2019ألولمليون درهم خالل الربع ا188، و 2018ثانيمليون درهم خالل الربع ال158مقارنة مع )مليون درهم 159بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إيرادات شركة 2019لعام لثانييستثنى من اإليرادات المتكررة للربع ا

(2019من ولاأللربع لدرهم مليون 11، و2018من ثانيلربع المليون درهم ل1مقارنة مع )مليون درهم 10بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إجمالي أرباح شركة 2019ثانييستثنى من إجمالي اإليرادات المتكررة للربع ال

¹(مليونًدرهم858: 2019الربع األول , مليونًدرهم761: 2018الربع الثاني ) 2019في الربع الثاني لعام مليونًدرهم806ًاإليرادات المتكررة 

مليونًدرهم431: 2019، الربع األول لعام مليونًدرهم376: 2018الربع الثاني لعام )2019في الربع الثاني لعام مليونًدرهم396ًإجمالي األرباح من اإليرادات المتكررة  ¹
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201917الثانينتائج الربع 

الضيافة والترفيه األعمال الثانوية الستثمارات العقاريةاإدارة المشاريع التطويرية تطوير المشاريع

2019الربع الثاني 2019الربع األول  2018الربع الثاني 

2019الربع الثاني  2018الربع الثاني  2019الربع األول 

الضيافة والترفيه األعمال الثانوية الستثمارات العقاريةاإدارة المشاريع التطويرية تطوير المشاريع
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2019اإليرادات المحققة في القطاعات خالل الربع الثاني لعام 

YTD 2019 YTD 2018

¹(مليار در هم1,5: 2018أداء عام ) 2019مليار درهم في أداء عام 1,7اإليرادات المتكررة 
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2019اإليرادات المحققة في القطاعات خالل الربع الثاني لعام 

YTD 2019 YTD 2018

¹(مليون درهم771: 2018أداء عام ) 2019مليون درهم في أداء عام 827إجمالي األرباح من اإليرادات المتكررة 

1 . ، وأصول تبريد المناطق(خدمة)وإدارة وصيانة العقارات والمرافق ( أكاديميات الدار)، والمدارس (الفنادق والترفيه)، والضيافة (التجزئة، السكنية، التجارية، القرى التشغيلية)تشمل األصول المدرة لإليرادات المتكررة كال  من العقارات االستثمارية 

(2018أداء العام مليون درهم خالل 306مقارنة مع )مليون درهم 347بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إيرادات شركة 2019عام خالل أداء يستثنى من اإليرادات المتكررة 

(2018مليون درهم ألداء عام 1مقارنة مع )مليون درهم 21بقيمة " بيفوت للمقاوالت"إجمالي أرباح شركة 2019خالل عام يستثنى من إجمالي اإليرادات المتكررة 
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الضيافة والترفيه األعمال الثانوية االستثمارات العقاريةإدارة المشاريع التطويرية تطوير المشاريع

حتى تاريخه2019منذ بداية عام  2018عام أداء 

الضيافة والترفيه األعمال الثانوية االستثمارات العقاريةإدارة المشاريع التطويرية تطوير المشاريع

حتى تاريخه2019منذ بداية عام  2018أداء عام 



معًهيكلًلخطةًسداد2016تمًتسليمًقطعةًأرضًشاطئًالراحةًفيًالربعًالثالثًمن¹ً

إنًتوقيتًالتدفقًالنقديًقابلًللتغيير²

30مليونًدرهمًواجبةًاالستحقاقًحتىًتاريخ345ً

،ًومنًالمتوقعًتحصيلًهذهًالمبالغًخالل2019ًيونيوً

2020-2019فترةً

مليونًدرهمًإماراتيًتم279ً

استالمهاًخاللًالربعًاألولًمنًعامً

2019
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201919الثانينتائج الربع 

التدفقات النقدية المتبقية

المجموع2020 2019(مليون درهم)الصفقة 

9595- ¹شاطئًالراحةبيعًأرض

250-²250القابلةًلالستردادالبنىًالتحتية

25095345



:ألي استفسارات أخرى يرجى التواصل مع

كريس ويلسون

رئيسًقسمًعالقاتًالمستثمرين

56248102971+

cwilson@aldar.com

محمد المازمي

عالقاتًالمستثمرين

58668102971+

malmaazmi@aldar.com

صل 
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ج
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معنا

201920الثانينتائج الربع 
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