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حول أي إذا كان لديك أسئلة محددة. هيرجى عدم االعتماد الكامل على املعلومات الواردة فيالذي و ،تحدد هذه الوثيقة شروط استخدام هذا العرض
.من املواضيع املدرجة في هذا العرض، ُيرجى استشارة أحد املهنيين املختصين

ن املخاطر والشكوك وتستند مثل هذه البيانات إلى التوقعات وتخضع لعدد م. اإلفصاحات والبيانات املدرجة في هذا العرض هي بيانات تطلعَية فقط
.التي يمكن أن تختلف في جوهرها عن أي نتائج متوقعة أو تم اإلفصاح عنها في هذه البيانات

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

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

ن 
م

ال
عام 

2019

، مدعومة بالتقدم %14إيرادات تطوير املشاريع بنسبة تارتفع❑
نشاءقيد اإلالذي أحرزته املشاريع التطويرية

مليغغار درهغغم إمغغارات  1.0التطويريغغةبلغغإ إجمغغالي مبيعغغات املشغغاريع ❑
 بغغغغغاإلطالش النغغغغغان  ملشغغغغغرو  الريمغغغغغان

ط
بتها بزيغغغغغادة نسغغغغغ، أيمغغغغغدفوعا

49 %

31مليغغغغار درهغغغم إمغغغغارات  كمغغغا فغغغغي 4.3بلغغغغت اإليغغغغرادات التراكميغغغة ❑
من الوحدات قيد االنشاء% 77، حيث تم بيع 2019مارس 

"ميرا"مشرو  في تسليم الاستمرار سير أعمال ❑

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

431ليصغغغغغغغل إلغغغغغغغى، %9صغغغغغغغافي الغغغغغغدخل التشغغغغغغغغيلي بنسغغغغغغبة  اارتفغغغغغغ❑
 مليغغون درهغغم إمغغارات  

ط
واذ عليهغغا باألصغغول التغغي تغغم االسغغتحمغغدفوعا

 
ط
مؤخرا

بغغغتقار حققغغغت األصغغغول االسغغغتثمارية معغغغدل إشغغغغال مغغغرن بنسغغغبة❑
%80بلإ حواليمع املحافظة على هامش ربح %  90

 خغغالل الر غغع األول ❑
ط
 قويغغا

ط
بفضغغل حققغغت محفظغغة الضغغيافة تقغغدما

ارتفغغغغغغا  معغغغغغغدالت اإلشغغغغغغغال ومتوسغغغغغغط األسغغغغغغعار اليوميغغغغغغة للغغغغغغغر 
 بالفعاليغغغات% 19و% 2الفندقيغغغة بنسغغغبة 

ط
علغغغى التغغغوالي، مدعومغغغة

األلعغغغغغغا  األوملبيغغغغغغاد الخغغغغغغاص)الكبغغغغغغر  التغغغغغغي استضغغغغغغافتها أبغغغغغغو  ي 
"(آيدكس"العاملية ومعرض الدفا  الدولي 

واذ االسغغتح: هامغغة وهغغيإنجغغازاتثغغال  " الغغدار لالسغغتثمار"حققغغت ❑
موجغغغ  بالكامغغغل ب" مركغغغز االتحغغغاد للطيغغغران"و" االتحغغغاد بغغغالزا"علغغغى 

ح صغغغغغغغغغفقة ،يغغغغغغغغغر نقديغغغغغغغغغة، وبيغغغغغغغغغع بغغغغغغغغغرج املرجغغغغغغغغغان السغغغغغغغغغك ي، وافتتغغغغغغغغغا
"الجيمي مول "التوسعة الجديدة لغ

وغيرهاةالشركإدارة الصول يريةالتطو املشاريع 

مقارنغغة بغغالر ع األول مغغن عغغام % 26انخفغغص صغغافي األربغغاح بنسغغبة ❑
رة ، وذلغغك بسغغغب  الغغغدخل مغغغن بنغغغود أخغغغر  امل غغغجل فغغغي الفتغغغ2018

ذاتها من العام املاض ي

االسغغتحواذ ارتفغا  صغغافي تكلفغغة الفائغغدة وتكلفغغة االسغغتهالك عقغغ ❑
ر شغغغغغغغغغركة التطغغغغغغغغغوير واالسغغغغغغغغغتثما"علغغغغغغغغغى األصغغغغغغغغغول التشغغغغغغغغغغيلية مغغغغغغغغغن 

"السياحي

ديونية معدالت موحققت، على قوتهاامليزانية العموميةحافظت ❑
مليغغغار درهغغغم إمغغغارات ، بمغغغا يتما غغغ   مغغغع سياسغغغة7,5بقيمغغغة متغغغغزنة

الديون ألعمال إدارة األصول واملشاريع التطويرية

مليغغغار درهغغغم إمغغغارات  فغغغي 1,1توزيغغغع أربغغغاح علغغغى املسغغغاهمين بقميغغغة ❑
عقغغغغ  إقرارهغغغغا خغغغغالل االجتمغغغغا  السغغغغنوي العغغغغام  فغغغغي 2019أبريغغغغل 
2018مارس 

1,470 1,765

%( 20)ارتفعتتتتتتتتتتتب ابةتتتتتتتتتتترادا    ستتتتتتتتتتت ة 
(مليون درهم إماراتي)

715

723

2018الر ع األول  2019الر ع األول 

 ة ارتفتتتتتتتع إألرتتتتتتتا   الر تتتتتتتا    ستتتتتتت
(مليون درهم إماراتي)%( 1)

668 493

ستتتت ة تراألتتتتع صتتتتاح  الر تتتتا    
مليتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتون درهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم )%( 26)

(إماراتي

681 1,016

2018الر ع األول  2019الر ع األول 

ويرية التطارتفعب م يعا  املشاريع
مليون )%( 49)  س ة 

(درهم إماراتي

396 431

من   الدخل التشغيلارتفع صاح  
س ة    التشغيليةابةرادا  

(مليون درهم إماراتي)%(9)

2019الر ع األول 2019الر ع األول  2018الر ع األول 2019الر ع األول  2018الر ع األول  2018الر ع األول 
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2018الر ع األول 

الدخل التشغيل مساهرة الصول حسب الفئة ح  صاح  

عام من خالل الربع الول ( درهم إماراتي431% )9  س ة الدخل التشغيل  ارتفع صاح  
2019

صول 
رة ال إدا

2019مارس 31في 1

التجزئة وغيرهاالعرال الثانوية التجاريةالسكنية

فغغغغغغغغغغغي محغغغغغغغغغغغال زيغغغغغغغغغغغادة معغغغغغغغغغغغدالت اإل شغغغغغغغغغغغغال ❑
التجزئة ضمن املجمعات

فغغغغغغغغغغغي " الجيمغغغغغغغغغغي مغغغغغغغغغغغول "افتتغغغغغغغغغغاح توسغغغغغغغغغغغعة ❑
مارس

حققغغغغغغغغغغغغغغت معغغغغغغغغغغغغغغدالت اإلشغغغغغغغغغغغغغغغغال  ❑
بة نسغ" ياس مغول "التجارية في 

(1%92تأجير )84%¹
عقغود املتوسط املغرن  للمغدة املتبقيغة مغن❑

سنة3,5¹: اإليجار

الضيافة

مستويات  إشغال مستقرة❑
إضغغغغغغغغغغغافة أصغغغغغغغغغغغغول جديغغغغغغغغغغغغدة لتعغغغغغغغغغغغغويص  ❑

د االنخفغاض فغي معغدالت عقغود تجديغ
اإليجار 

د الصغغفقات طويلغغة املغغبلغغغت نسغغبة ❑
االتحغاد"عق  االستحواذ على % 48
في مارس" بالزا

عقود املتوسط املرن  للمدة املتبقية من❑

سنة5,6¹: اإليجار

ي تشغغغغغيلدخغغغغلحققغغغغت الشغغغغركة صغغغغافي ❑
 بمعغغغغغغغدالت اإلشغغغغغغغغغال مسغغغغغغغتقر

ط
مغغغغغغغغدعوما

املسغغغغغغغغغغغتقرة وعائغغغغغغغغغغغغدات اإليجغغغغغغغغغغغار طويغغغغغغغغغغغغل 
ااألمد 

مركغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغز "االسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغتحواذ علغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغى ❑
بشغغغغغغغغغغغغغغغكل " االتحغغغغغغغغغغغغغغاد للطيغغغغغغغغغغغغغغغران

كامل خالل شهر مارس 
ن املتوسغغغغغغغغغغغط املغغغغغغغغغغغرن  للمغغغغغغغغغغغدة املتبقيغغغغغغغغغغغة مغغغغغغغغغغغ❑

سنة4,4: 1عقود اإليجار

لغغغغى حقغغغغق هغغغغذا الر غغغغع نتغغغغائج اسغغغغت نائية ع❑
خلفيغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة الفعاليغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغات الهامغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة التغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي 

يغغغغغغغغغغغغغاد استضغغغغغغغغغغغغغافتها أبغغغغغغغغغغغغغو  ي مثغغغغغغغغغغغغغل األوملب
الخاص

ومتوسغغغغط،معغغغغدالت اإلشغغغغغالتارتفعغغغغ❑
األسغغغغغغغغغغغعار اليوميغغغغغغغغغغغة للغغغغغغغغغغغغر  الفندقيغغغغغغغغغغغة

 علغغغى التغغغوالي% 19و% 2بنسغغغبة 
ط
مقارنغغغة

2018عام من مع الر ع األول 

املؤسسغغغغغغغغغغغات التعليميغغغغغغغغغغغة مثغغغغغغغغغغغل❑
مدرسغة "و" أكاديميات الدار)"

"(كرانلي أبو  ي
" خدمغغغغغغغة)"إدارة العقغغغغغغغارات والخغغغغغغغدمات ❑

"(بروفيس"و
شركات التبريد املركزي ❑

%87إشغال   س ة 1 (الربع الول )%87إشغال   س ة %93إشغال   س ة 1%89إشغال   س ة 1

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

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

مليغغغغغون درهغغغغغم 289بقيمغغغغغة " املرجغغغغغان السغغغغغك ي"بيغغغغغع بغغغغغرج 
%6,6بعوائد ضمنية قدرها 2019إمارات  في مارس 

احة بمسغ" الجيمغي مغول "افتتاح التوسعة الجديدة لغ 
ألغغغف متغغغر مر غغغع فغغغي 33إجماليغغغة قادبلغغغة للتغغغأجير تبلغغغإ 

2019مارس 

السكنية التجزئة التجارية الضيافة األعمال الثانوية و،ير ها

2019الر ع األول 
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سنة2,5–2

طويرية
ريع الت شا

رة امل إدا

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

أنسام

هدةل

ألزيرة ناريل

املريف

1وسب ةاس

ميرا
ذا  ردألز

ألواهر 

مرش ى

الغدةر

إةرادا  املشاريع التطويرية على أساس مدى التقدم ح  مراحل ابنجاز

بيعإطالش املشاريع لل
طغغغغغغغغغغغغغرح عقغغغغغغغغغغغغغد املناقصغغغغغغغغغغغغغة 

كرةومباشرة األعمال املب
ةأعمال البناء الرئيسي

املراحغغغغغغغغغغل األخيغغغغغغغغغغرة مغغغغغغغغغغن 
البناء

التسليم

الوقبتاريخ ابطالق

0%
قة

حق
امل

  
ردا

بة
ا

10
0%

 ضرن محفظة املشاريع التطويرية 16
ً
يم أو تم ستة منها في مرحلة التسل–مشروعا
تسليمها 

2019عام من أ رز االنجازا  خالل الربع الول 

ةاس إةكرز 

ماةان

الريران

2ليا 

نرفلكش

وترز أج

2019خالل الربع الول من " الريران"قطعة أرض ضرن مشروع 488طر  

 )2019مليار درهم إماراتي م يعا  املشاريع التطويرية خالل الربع الول من 1,0
ً
مقارنة

(  2018مليار درهم ح  الفترة نفسها من عام 0.7مع 

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

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

و ح  تاريخ متوسط نس ة االكترال املرجحة ح  محفظة املشاريع التطويرية كرا ه% 41
2019مارس  31
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  الحكوم
را   و امل اد

املحفزا
ية

املحفزا  االقتصادةة من حكومة أ وظبي

o مليغغار درهغغم إمغغارات  50أعلنغغت حكومغغة أبغغو  ي عغغن محفغغزات بقيمغغة
تغغغغغغغغغغم اإلعغغغغغغغغغغالن عغغغغغغغغغغن و 2018فغغغغغغغغغغي يونيغغغغغغغغغغو (مليغغغغغغغغغغار دوالر أمريكغغغغغغغغغغ 13.6)

 »برنغغغغغامج ويتضغغغغغمن–2018تفاصغغغغغيلها فغغغغغي سغغغغغبتمبر
ط
50« 2021،غغغغغغدا

ة تحفيغغغغغغغز األعمغغغغغغغال، وتنميغغغغغغغ:أر عغغغغغغغة محغغغغغغغاور رئيسغغغغغغغة، هغغغغغغغيمبغغغغغغغادرة عبغغغغغغغر 
الحياةوتطوير منظومة املعرفة واالبتكار وتعزيز نمط،املجتمع

o بهغغغد  تعزيغغغز –2019اإلعغغغالن عغغغن قغغغانون التملغغغك الحغغغر فغغغي أبريغغغل
شغغغغغغغترين جاذبيغغغغغغغة سغغغغغغغوش أبغغغغغغغو  ي العقاريغغغغغغغة بالنسغغغغغغغبة للمقيمغغغغغغغين وامل

الدوليين 

تعدةال  القانون االتحادي

o مغارات اإلعالن عن تعديالت على بعص اللوائح االتحادية لدولغة اإل
2018العربية املتحدة في الر ع الثالث من عام 

oالسماح بر تعزيز املشاركة املجتمعية للمقيمين في دولة اإلمارات ع
ن الشغغركاتللمسغغتثمرين األجانغغ  بالتملغغك بنسغغبة مائغغة فغغي املائغغة مغغ

 لها
ط
التي تتخذ من اإلمارات مقرا

oللمسغغغغغغغغتثمرينمغغغغغغغنح تأشغغغغغغغغيرات إقامغغغغغغغة تصغغغغغغغغل إلغغغغغغغى عشغغغغغغغغر سغغغغغغغنوات،
الخبراء وأسرهمكبار املتقاعدين و و 

تساهم تعدةال  اللوائح االتحادةة، واملحفزا  االقتصادةة، واستراتيجية أدنوك ح  تعزيز النرو وحفز املشاركة املجترعية للرقيرين 

خطة أدنوك للنرو 

oفغغي تحغغدة، اعتمغغد املجلغغس األعلغغى للبتغغرول، بدولغغة اإلمغغارات العربيغغة امل
إمغغغغارات مليغغغغار درهغغغغم486بلغغغغغت قيمتهغغغا خطغغغغة شغغغغاملة 2018نغغغوفمبر 

للسنوات الخمس القادمة( مليار دوالر132)

o ماليغين برميغل 4زيادة السعة اإلنتاجية من النفط الخام إلغى 
ط
يوميغا

 مليون برميل 3.5من )2020نهاية عام حلول ب
ط
إلى و ( في اليوم حاليا

 ماليين برميل 5
ط
2030عام بحلول يوميا

oفغغغغغي مدينغغغغغة تطغغغغغوير أكبغغغغغر مجمغغغغغع للتكريغغغغغر والبتروكيماويغغغغغات فغغغغغي العغغغغغالم
ألغغغغغغغف 50الغغغغغغرويس، وتوقعغغغغغغات بزيغغغغغغادة السغغغغغغكان إلغغغغغغى الضغغغغغغعف بنحغغغغغغو 

.سنة القادمة15شخص على مد  ال 

20195نتائج الربع الول 



عرومية قويةالياانية امل

املاليةنتائجالأ رز 

يعغود ذلغك بشغغكل رئيإغ ي إلغغى و ،مليغار درهغغم7,5إلغغى مليغغار درهغم إمغارات  0,5ارتفغع إجمغالي الغغديون بمقغدار ❑
.إمارات مليار درهم1,2بقيمة " االتحاد"االستحواذ على أصول 

بعغغغد توزيغغغع إمغغغارات مليغغغار درهغغغم1,3أصغغغبحت –مليغغغار درهغغغم إمغغغارات  2,4يغغغة حغغغرة تعغغغادل سغغغيولة نقد❑
2019، والتي تم دفعها في أبريل 2018األرباح على املساهمين عام 

االسغغغغغغغتحواذ علغغغغغغغى أصغغغغغغغول جغغغغغغغراء مليغغغغغغغار درهغغغغغغغم إمغغغغغغغارات  0,6بواقغغغغغغغع اإلسغغغغغغغتثمارات العقاريغغغغغغغةقيمغغغغغغغة ارتفغغغغغغغا  ❑
"  برج املرجان"بيع جراء مليار درهم 0,3بقيمة مقابل انخفاض ، "االتحاد"

مليغغغغغغغار درهغغغغغغم إمغغغغغغغارات  بسغغغغغغب  اسغغغغغغغتكمال 0,8انخفغغغغغغاض قيمغغغغغغة االسغغغغغغغتثمارات والشغغغغغغركات الزميلغغغغغغغة بنحغغغغغغو ❑
"االتحاد"االستحواذ على أصول 

مليون درهم إماراتي

الصول 

ممتلكات، آالت ومعدات

استثمارات عقارية

املخزون األعمال قيد اإلنجاز و 

في أرباح شركات زميلة وشركات اتئال ااالستثمار

ن وأصول أخر  ياملدينحسابات 
النقد

إألرا   الصول 

الدةون وحقوق املساهرين

حقوش املساهمينمجمو 

الديون 

 وخصوم أخر  
ط
الدائنون ودفعات مستلمة مقدما

مجروع الدةون وحقوق املساهرين

ي 
 
مارس 31كما ف

2019

ي 
 
31كما ف

ديسمبر 

2018

3,546 3,601

17,073 16,408

7,045 6,749

227 994

5,760 5,777

4,830 5,015

38,481 38,544

23,589 24,236

7,532 7,056

7,360 7,252

38,481 38,544

ابدارة الذكية لرأس املال وتعزيز الحوكرة

حافظ وضع الديون على استقراره بفضل سياسة الديون املتبعة❑

إدارة األصول قسم ال تزال ،البية إجمالي الديون مخصصة ل❑

بلإ2019مارس31فيكمااستحقاشمتوسطمع%4,2بنسبةاستقرارهاعلىالديون تكلفةحافظت❑
سنوات4.4

مليار درهم إمارات    4.7سيولة قوية مع تسهيالت ائتمانية بقيمة ❑

شركة الدار العقارية

إدارة األصول  املشاريع 

التطويرية

%80–65تدفق نقدي مخصوم 

%40–20ربح 

الدار لالستثرار 

ان   حاصلة على تصنيف ائتم
(Baa1 من وكالة موديز)

إلغغغغغغىالقغغغغغغرض نسغغغغغغبة
–35القيمغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغة

40%(37.5%¹)

القرض إلى القيمة نسبة
(¹%2.1)% 25بنسبة 

%100مرلوكة 

سياسة توزيعا  الر ا 

ةن سياسة الد  

(2019مارس 31كرا ح  )

  املالية
ال يانا

2019مارس 31كما في  ¹

20196نتائج الربع الول 



ل هامة
رسائ

بداية قوية عق  اإلطالش النان  ملشروعين تطويريين2019شهد عام 

في سوش أبو  ي العقارية" ،ير قواعد اللعبة"قانون التملك الحر الذي 

مواك  للمتغيراتوتحقيق معدل إشغال " الدار لالستثمار"تطبيق استراتيجية 

 بالتقدم في مشاريع هامة قيد اإلنجاز
ط
إيرادات قوية من املشاريع التطويرية مدعومة

تحافظ امليزانية العمومية على مستو  عاٍل من القوة والسيولة

تسغغغغغغغغغغغغغغغقى الشغغغغغغغغغغغغغغغركة لتحقيغغغغغغغغغغغغغغغق 
مبيعغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغات فغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغي املشغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغاريع 

مليتتتتارا  4التطويريغغغغة بقيمغغغغة 
درهم إماراتي

اسغغغغغغغغغغغغغتهدا  تحقيغغغغغغغغغغغغغق إيغغغغغغغغغغغغغرادات 
مليتتتتتتتتتتتتتتار  1,7بقيمغغغغغغغغغغغغغغة تشغغغغغغغغغغغغغغغيلية

خغغغغغغغغغغغغالل عغغغغغغغغغغغغام درهتتتتتتتتتتتتم إمتتتتتتتتتتتتاراتي 
2019 إجراءات احترازية حكومية لحفز النمو

20197نتائج الربع الول 
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طويرية
ريع الت شا

ص امل
ملخ

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

مغغن ألول ع التطويريغة خغغالل الر غع ايبلغغت مبيعغات املشغغار ❑
" الريمغغان"كغان ملشغرو  و درهغم إمغغارات ، مليتار2019عغام 

، (وحدة371عبر مليون درهم 623)منها الكبر  الحصة 
44عبغغغغغر مليغغغغون درهغغغغم 169" )ايكغغغغرز يغغغغاس "يليغغغغه مشغغغغرو  

مليون 64)ست ياس قطع أراض ي و ، ومن ثم فلل و (وحدة
63)، وقطغغغغغغغع أراضغغغغغغغ ي السغغغغغغغعديات (وحغغغغغغغدة14عبغغغغغغغر درهغغغغغغغم 

38)، وممشغغغغ   السغغغغعديات (وحغغغغدات3مليغغغغون درهغغغغم عبغغغغر 
مليغغغغغغون 22" )وتغغغغغغرز أج"، و(وحغغغغغغدات8مليغغغغغغون درهغغغغغغم عبغغغغغغر 

(.وحدة15درهم عبر 

درهغغغغغم مليغغغغغار 0,3مغغغغغن املرتقبغغغغغة اإليغغغغغرادات ارتفغغغغغع مخغغغغغزون ❑
2019مارس 31درهم إمارات  في مليار 4,3إمارات  إلى 

تاريخ 
اإلطالش

2019مارس 31األرقام اإلجمالية حت  
التاريخ املتوقع 
إلنجاز املشرو   

املوحدات املباعةاملوقعاملشرو 
¹

قيمة املبيعات 
مليون درهم )

¹ (إمارات 

الوحدات 
نسبة اإلنجازويةنسبة املبيع املئاالتي تم إطالقه

2014جزيرة ياسأنسام
526916547

تم التسليم96%100%

2014شاطئ الراحةالهديل
231487233

تم التسليم99%100%

2015جزيرة في أبو  يناريل
951,185161

تم التسليم59%100%

2015مدينة خليفةاملريف
281624281

تم التسليم100%100%

2015جزيرة الريمميرا
385496408

يتم التسليم94%100%

2015جزيرة ياسمايان
420766512

82%57%2019/20

2016جزيرة ياسايكرز ياس 
4721,781652

72%55%2019/20

2016جزيرة السعدياتاملمش  
182739461

39%73%2019

2016جزيرة السعدياتجواهر
6860983

82%75%2019

2017جزيرة الريمبردجزذا 
591594636

93%64%2020

2017جزيرة ياسوترز أج
1,1371,1301,236

92%18%2020/21

2018جزيرة الريمريفلكشن
8484192

44%0%2021

2018سديرةسيح الغدير
375264707

53%11%2021

2019الشامخةالريمان
8961,4181,012

89%0%2021

20192021تم اإلطالش في أبريل 2019جزيرة ياسليا

 )مشاريع الدار العقارية 
ً
%4,6107,8815,89978(التي تم تسليرها مس قا

2015جزيرة ياسوست ياس
8213,761

يتم التسليم1,01781%

قطع األراض ي في 
وست ياس

2018جزيرة ياس
44171

20322%2021

%5,47511,8137,11977إألرا   املشاريع

2019نتائج الربع الول 



2018النتائج المالية للعام 

طويرية
ريع الت شا

امل
سيلمتم الت

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

547: الوحدات التي تم إطالقها
٪96: 2019مارس31نسبة البيع حت 

تم التسليم

الهدةل
شقق سكنية مميزة: النو 
منطقة استثمارية: األرض
شاطئ الراحة: املوقع

233: الوحدات التي تم إطالقها
٪99: 2019مارس31نسبة البيع حت  

بدأ التسليم

ألزيرة ناريل
قطع أراض ي حصرية لتطوير الفلل: النو 
منطقة ،ير استثمارية: األرض
جزيرة أبو  يالزاوية الغربية من أعلى في جزيرة ناريل ، : املوقع

161: الوحدات التي تم إطالقها
٪59: 2019مارس31نسبة البيع حت  

بدأ التسليم

املريف
قطع أراض ي لتطويرالفلل: النو 
منطقة ،ير استثمارية: األرض
مدينة خليفة: املوقع

281: الوحدات التي تم إطالقها
٪100: 2019مارس31نسبة البيع حت 
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بدأ التسليم 

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

408: الوحدات التي تم إطالقها
٪94: 2019مارس31نسبة البيع حت 

التسليمأ بد

وسب ةاس
مشرو  فلل: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

1,017: الوحدات التي تم إطالقها
٪80: 2019مارس31نسبة البيع حت  

2019: تاريخ االكتمال املتوقع

ماةان
شقق سكنية مميزة: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

512: الوحدات التي تم إطالقها
٪82: 2019مارس31نسبة البيع حت  

2020/ 2019: تاريخ االكتمال املتوقع

ةاس اةكرز 
فلل ووحدات تاونهاوس : النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

652: الوحدات التي تم إطالقها
٪72: 2019مارس 31نسبة البيع حت  

2019: تاريخ االكتمال املتوقع

مرش ى
شقق سكنية مطلة على الشاطئ: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة السعديات: املوقع

461: الوحدات التي تم إطالقها
٪39:  2019مارس31نسبة البيع حت  

2019: تاريخ االكتمال املتوقع

ألواهر
فلل ووحدات تاونهاوس مطلة على مالع  الغولف : النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة السعديات: املوقع

83: الوحدات التي تم إطالقها
٪82: 2019مارس31نسبة البيع حت  
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2021: تاريخ االكتمال املتوقع

ريفلكشن
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة الريم: املوقع

192: الوحدات التي تم إطالقها
٪44: 2019مارس31نسبة البيع حت 

2021/ 2020: تاريخ االكتمال املتوقع

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

1236: الوحدات التي تم إطالقها
%92: 2019مارس31نسبة البيع حت  

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

الغدةر
مشاريع سكنية بأسعار مناسبة: النو 
منطقة استثمارية: األرض
السديرةسيح : املوقع

707: الوحدات التي تم إطالقها
٪53: 2019مارس31نسبة البيع حت  

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

الريران
سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسطأراض ي : النو 
منطقة استثمارية: األرض
الشامخة: املوقع

895: الوحدات التي تم إطالقها
٪88: 2019مارس31نسبة البيع حت 

2021: تاريخ االكتمال املتوقع

(2019تم إطالقه ح  عام )ليا 
مشاريع سكنية بأسعار مناسبة: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة ياس: املوقع

238: الوحدات التي تم إطالقها
،ير متوفر: 2019مارس31نسبة البيع حت  

2020: تاريخ االكتمال املتوقع

ذا  ردألز
شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل املتوسط: النو 
منطقة استثمارية: األرض
جزيرة الريم: املوقع

636: الوحدات التي تم إطالقها
٪93: 2019مارس31نسبة البيع حت 
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شغيلية
صول الت

ال
التجزئة

¹أأليرمتر مربع املساحة القا لة للت478,879

الشركا  التابعةالتجاريةالسكنية

:األصول 
ياس مول •
تم توسيعه في مارس)الجيمي مول •

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

(من األصول 
ارس تم االستحواذ في م)االتحاد بالزا•

2019)

الضيافة

¹غرفة¹2,900أأليرمتر مربع املساحة القا لة للت¹325,560وحدة5,621

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

2019)
(2019تم بيعه في مارس )املرجان•

: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 •
واذ تم االستح)مركز االتحاد للطيران •

(2019في مارس 

: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•

:األصول والشركات الرئيسية
انليأكاديميات الدار ومدرسة كر -التعليم • 
خدمة-إدارة املمتلكات واملرافق • 
بيفوت-االنشاءات • 
دياتتبريد منطقة السع-تبريد املناطق • 

2019مارس 31كرا ح  ¹
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  املالي
ال يانا

ة
الر ح والخسارة Balancesheet

2018الربع الول لعام 2019الربع الول لعام مليون درهم إماراتي

1,7651,470اإليرادات

(754)(1,042)التكاليف املباشرة

723715إألرا   الر ا 

%49%41هامش إجمالي األرباح

(97)(105)مصاريف بيع وتسوش وعمومية وادارية

مخصصات/ استهالك وإطفاء وشط 
(80)(53)

--املساهمة االجتماعية

/  ركةاألصول في املشاريع املشتاستبعاداتالربح من 
االستثمارات العقارية

1830

318شركات ائتال /الحصة في أرباح شركات زميلة

38135إيرادات أخر  

(41)(65)تكاليف التمويل/ صافي إيرادات

ارية، الخسارة في القيمة العادلة على العقارات االستثم
(40)(40)وانخفاض القيمة، والشط 

493668صاح  الر ا  للفترة املالية

:عائدة إ ى
553669حاملي حقوش امللكية في الشركة

(1)(60)حقوش امللكية ،ير املسيطرة

493668الر ا  للفترة املالية

(فلس)ربحية السهم األساسية واملخففة للسهم الواحد 
0.0700.085

2018ديسربر 201931مارس 31مليون درهم إماراتي

ممتلكات، آالت ومعدات

3,5463,601

17,07316,408استثمارات عقارية

2,8032,473أعمال تطويرية قيد اإلنجاز

4,2424,275املخزون واألراض ي املحددة إلعادة البيع

5,4665,469املدينون 

4,8305,015النقد

5201,303أصول أخر  

38,48138,544إألرا   الصول 

23,58924,236مجمو  حقوش املساهمين

7,5327,056الديون 

الدائنون ودفعات مستلمة مقدما وخصوم 
7,3607,252أخر  

38,48138,544مجروع الدةون وحقوق املساهرين
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692 693

االستثمارات العقارية الضيافة والترفيه الشركات التابعة تطوير املشاريع

2019اإليرادات املحققة في القطاعات خالل الر ع األول لعام 

هم
در

ن 
يو

مل

56 48
2428 9

301
329 354

324

77
39

18 20

257
217

االستثمارات العقارية الضيافة والترفيه الشركات التابعة إدارة املشاريع التطويرية تطوير املشاريع

طاع
ل أداء الق

حلي
ت

2019الر ع األول  2018الر ع األول  2018الر ع األخير 

¹( مليون درهم904: 2018مليون درهم، الربع الخير 725: 2018الربع الول )2019مليون درهم ح  الربع الول لعام 858ابةرادا  املتكررة 

2019الر ع األول  2018الر ع األول  2018الر ع األخير 

¹( مليون درهم443: 2018مليون درهم، الربع الخير لعام 396: 2018الربع الول لعام )2019مليون درهم ح  الربع الول لعام 431إألرا   الر ا  من ا ابةرادا  املتكررة  

2019أداء إجمالي األرباح في القطاعات خالل الر ع األول لعام 

هم
در

ن 
يو

مل

 من العقارات االستثمارية ¹
ط
.ريد املناطق، وأصول تب(خدمة)وإدارة وصيانة العقارات واملرافق ( أكاديميات الدار)، واملدارس (الفنادش والترفيه)، والضيافة (التجزئة، السكنية، التجارية، القر  التشغيلية)تشمل األصول املدرة لإليرادات املتكررة كال

(2018مليون درهم خالل الر ع األخير 189، و 2018مليون درهم خالل الر ع األول 148مقارنة مع )مليون درهم 188بقيمة " للمقاوالتبيفوت"إيرادات شركة 2019يستث   من اإليرادات املتكررة للر ع األول لعام 
(2018من لر ع األخير لدرهم ماليين 6، و2018من لر ع األول لمقارنة مع ال   يء )مليون درهم 11بقيمة " للمقاوالتبيفوت"إجمالي أرباح شركة 2019يستث   من إجمالي اإليرادات املتكررة للر ع األول 
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إدارة املشاريع التطويرية
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  الحكومة
حقا

ست
م

مع هيكل لخطة سداد2016تم تسليم قطعة أرض شاطئ الراحة في الر ع الثالث من ¹
إن توقيت التدفق النقدي قابل للتغيير²

املجروع20192020(مليون درهم)الصفقة 

9595-¹بيع أرض شاطئ الراحة 

250-²250الب   التحتية القابلة لالسترداد  

25095345

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

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

التدفقا  النقدةة املت قية
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:لي استفسارا  أخرى ةرجى التواصل مع

كريس ويلسون 

رئيس قسم عالقات املستثمرين

56248102971+

cwilson@aldar.com

املازميمحرد 

عالقات املستثمرين

58668102971+

malmaazmi@aldar.com ل 
ص

توا
معنا
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