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لشركةلاألواالبتكارتقريرلكمنقدمأنيسعدنا
ناواستراتيجياترؤيتنافيهونوضحالدار،

نامحطاتأبرزاستعراضمعلالبتكارومنهجنا
كاتنأيًضافيهونعرض؛2021عامخالل اشرا

تميزةمتجاربتقديممنتمكنناالتيالملهمة
.احناأربوتعزيزأعمالنا،نمووتسريعلعمالئنا،
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آلياتتعريفإلعادةبحاجةوأصبحنااألعمال،بيئةفيالجديدالطبيعيالوضعهوالتغييربات
فعمةالماألجواءهذهووسط.للمستقبلالتخطيطعليهايتوجبوكيفالمؤسسات،عمل

العالميةراتالمتغيمعالمختلفةاألعمالنماذجلموائمةكسبيلاالبتكاردوربرزبالتحوالت،
وفيغيير؛التمتسارعالعالممعواالتساقالعملمتطلباتتلبيةمنالشركاتتتمكنحتى
كفاءةسينوتحاإليرادات،تدفقاتوزيادةتجاربهم،وتعزيزالعمالءبخدمةالوفاءنفسه،الوقت

.واألداءالعمليات

ديرومومالكرائدكمطورفهياالبتكار،زخمعنبعيدةالدارشركةتكنلماإلطار؛هذاوفي
للنمومحفزاالبتكارأنتدركالمتنامية،العقاراتتكنولوجيامحفظةفيومستثمرللعقارات
.عموًماولالقتصادلألعمالدافعةإيجابيةوقوةوالمستدام،الفعال

علىلهدائمرتأثيإلحداثاألسسترسيخمنبالفعلتمكّنااالبتكار،طريقعلىانطالقناومع
مرونةعميدنحوعلىوالبياناتوالتكنولوجياوالعملياتاألفرادربطخاللمنوذلكأعمالنا،
.الربحيةوزيادةالتوسععلىقدرتناويحفزأعمالنا

أهالً بكم في تقرير االبتكار األول لشركة الدار

2021حول تقرير االبتكار 
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للمجموعةالتنفيذيالرئيسرسالة

طالل الذيابي

الرئيس التنفيذي للمجموعة

شركة الدار العقارية

لهاخالونجحتالزمن،منعقدينمدارعلىمتميزةمسيرةالدارشركةخاضت
كبةفي سواقاألشهدتهاالتيواألحداثوالتحوالتالتغيراتمنالعديدموا

تهاومكانموقعهاترسيخمنمكنهاممابكفاءة،لهاواالستجابةالعالمية،
تعزيزلالمستمرةجهودناإطاروفي.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالرائدة
واعتمدنادية،التقليالعملأساليبعنابتعدناالسوق،فيالفريدةالمكانةهذه
المستقبلرفتستشومبتكرةحديثةرؤيةإلىيستندجديًدااستراتيجًيانهًجا
.أساسيةكأولويةالعمالءعلىوتركز

منناهحققماوكلّ أعمالنالتنوعأساسيةركيزةشكّلالذيالنهج،هذاويأتي
األولمقامالفيويتمحوروالحوكمة،للنموورؤيتناقناعتنامنانطالقاً نجاحات،

موعةمجعلىباالعتمادالنتائج،وتحقيقاإلنجازاتوصناعةاالبتكارحول
ضمانلعملناأسلوبفيوالتكّيفاالبتكار،أداءلقياسموثوقةمؤشرات
.المؤشراتتلكعلىأفضلسنويةنتائجتحقيق

مدىعلىالرقميوالتحولاالبتكارمجالفياستثماراتنابدأتوبالفعل
تضاعفت2021و2019عاميفبينثمارها،تؤتيالماضية،القليلةالسنوات

فياالبتكارمحفزاتلقياسالعالميGIMIمؤشرعلىالدارنتائج
منات،المنتجوابتكارجديدة،قدراتتطويرعلىالعملونواصل.المؤسسات

جذبلىإنسعىكمااالستدامة،رأسهاوعلىاألساسية،أولوياتناتحقيقأجل
نايؤهلمماالمساعيتلككلفينجحناوقد.والكفاءاتالمواهبأفضل
.القادمةالنمومرحلةمناستفادةأفضللتحقيق

أنظمةويرتطفيالمساهمةمهمةعاتقناعلىتقعمستقبالً،النجاحولمواصلة
.الجديدةالقدراتتلككلمنلالستفادةمتكاملة

نللمساهميقيمةأفضلوتحقيقالعمالءبخدمةلالرتقاءسبيلنا:االبتكار

ثماراالستصناديقفياالستثماراتمنبعدد،2021عامخاللقمناوعليه،
العقارات،ياتكنولوجعلىخاصبشكلتركزوالتيالناشئة،الشركاتفي

منفادةواالستالمبتكرة،الشركاتتلكمعالتعاونسيتيحالذياألمر
عبرةتجاريمكاسبوتحقيقالجديدة،التقنياتحولاإلبداعيةالرؤى

.مبكًراالتقنياتتلكاغتنامإلىالمبادرة

النمويقتحقعلىتقتصرالاالبتكارفوائدأنإلىأيًضااإلشارةوتجدر
الجديدة،التقنياتتسخيرخاللمنالكفاءة،زيادةتشملولكنهافحسب،
أسرعقراراتاتخاذمنيُمكننانحوعلىالعمليات،وتبسيطالفرق،ودمج
كثر كثروتنفيذهاالمشاريعتصميمفيكفاءتناسنعززوبالتاليفعالية،وأ أ
.مضىوقتأيمن

مةالقائالفرصمنالكثيراغتنامإلىبعده،وما2022العامخاللونتطلع
كاتالشإبرامأبرزهاالدار،شركةأقسامجميعفياالبتكارمبادراتعلى را
مالئنا،لعأفضلقيمةتقديمعلىتساعدناالتيالناشئةالشركاتمع

حتىرات،بالتغييالمليئةالمرحلةهذهخاللومرونتناكفاءتناوتحسين
كثرنكون قافةثوترسيخالصاعدةوالشركاتالمشاريعدعمعلىقدرةأ
.أيًضاموظفينالدىاألعمالريادة

ةالطموحاستراتيجيتناأهدافبتحقيقالتزامناأؤكدأنأودختاماً،
كبيرةقتيوثالكفاءة،وتعزيزالنمولدفعاالبتكارفيلالستثماروالواعدة

لاألجوطويلةمستدامةقيمةلتوفيرمعاً العملمنسنتمكنبأننا
.ومساهمينالعمالئنا
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فقط،لشركةاداخلبالعملياتمعنيةليستلالبتكارالداراستراتيجيةأنونؤكد
الناشئة،اتالشركفيالمتخصصةاالستثمارصناديقفياستثمارناخاللفمن
نحددثممفيدة،الالناشئةالتقنياتونكتشفالمستقبلبناءنحوخطواتنانسرع
أعوام؛10و5غضونفيقطاعناسيشهدهاالتيوالتحوالتاالتجاهاتأبرز

تخدامواسالذكيوالتطويراالستدامةمثلاالستراتيجيةأولوياتنالتطوير
.المساحات

فيتخصصةالماالستثماراتصناديقفياستثمارناخاللمنالمثال،سبيلعلى

فيثورةستحدثالتيالمشاريعمناالستفادةمنتمكّناالعقارات،تكنولوجيا

تذباجحيويسوق  فيمؤثركالعبالشركةتساهمأنونتوقعالعقارات،قطاع
اللخالعالميالعقاراتتكنولوجياقطاعفيدوالرمليار32الـتخطتاستثمارات

.2021عام

أهدافوضعخاللمناالبتكار،مجالفيجهودنامواصلةعلىعازموننحن
عاونوالتالشفافيةمبادئعلىالتركيزمعواضحة،طريقخارطةورسممحددة
دوات،واألوالمواهبالمواردتسخيرفيسنستمركما.جريءإبداعينهجوتبني

جديدة،وخدماتمنتجاتوتصميملتطويرالناشئة،التقنياتمنواالستفادة
.جديدةأسواقودخولإضافيةمجاالتفيوالتوسع

معن فريد العولقي

المدير التنفيذي

االستراتيجية والتحول

تعزيز قدرة الدار على االبتكار
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*Source:  2021 Real Estate Tech Venture Funding Report

افتتاحية

كثرقناعتناتزداديوم،بعديوًما هواراالبتكبأنمضى،وقتأيمنأ
شهدناهماكلضوءفيسيماالوالنجاح،التقدملتحقيقاألمثلالطريق

قبلىحتالدار،شركةأدركتفقد.الماضيينالعامينخاللتحدياتمن
لإلمكاناتنالعناستطلقلالبتكاراألولويةبإعطاءأنهاكورونا،جائحةبدء

واتخطواتخاذبالتحركسارعناالقناعة،هذهمنوانطالقاً .النمووفرص
كثريصبتخصفقمناالجائحة،انتشارمعحتىالفرص،الغتنامحاسمة أ

خاللمنإطالقهاتمجديدةلمشاريعأمريكيدوالرماليين10من
."ابتكار"الداخلية،االبتكارحاضنة

مثلية،األساساألعمالنواحيمختلففيوملموسقويتأثيرلالبتكار
جديدة،الالتقنياتفيواالستثماراتوالتحولالنمواستراتيجيات

احيةنمن.لألعمالجديدةمساراتتوفيرعنفضالً المشاريع،ومحافظ
مستوىلىعاالنضباطوتعزيزالعملبيئةإثراءفياالبتكاريساهمأخرى،

لتحفيزواالفشلوتقبلاألعمال،ريادةثقافةإرساءعنفضالً الشركة،
.واصلوالتوالتعلمالتعاونتشجيعجانبإلىواإلصرار،المحاولةعلى

كافةفيلعملاسيرتوجهبوصلةبمثابةاالبتكاريكونأنيجبببساطة،
.الشركةأقسام

مقدمةيف الشركةداخلاالبتكارثقافةتعزيزوضعناالمنطلق،هذاومن
علىعهموتشجيوإبداعاتهمالموظفينلقدراتالعنانإلطالقأولوياتنا،

مةقيوتوفيرالعمالءتجاربإثراءفييساهمبماالمبادرة،زمامأخذ
.ومساهمينالشركتناأفضل

تصوراتوضععلىتساعدناجديدةعملنماذجاعتمادعلىوعملنا
إبداعيشكلبللتفكيرموظفيناتحفيزعلىقدرتناوتعززخالقةوأفكار

حلولالإليجاددائماً والسعيجديدة،عملمفاهيموصياغةواستكشاف
المستمروالتعلماالبتكارعملياتوتبنيتحديات،أيلتجاوزالفريدة،
تآلياوتطويرجديدة،وقدراتمعارفونشرودمجالمعلومات،وتبادل
.للقياسقابلةأفضلنتائجتحقيقتضمنللتنفيذفعالة

االبتكار يقود األعمالمبادرات االبتكار في الدارمنهجية االبتكارمقدمة



ويرتطمجالفيالمنطقةمستوىعلىرائدةشركةنكونأن

ىتُنسالوتجاربلحظاتنوفروأنالعقارية،المشاريعوإدارة

.ومساهمينالعمالئنااستثنائيةوقيمة

رؤيتنا

تدامة أن نضع عمالئنا في مقدمة أولوياتنا عن طريق دمج االس

..زهوالجودة والتكنولوجيا واالبتكار في كل ما نقوم بإنجا

مهمتنا

التركيز على االبتكار

لـت إليـه ، تم تأسيس أول قسـم لالبتكـار فـي شـركة الـدار، وأُوك2018في عام 
لقسـم ويركـز ا. مهمة مركزية محددة مع تخصيص ميزانية سنوية مناسـبة

واء مـن على إيجاد وتطـوير أفكـار ومفـاهيم جديـدة لتغييـر قواعـد اللعبـة، سـ
.داخل الشركة أو من جميع أنحاء العالم

لتــأثير، ويــوفر ُيعنــى قســم االبتكــار فــي الــدار بــالفرص االســتراتيجية عميقــة ا
مســتوى ألقســام وأعمــال الشــركة الخبــرات الالزمــة لتطــوير االبتكــار علــى ال

وسـع داخـل كما يقوم هذا القسم بنشر ثقافـة االبتكـار علـى نطـاق أ. الوطني
م وقــد أرســى قســ. الشــركة مــن خــالل العمــل الحثيــي مــع المعنيــين فيهــا

م تقييمهــــا االبتكــــار عمليــــة شــــفافة الختيــــار المشــــاريع المبتكــــرة التــــي يــــت
اً في تنفيذها وتبنيها، وذلك للتوصل إلى قرار سليم حول ُسبل المضي قدم

.بالسرعة والكفاءة المطلوبتين

لـة التاليـة وتتعاون الدار اليـوم مـع أفضـل الشـركات الناشـئة لتمكـين المرح
اشـرة، ولتسهيل هذا األمر، أسست الدار عملية شـراء مبتكـرة مب. من النمو

كثـر مالءمـة لبـدء عمليـات . التشـغيلوبّسطت اتفاقياتها القانونية لجعلهـا أ
ركات الناشـئة وقامت الدار أيضـاً بتعزيـز بوابـة المشـتريات اإللكترونيـة للشـ

ط إلبـــــرام عمليـــــات التعـــــاون المحتملـــــة بســـــرعة، كمـــــا عملـــــت علـــــى تبســـــي
ا يضـمن اتفاقيات سرية المعلومات، وتغيير شروط العمـل الخاصـة بهـا بمـ
لـدار بشـكل دفع المستحقات المالية للشركات الناشئة التي تتعامل مـع ا

.فوري، وأيًضا ليتم قياس أدائها وفقاً لمعيار واقعي
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أبرز محطات االبتكار

" بتكارا"إطالق حاضنة االبتكار الداخلية 

تأسيس إدارة االبتكار في الدار
إطالق الدورة األولى من حاضنة بدء التعاون مع الشركات الناشئة

"منصة"األعمال الناشئة 
ة للشركات الناشئ" سكيل أب"إطالق برنامج 

العاملة في مجال تكنولوجيا العقارات

ةحاضنمنالثانيةالدورةإطالق
"منصة"الناشئةاألعمال

، "فيفـــــي وول"تعاونــــت الــــدار مـــــع شــــركة 
ات كبـــــرى صـــــناديق االســـــتثمار فـــــي الشـــــرك
ارات الناشـــئة ضـــمن قطـــاع تكنولوجيـــا العقـــ

األوروبي

ية فتح باب التقديم للمشاركة في الدورة الثان

"سكيل أب"من برنامج 

2018201920202021

يبيةالتجر للمشاريعاألموالتخصيص
المطروحةاالبتكارمفاهيمواختبار

وى موظفاً على تصنيف المسـت25حاز 
األول فـــــــي االبتكـــــــار مـــــــن معهـــــــد إدارة 

GIMI))االبتكار العالمي 

انلضمالالزمةالسياساتوضع
معاالبتكارعمليةتكامل

الرئيسيةاألداءمؤشرات

من وقت الموظفين % 10تخصيص 
لـالبتكار

والمكافآتالحوافزعلىلموافقة
"ابتكار"األعمالبحاضنةالخاصة

" للمزيد من المعلومات حول 

15راجع صفحة " ابتكار
راجع " منصة " للمزيد من المعلومات حول 

25صفحة 

للمزيد من المعلومات حول الدورة الثانية من 

23راجع صفحة " سكيل أب"برنامج 
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المحاور واألهداف: استراتيجية الدار لالبتكار
تكنولوجيــا تتبنــى الــدار العديــد مــن محفــزات االبتكــار؛ بــدءاً مــن البيانــات الضــخمة إلــى المجتمعــات الذكيــة، ومــن

لعمـالء، وتنظـيم ويسـاهم االبتكـار فـي وضـع االسـتراتيجيات التـي تتمحـور حـول ا. العقارات إلى الذكاء االصطناعي
لنمـــو وتعزيـــز الخبـــرات المتميـــزة، وزيـــادة الكفـــاءة التشـــغيلية، وتســـريع الحلـــول التقنيـــة التـــي مـــن شـــأنها حفـــز ا

.االستدامة والشمول، ويشكل بذلك الطريقة التي نعمل بها اليوم وترسخ مستقبل أعمالنا
9
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زيادة األرباح من خالل مبادرات تغذيها االبتكارات•

اريةتحسين إجمالي الربح والعائدات من المشاريع االبتك•

تحفيز النمو التوسعي 1.
بشكل تركز الدار على طرح وتعزيز وتوسيع نطاق الحلول التي تؤثر
:التاليةمباشر وفوري على البيئة والمجتمع واالقتصاد في المجاالت

توفير الطاقة•
إعادة التدوير•
التسميد•
تأثير المناخ•

ي ثالث تعظيم تأثير االبتكار ف 
أولويات أساسية  2.

االستدامة

ميع تنشئ الدار أنظمة بيئية ذكية ومتصلة، وتعمل على إشراك ج
كثر كف اءة مع المعنيين فيها لبناء مجتمعات جديدة بشكل أسرع وأ
:خاللالتركيز على الجودة واستيعاب االحتياجات المستقبلية من

االستفادة من تدفق البيانات المتعددة عبر األصول•
استغالل تطبيقات التوأم الرقمي •
دعم سالسل التوريد•

التطوير الذكي

عمال نقوم بضخ األفكار والحلول المبتكرة في جميع جوانب األ
:والتركيز على أربعة محاور شاملة

تنفيذ مشاريع االبتكار بشكل متقن ودقيق •
تنويع محفظة االبتكار وتحسينها•
تعزيز وتنمية نظام االبتكار الخارجي•
تحويل األفكار المتميزة إلى مشاريع •
زيادة القدرات من خالل الموارد المخصصة لالبتكار•

كارااللتزام بالتميز في االبت 3.

ية وتخلق تطوير نماذج تشغيلية تدعم وظائف االبتكار الرئيس•
حالة من التآزر بين األقسام المختلفة

ير وضع سياسة حوكمة لالبتكار ومقاييس إلعداد التقار •
تتناسب مع طبيعة مشاريع االبتكار

بتكارترسيخ السلوكيات وإطالق الحوافز لتعزيز ثقافة اال•

كارترسيخ ثقافة االبت 4.

لية تسعى الدار إلى تحقيق االستخدام األمثل للمساحات الحا
راً كبيراً من والمستقبلية عبر جميع فئات األصول، وذلك لتضمن قد

:المرونة وتوفير تجارب جديدة للعمالء من خالل
إعادة تحديد الغرض من المساحة•
إنشاء مساحات متعددة االستخدامات•
استقطاب نماذج أعمال جديدة•

استغالل المساحات

10
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مهمة االبتكار 
مساهمة في تتمثل مهمتنا في توفير قيمة عالية لجميع المعنيين بمنظومة أعمالنا من خالل ال

في المنطقة، على أن تحفيز االبتكار لتصبح الدار الشركة األكثر ابتكاراً في قطاع التطوير والعقارات

:يتحقق هذا من خالل

نشر ثقافة عمل تشجع على المغامرة، 
يهم ومكافأة الموظفين على اقتراحاتهم وتول

لمشاريع جديدة

هم تطوير منتجات مبتكرة تركز على العمالء وتوفر ل
تجارب فريدة ال تنسى

1.

2.

11

االبتكار الداخلي 
خصص يقدم ولهذا نشجع على التفكير المشترك، ولدينا فريق مت. نؤمن بأن الحوار هو مفتاح االبتكار

.ةخالصة الخبرات المتاحة في مجاالت االبتكار ويدعم تطوير مفاهيمه عبر جميع أعمال الشرك
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12

كارالتطبيق المنهجي لالبت

تتطلــب تــدرك شــركة الــدار أن االبتكــار لــيس نشاطـــًا منفــًردا، بــل مجموعــة مــن األنشــطة المترابطــة التــي
دار مـن شـقين؛ دعـم ويتكون نهج االبتكار فـي الـ. استراتيجيات تكميلية ومتخصصة على مستوى الشركة

معــايير التـــي مشــاريع االبتكـــار الداخليــة، وأيًضــــا استكشــاف ورعايـــة االبتكــارات الخارجيـــة التــي توافـــق ال
.وضعتها الدار واالستثمار في الشركات الناشئة الواعدة

ل أربع على االبتكار من خالالتركيزويتم 

:قطاعات إلدارة االبتكار

وإطالق تشجيع مشاريع االبتكار الداخلية لشركة الدار من خالل تصميم1.
وتوسيع نطاق األعمال الجديدة

تقديم الدعم من خالل استشارات االبتكار2.

كة واالستثمار في أنظمة دعم الشركات الناشئة3. الشرا

كار تعزيز حوكمة االبتكار والمواءمة من خالل مجلس إدارة مختص باالبت4.
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وضعت شركة الدار العديد من األطر لمواءمة األهداف
وتخصـــــيص المــــــوارد، وأسســــــت ســـــلطة اتخــــــاذ قــــــرار 

ة ومــع المركزيــة لالبتكــار، عبــر أقســام وقطاعــات الشــرك
وتمكننـــــا هـــــذه األطـــــر مـــــن تعلـــــم . األطـــــراف الخارجيـــــة

شاريع الدروس، وتحقيق الوفورات عند االستثمار في م
.االبتكار وتنفيذها

كارهيكل حوكمة االبت
مجلس إدارة االبتكار 

ن مــن هــو لجنــة توجيهيــة تعمــل علــى مســتوى المجموعــة، وتضــم مــدراء تنفيــذيي
ويقـع علـى .جميع المستويات في الدار يعملون في الشـركات والوظـائف المركزيـة
الرئيســـية عـــاتق مجلـــس إدارة االبتكـــار مســـؤولية تقيـــيم األولويـــات بـــين النتـــائج
إلــى لجنــة ومقترحــات المشــاريع مــن لجــان االبتكــار المختلفــة، وتقــديم التوصــيات

. الدار لالستثمار

:هذا ويعمل مجلس االبتكار من خالل أربع لجان فرعية

:لجنة المشاريع الجديدة

المــوارد تقــوم بفحــص وترتيــب األولويــات واختيــار جميــع مقترحــات المشــاريع و
وافقــة لتقــديمها مــن أجــل الم( مــع مؤشــرات األداء الرئيســية المناسـبة)الجديـدة 

.عليها من قبل لجنة الدار لالستثمار

:لجنة مؤشرات األداء الرئيسية والمشاركة

كـل مشـروع، تتبع وتراقـب وتبلـغ عـن مؤشـرات األداء الرئيسـية لالبتكـار بحسـب
تــي تواجـــه وتقــوم بمشــاركة النتــائج مــع اإلدارات الوظيفيــة لتحديــد التحــديات ال

.األداء، وسبل معالجتها لتسهيل تحقيق األهداف المعلنة

كات والشؤون الحكومية :لجنة الشرا

ة وهي مسؤولة عن التواصل والعمل مع الشركاء والمعنيين من خـارج مجموعـ
كة لخلق القيمة .الدار مع التركيز على تحديد وتفعيل فرص الشرا

:لجنة السياسات وتفويض السلطات

رض وهي مسؤولة عن ضمان توافق السياسـات والعمليـات والسـلطات مـع الغـ
مالحظــات المنشــود، والعمــل باســتمرار علــى تحســين كفاءتهــا وفعاليتهــا وفقــاً لل

.الواردة من بيئة العمل

املجان االبتكار التابعة لألقس
عبرالوظيفيةاإلداراتمختلفخاللهامنتتفاعلرئيسيةكقنواتتعمل

ةمخصصموارداللجانهذهوتتضمناالبتكار،إدارةمجلسمعالدارمجموعة
توصياتهاجنةلكلوترفعالتطوير،علىاالبتكارلجانوتركز.رئيسيةإدارةكلفي

مراقبةإلىافةباإلضاالبتكار،إدارةمجلسإلىبإداراتهاالمتعلقةاالبتكاربمشاريع
.المشروعاتهذهعنالتقاريروتقديمكثب،عناألداء
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02468

2019

2020

2021

2019

3.56

التي حصلتالدرجة

عليها الدار

ادرات يــتم اســـتخدام مؤشـــر االبتكــار لمعهـــد إدارة االبتكـــار العــالمي كمعيـــار لقيـــاس أداء مبـــ
بتكـار فـي ومشاريع االبتكار في جميع شركات مجموعة الدار سنوياً، وذلك منذ إنشاء قسم اال

د وتعمـــل إدارة االبتكـــار مـــع األقســـام فـــي المجموعـــة المختلفـــة لتحديـــ. 2018الـــدار فـــي عـــام 
حركــــات العقبـــات، وتصــــميم االســــتراتيجيات، وتنفيــــذ خطـــط العمــــل الضــــرورية لتحســــين م

.االبتكار ومؤشرات األداء الرئيسية

2020

4.05
2021

6.87

25
توى موظًفا حائًزا على تصنيف المس

ــار مـــن معهـــد إدارة  األول فـــي االبتكـ

(GIMI)االبتكار العالمي 

على ((GIMIتطبيق مؤشر معهد االبتكار العالمي 
مجموعة شركات الدار

(GIMI)مؤشر معهد االبتكار العالمي

ؤشر معهد حققت الدار تحسناً كبيراً عبر جميع القطاعات وفي الدرجة اإلجمالية على م
هـذا وقـد تحسـن أدائهـا علـى المؤشـر بمقـدار . 2019منذ عام ( GIMI)االبتكار العالمي 

. 2021و2019الضعف تقريباً بين عامي 

كــد  مــنهم عــن اعتقــادهم بــأن الــدار % 84.7وفــي اســتبيان حــديي مــع مــوظفي الــدار، أ
هم فـي من الموظفين المشـاركين فـي االسـتبيان عـن رغبـت% 80وعّبر . مؤسسة ُمبتكرة

.حضور فعاليات وورش عمل خاصة باالبتكار مستقبالً 

العوامل المحتملة 
الدافعة لالبتكار

8-10

الممكنات المحتملة 
لالبتكار

4-6

ارالعوائق المحتملة لالبتك
0-2
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2021-2019أداء االبتكار في الدار 

لالبتكار GIMIالدرجة التي حصلت عليها الدار على مؤشر 
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ابتكار 
د يــــتم إطــــالق مشــــاريع االبتكــــار داخــــل الشــــركة مــــن خــــالل التعهيــــ

ل ويقــدم موظفونــا مــن خــال". ابتكــار"الجمــاعي وحاضــنة المشــاريع 
ات هـذا البرنـامج المخصـص أفكــاًرا ومفاهيًمـا يمكنهـا مواجهـة تحــدي

لمقدمة وتخضع المشاريع واألفكار ا. األعمال وتعزيز تجربة العمالء
.لعملية اختيار وتقييم مكونة من ثالث مراحل

ن مـن وحتى اآلن، بلغ حجـم اسـتثمارات الـدار فـي مبـادرات المـوظفي
.ماليين دوالر10" ابتكار"خالل حاضنة االبتكار الداخلية 

2018
"  ارابتك"إطالق حاضنة االبتكار الداخلية 

300+
عدد المشروعات المقدمة حتى اآلن

10+
مشروعات جديدة تم إطالقها

$10+ 
مليون دوالر 
اعية قيمة االستثمار في دعم األفكار اإلبد

التي قدمها موظفونا

االبتكار يقود األعمالمبادرات االبتكار في الدارمنهجية االبتكارمقدمة
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تسليط الضوء على مشاريع 
حاضنة االبتكار الداخلية

حظــى تشــكل نــدرة الميــاه واحــدة مــن أخطــر المشــكالت التــي تواجــه العــالم علــى جميــع المســتويات، وت
ي االسـتدامة وإذ تـأت . قضية إدارة المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة بأهميـة قصـوى كأولويـة وطنيـة

ئيسـية للشـركة في طليعة مساعي الدار االبتكارية، لذا تعتبـر حمايـة المـوارد المائيـة مـن محـاور التركيـز الر 
.اباعتبار أن غالبية استهالك المياه في الدار يكون لتلبية متطلبات الري في مشاريعن

، وتســتخدم 2022تقتــرح الــدار أن يــتم تأســيس  منشــأة لمعالجــة الميــاه الرماديــة بحلــول منتصــف عــام 
متـًرا مكًعبـا 50المنشأة تقنية جديدة فعالـة مـن حيـي التكلفـة لمعالجـة الميـاه بطاقـة اسـتيعابية قـدرها 

تخدام الميـاه وسـيتم تنفيـذ هـذا المشـروع فـي بـرج بريـدجز فـي جزيـرة الـريم، وسـتجري إعـادة اسـ. فـي اليـوم
دامة المعالجـة ألغـراض ري المســاحات الخضـراء حــول األبـراج، وهــو مـا يعـد إنجــاًزا كبيــًرا فــي مجـال االســت

.ويتماشى مع مبادرات الدار لبناء مستقبل مستدام

الحلول المستدامة 

المياه الرمادية 

مشــروبات حــّول برنــامج التســميد التجريبــي لشــركة الــدار نفايــات الطعــام مــن منافــذ بيــع األطعمــة وال
كســيد الكربــ ون والنفايــات المختلفـة فــي يــاس مـول إلــى أســمدة، ممــا سـاهم فــي تقليــل انبعاثــات ثـا ي أ

.  الموجودة في المكبات، وتحسين معدالت إعادة التدوير في وجهتنا الرائدة للتسوق

كــز التســوق واألصــول األخــرى التابعــة للــدار لالســتفادة مــن نفايــات وســيتم تعمــيم المشــروع عبــر مرا
.الطعام على نحو مستدام وتقليل التأثير البيئي

آلة السماد
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مجموعة المشروعات المنضوية تحت مظلة 
"كالود"العالمة التجارية 

وق والتجزئـة الرئيسـية الجديد، الذي تم ابتكاره وتطويره داخلًيا، لتحقيق االستفادة المثلى من المساحات في ياس مول، وجهة التسـ" كالود سبيسز"جرى تدشين مفهوم 
.يةويركز المفهوم على تطوير حلول مساحات العمل الذكية والمرنة، والتي تعد قيمة مضافة لمحفظة الدار العقار . لشركة الدار وعالمتها التجارية الرائدة

الحــر، كمــا يــدعم هــذا المشــروع نمــاذج العمــل عــن بعــد والعمــل. مفــاهيم المســاحات العقاريــة المتميــزة مــع أعلــى مســتويات خدمـة العمــالء" كــالود سبيســز"تلتقـي عنــد 
. ويضيف في الوقت ذاته عناصر الراحة والضيافة على نحو ينتقل بالمفهوم الشائع لمساحات العمل المشتركة إلى آفاق جديدة

.  حلول أعمال ديناميكية فعالة من حيي التكلفة لمساعدة رواد األعمال والشركات على االزدهار" كالود سبيبسز"عالوًة على ذلك، يوفر 

لُيتــاح مـن خاللــه عــدد كبيــر مــن مســاحات العمـل المشــتركة المنســقة بعنايــة، وغــرف االجتماعــات 2020أول منفــذ لــه فـي يــاس مــول فــي نــوفمبر " كــالود سبيســز"وافتـتح 
بـدأ -2021مـن عـام وبحلـول الربـع األول-والقـى طـرح المفهـوم طلًبـا كبًيـرا لدرجـة أنـه . الخاصـة، واالسـتوديوهات االحترافيـة، والتـي تـوفر جميعهـا مرونـة عاليـة فـي التكلفـة

.ضمن محفظة أصول الدار في مدينة أبوظبي ومواقع أخرى في اإلمارة فضالً عن المواقع الدولية" كالود سبيسز"التخطيط لتوسيع نطاق 

84%كالود سبيسز 
ي ف " كالود سبيسز" معدل إشغال مساحات

2021ياس مول في ديسمبر 

655
في "كالود سبيسز"عدد أعضاء 

2021ديسمبر 

%20
نسبة مدخول تذكرة اليوم الواحد من 

2021في " كالود سبيسز"إيرادات 
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:بالنسبة للدار

ارسيناريو يفوز فيه الجميع هو قمة االبتك

قيمة االستخدام المبتكر لألصول بما يزيد ال•
والمرونة

تدفق إيرادات جديدة من المحفظة الحالية•
وجهة زيادة إقبال العمالء بشكل منتظم على ال•

لة حيي يمكنهم التسوق وتناول الطعام ومزاو
العمل في الوقت نفسه

عمالء بالنسبة للمستأجرين وال
:في ياس مول

رإضافة قيمة قائمة على الخدمة للمستأج•
ن توفير خدمة ذات قيمة مضافة للمستأجري•

ن في ياس مول الذين يمكنهم االستفادة م
المساحة دون دفع اشتراك عضوية

:بالنسبة لعمالء كالود سبيسز

–الراحة التي يوفرها التواجد في وجهة تسوق •

تمزج بين أسلوب الحياة والعمل

ات إتاحة خيار توسيع أعمالهم من خالل تأجير وحد•

المحالت أو األكشاك أو الشاشات الترويجية
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كالود ليفينج

الســتثمار، إلــى حفــز المزيــد مــن االبتكــار داخــل الــدار ل" كــالود سبيســز"أدى النجــاح الكبيــر لمفهــوم 
كيـات السـوق، والسيما في مجـال إعـادة تخصـيص األصـول العقاريـة اسـتجابًة للتحـوالت فـي دينامي

لتفكيـر وقـاد هـذا كلـه ل. ورغبًة في استهداف شرائح جديدة من العمـالء، وتوليـد إيـرادات مسـتدامة
.العالمة التجارية الثانية تحت مظلة كالود-" كالود ليفينج"في إطالق 

، علــى مشــروع خــاص باإلقامــات قصــيرة األجــل؛ حيــي 2021عملــت الــدار لالســتثمار، طــوال عــام 
الثـة أشـهر تتراوح عقود إيجار الوحدات السكنية المفروشة والمجهزة بالكامل مـن يـوم واحـد إلـى ث

ل هــذا وسـرعان مــا تحـو. تشـمل اسـتخدام المرافــق ورسـوم اإلدارة دون أي تكــاليف إضـافية خفيــة
ممـــن المنـــتج الجديـــد إلـــى خيـــار مثـــالي للمســـافرين مـــن رجـــال األعمـــال والمســـافرين والعـــائالت

. يقضون عطالتهم في العاصمة، ويريدون منزالً مجهزاً طوال مدة إقامتهم

االســتفادة ، دشــنت الـدار منًتجـا غيـر مسـبوق فــي أبـوظبي يسـمح لهـا ب"كـالود ليفيـنج"ومـع إطـالق 
مليـار دوالر وفقـاً لتقـديرات 116القصوى من أصولها السكنية والوصول إلى سوق عالميـة بقيمـة 

.2020في  تقريرها حول سوق اإليجارات قصير األجل لعام " سكيفت"شركة 

أبوظبي الحل المبتكر من الدار لإلقامات القصيرة في
بدون أي مجهود

وحدة في مشروعي ذا بريدجز وبرج القوس في85تشمل المرحلة األولى •
جزيرة الريم

ط تقع الوحدات المعروضة للتأجير في موقع مثالي بالقرب من وس•
المدينة والوجهات الترفيهية والثقافية في جزيرة السعديات

يتم التعاقد بال أد ى مجهود أو أي التزام طويل األجل•
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شركة الخدمات 
العقارية المتقدمة

ةالعقاريالحلولبتطويروتقومالعقارات،تكنولوجياقطاعفيتعملناشئةكشركة"ADRES"المتقدمةالعقاريةالخدماتشركةتأسست
.أبوظبيسوقفيبهاالمرتبطةوالدعمالبحيوخدماتالمبتكرة

المنصةهذهرتوفبحييواحدة،رقميةمنصةضمنأبوظبيفيالعقاريةالعملياتجميعلتوحيدالدارموظفيألحدخطرتكفكرة"ADRES“بدأت
العقارات،فينوالمتخصصيوالمنظماتوالدولييناإلماراتيينللمستثمرينالتأجيرومعامالتالعقارات،مبيعاتمثلوسلسةشاملةخدمات
.وغيرهاالمستقبليةالمشروعاتومبيعاتالعقاريالرهنوخيارات

وتمه،عليالمبدئيةالموافقةعلىالداروحصلتالتنفيذية،اإلدارةعلىبهالخاصةالجدوىودراسةADRESمشروععرضتم،2019مايووفي
.وإطالقهتطويرهلدعموالتحوللالستراتيجيةالتنفيذيالمديررعايةتحتالحين،ذلكمنذالمشروع،وأصبح.العملياتلبدءالميزانيةتخصيص

مدعومةحلوللتطويرالفنيةالمنتجاتتطويرفرقمعوتعاونتموظًفا،41تضمبذاتهاقائمةكشركةADRESتسجيلتم،2020عاموبنهاية
.بالتكنولوجيا
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ئة التعاون مع الشركات الناش

لشـركات منذ أن بدأنا أولى خطواتنا على طريق االبتكار، كان واضًحـا أن التعاون مع ا

ويعـــد إبـــرام . الناشـــئة هـــو حجـــر الزاويـــة فـــي جـــدول أعمـــال االبتكـــار لمجموعـــة الـــدار

كات مــع الشــركات الناشــئة ظــاهرة عالميــة متناميــة، حيــي تميــل الشـــرك ات الشــرا

عـم الشـركات الناشئة إلى السيطرة على سوق االبتكـار، ولكنهـا غالًبـا مـا تحتـاج إلـى د

بشـــكل الكبـــرى لتأســـيس اســـم لهـــا فـــي القطـــاع والوصـــول إلـــى األســـواق الرئيســـية

كاتنا مــع الشــركات الناشـــئة علــى ســيناريوهات م. مســتقل ربحـــة لــذلك، تركــز شـــرا

وصـول إلــى للجـانبين بحيـي يمكـن للشـركات الناشـئة االســتفادة مـن مـوارد الـدار وال

ة األســــواق مــــن جهــــة، وتكتســــب الــــدار رؤى مختلفــــة حــــول االتجاهــــات المســــتقبلي

.والتقنيات والقطاعات الجديدة من جهة أخرى

ية ولهـــذا تتعـــاون الـــدار مـــع الشـــركات الناشـــئة لالتفـــاق علـــى مؤشـــرات أداء رئيســـ

كة، والتغلــب علــى التحــديات المشــ تركة، واضــحة لتحقيــق األهــداف الكاملــة للشــرا

.ومتابعة فرص النمو

شـركة ناشـئة تنوعـت مجـاالت عملهـا مـا بـين 16وتعاونت الـدار العـام الماضـي مـع 

أمين وقامــت الـــدار بتـــ. دعــم التعلـــيم إلــى إدارة البنـــاء المـــدعوم بالــذكاء االصـــطناعي

. عة لهاجميع فرص المشاريع التجريبية مع اإلدارات والشركات المختلفة التاب

Kamkalima–كم كلمة

لبنان

. أسســــتها ســــيرون شــــامجيجيان، وهــــي مدرســــة لغــــة عربيــــة
الـــــذكاء االصـــــطناعي Kamkalima"-كـــــم كلمـــــة"وتســـــتخدم 

ة الطـالب والتعلم اآللي عبر منصة قائمة علـى االنترنـت لمسـاعد
مهـاراتهم في الصـفوف مـن الرابـع إلـى الثـا ي عشـر علـى تحسـين

. في اللغة العربية

س مكتبـــة رقميـــة ضـــخمة بهـــا درو" كـــم كلمـــة"وتمتلـــك منصـــة 
التفكيـــر تفاعليــة تعلــم القــراءة والكتابـــة واالســتماع والتحــدث و

ة ويــــتم تصــــنيف هـــــذه الــــدروس تلقائًيــــا مــــع إمكانيـــــ. النقــــدي
.دراستها ذاتًيا أو تحت إشراف المعلمين

تعلـيم مع شركة الدار لل" كم كلمة"وتم تجربة استخدام منصة 
جريبـي ، وتنظـر الـدار حاليـاً فـي توسـيع البرنـامج الت2021في عام 

. ليصبح حالً موسًعا عبر مدارسها

Cycledسيكلد  –
اإلمارات العربية المتحدة

فــي جامعــة نيويــورك أبــوظبي كشــركة Cycled-تأسسـت ســيكلد 

سـلة وقامـت بتطـوير. ناشئة مقرها دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة
Cycled SmartBinمهمــالت ذكيــة إلعــادة التــدوير تحمــل اســم 

. لزيادة كمية ودقة عملية فرز المواد القابلة إلعادة التدوير

ة ويـــــتم اســـــتخدام الـــــذكاء االصـــــطناعي لتحديـــــد المـــــواد المختلفـــــ
الداخلية الموضوعة في سلة المهمالت مع فرز العناصر في األكياس

يديـة التـي وفيما تقدر كفاءة فرز سـالل المهمـالت التقل. بآلية خاصة
Cycled SmartBin، ُيظهــر االختبــار أن %20تــتم يــدًويا بأقــل مــن 

% 45وزيادة في االستخدام بنسبة % 88تحقق كفاءة فرز تصل إلى 
ر مـع كما أن عملية إعادة التـدوي. لتحقيق معدل إعادة تدوير أفضل

مدعمـــــة بنظـــــام حـــــوافز مجزيــــة؛ ففـــــي كـــــل مـــــرة يقـــــوم " ســــيكلد"
ون نقاطــاً المســتخدمون بإيــداع نفايــات قابلــة إلعــادة التــدوير، يكســب

.يمكن استبدالها بقسائم التسوق

ق التابعـة على إطالق تجريبي في وجهات التسـوّ " سيكلد"وحصلت 
ركـز لمجموعة الدار، وتم وضع السالل الخاصة بها في يـاس مـول وم

، كمـا تـم توسـيع 2021التجارة العالمي خالل الربـع الرابـع مـن عـام 
.نطاق استخدامها بعد إتمام هذه التجربة
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Contilio–كونتيليو

-يليـوهـي منصـة لتحليـل اإلنشـاءات مدعومـة بالـذكاء االصـطناعي تابعـة لشـركة كونتContilio–كونتيليـو 
Contilioيانـات ومقرها المملكة المتحدة؛ وتعد هذه المنصـة األولـى مـن نوعهـا عالًميـا، حيـي تقـوم بتحويـل ب

مراعــاة موقــع البنــاء واإلنشــاءات فــي الوقــت الفعلــي إلــى معلومــات عــن جــودة البنــاء، وترقيــة العمــل فيــه مــع
. مؤشرات األداء الرئيسية والمخاطر

بعــاد لتــوفر معلومــات قابلــة للتنفيــذ مــن البيانــات ثالثيــة األ2019فــي عــام Contilio–تــم إطــالق كونتيليــو 
سـة الكهربائيـة لمواقع البناء من خالل التصنيف الذكي لجميع العناصر الهيكليـة والمعماريـة، وعناصـر الهند

والجــدول  (BIM)وتقــوم المنصــة بمقارنــة هــذه البيانــات تلقائًيـــا مــع نمذجــة معلومــات البنــاء. والميكانيكيــة
وئي، وكـذلك وتتميز هذه المنصة بسهولة استخدامها وتوافقها مع جميع أجهـزة المسـح الضـ. الزمني للتنفيذ

.  مع الطائرات بدون طيار المتاحة تجارياً 
من 2021على فرصة مشروع تجريبي مع شركة الدار للمشاريع في عام Contilio–حصلت شركة كونتيليو 

سـتخدام العالمية المتخصصـة فـي تكنولوجيـا العقـارات، ويـتم حاليـاً تعمـيم ا Pi Labs-خالل شركة باي البز
. عبر مشاريع مختلفةContilio–تكنولوجيا كونتيليو 

أيضـاً لمتابعـة تقـدم أعمـال البنـاء والتحقـق مـن جـودة التركيـبContilio–ويـتم اسـتخدام منصـة كونتيليـو 
درجـة، وسـيتم متابعـة 360للمرحلة األولى من مشروع السعديات غروف، حيي ستوفر تصـوراً رقميـاً بزاويـة 

ة تلقائيـة مـع تقدم المشـروع وجـودة التركيـب باسـتخدام تقنيـة الـذكاء االصـطناعي، باإلضـافة إلـى إجـراء مقارنـ
.نمذجة معلومات البناء والتنقل وغير ذلك الكثير من الوظائف التي ستدعم أعمال اإلنشاءات

The Concept–ذا كونسبت 

اإلمارات العربية المتحدة

الناشئة، ومقرها أبوظبي، خدمات استشارية للتصميم The Concept–تقدم شركة ذا كونسبت  
دوير، والمصنوعة واالستدامة فيما يخص المواد االستهالكية القابلة للتحلل والتحويل إلى سماد وإعادة الت

.  من مجموعة مواد مستدامة عالية الجودة

تقديم إلى السوق في البداية من خالل قطاع الطيران، ثم استمرت فيThe Concept-دخلت ذا كونسبت 
.حلول لمجموعة واسعة من القطاع مثل الضيافة والنقل والرعاية الصحية

مركز لتحويل مركبات البناء القديمة إلى شاحنات طعام ستتThe Concept-تعمل الدار مع ذا كونسبت 
أيًضـا فـي مشـروع إلعـادة اسـتخدام نفايـات البنـاء The Concept-وتشـارك ذا كونسـبت . فـي سـول بيـت 

.الفوالذية والخرسانية في أعمال فنية مستدامة سيتم وضعها داخل مجتمعات الدار

المملكة المتحدة
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برنامج تسريع األعمال

Scale Up-سكيل أب
المعنية بتوفير أحدث حلول -لدعم الشركات الناشئة العالمية  Scale Up-أطلقت الدار برنامج سكيل أب 

.  ل إلى األسواقللوصو-التكنولوجيا في مجاالت الضيافة، وتجارة التجزئة، وإدارة المجتمعات السكنية والتجارية 

وية؛ حيي بوابة للشركات الناشئة للوصول إلى فرص نمو حقيقية وبناء شبكات ق Scale Up-يوفر سكيل أب 
ول والنمو في يركز على مساعدة الشركات الناشئة العالمية المتخصصة في تكنولوجيا العقارات المتطورة للدخ

ووجهات أسواق اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي من خالل المشاريع التجريبية مع الدار
.أعمال رائدة أخرى في المنطقة

ديدة وتدعم الدار الشركات الناشئة في الحفاظ على مرونتها وسرعتها من خالل االستفادة من االتجاهات الج
مثالًيـا للتوجه العام  Scale Up-ويعد برنامج سكيل أب . واستثمار الوقت والموارد في تكنولوجيا العقارات

زودها باألدوات لالبتكار في الدار، حيي يوفر منصة فريدة تربط الشركات الناشئة الواعدة بالشركات األخرى، وت
. الالزمة لتوسيع نطاق أعمالها والنمو في أبوظبي

على تحسين مهارات االبتكار عبر مختلف أقسام الدار الستكشاف Scale Up-كما يعمل برنامج سكيل أب 
 لمبادرات ويعد هذا البرنامج مكماًل . واستخدام تقنيات عقارية مبتكرة ومستدامة من خالل المشاريع التجريبية

. للبيع بالتجزئة" منصة"االبتكار الحالية لشركة الدار، بما في ذلك برنامج 

استهدفت الدورة األولى من برنامج

الشركات  Scale Up-سكيل أب 
:تالعالمية الناشئة المعنية بمجاال

االستدامة

التطوير الذكي

استغالل المساحات

نامج وتستهدف الدورة الثانية من بر 

الشركات  Scale Up-سكيل أب 
:االتالعالمية الناشئة المعنية بمج

تقنية التعامالت 
( البلوك تشين)الرقمية 

تحليل البيانات

تجربة العمالء

200
ن مشروع متقدم للدورة األولى م

برنامج سكيل أب

285
ة مشروع متقدم للدورة الثاني

من برنامج سكيل أب

23

االبتكار يقود األعمالمبادرات االبتكار في الدارمنهجية االبتكارمقدمة



من دفعة الشركات الناشئة في الدورة األولى

Scale Up-سكيل أب

Envio-انفيو 
ا ي األلمانية الناشئة منتجات إنترنت األشياء التي تسمح للمبEnvio–تقدم شركة انفيو 

قل أو يدويًا من بتشغيل نظام متكامل يتيح ربط وجمع وتحليل وتحسين البيانات بشكل مست
.خالل األجهزة التي تدعم الويب

GBuilder-جي بيلدر 
ي بين الفنلندية الناشئة منصة تتيح االتصال الرقمGBuilder-طورت شركة جي بيلدر 

.العميل وفريق المشروع وموقع البناء

Metrikus-متريكوس 
الناشــئة، التــي تتخــذ مــن المملكــة المتحــدة مًقــرا لهــا، حلــًوال Metrikus-تقــدم شــركة متريكــوس 

ة وتحســين برمجيــة لقطــاع العقــارات مــن خــالل منصــة رقميــة مبتكــرة لتركيــز الكفــاءات التشــغيلي
علــى مشـروع تجريبــي مــع Metrikus-وحصــلت متريكـوس . جـودة الهــواء الـداخلي فــي العقـارات

يم تـوفير المصـادر، وتسـل: ويغطـي نطـاق المشـروع التجريبـي. 2021شركة بروفيس خـالل نـوفمبر 
طيهــا وتشــمل المواقــع التــي يغ. األجهــزة، ونشــر البــرامج ذات الصــلة، والتــدريب، وإدارة المشــاريع

.روفيسالبرنامج التجريبي ياس مول، ومقر مجموعة الدار الرئيسي، والمقر الرئيسي لشركة ب

شركات، وتم اختيار ثالث شركات فائزة10ضمت 

ر مع الدار مع توفير تم اختيار الشركات الناشئة الثالثة الفائزة من القائمة القصيرة للمرشحين، وحظيت بعقد تجريبي مدفوع األج
بيئة األعمال ،Hub71إلى وأتيحت للفائزين أيضاً فرصة االنضمام. مساكن ومكاتب مدعومة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

صول إلى شركاء من العالمية للتكنولوجيا في أبوظبي؛ وبالتالي االستفادة من الحوافز السخية، وسلسلة خدمات خلق القيمة، والو 
تطوير المواهب، الشركات والمؤسسات الحكومية الرائدة لتوسيع نطاق المنتجات، واالستفادة من الفرص السوقية التي يقدموها، و

.ورفع مستوى التمويل، واالنضمام إلى مجتمع سريع النمو
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2020
"منصة"إطالق برنامج 

500+
عدد المشروعات المقدمة في دورتي

البرنامج

%70
من المشاريع المقدمة للدورة 
ها الثانية من برنامج منصة قدمت

رائدات أعمال

1
مليون درهم إماراتي

مع "منصة"محّفزات مالية للفائزين في برنامج 
توفير مساحة لمشاريعهم في إحدى وجهات 

. التسّوق التابعة لشركة الدار

%35
ية من المشاريع المقدمة للدورة الثان

من برنامج منصة قدمها مواطنون 
إماراتيون

"منصة"حاضنة األعمال 
اد األعمال ويهدف البرنامج إلى تشجيع ودعم روّ . المبتكرة كبرنامج مسّرع لريادة األعمال مدته ستة أشهر" منصة"أطلقت الدار مسابقة 

ئة في دولة اإلماراتوأصحاب المشاريع، وتنمية وتطوير المواهب األكثر ابتكاًرا، وتوفير بيئة محّفزة لتطوير مفاهيم مبتكرة في قطاع التجز 
.  العربية المتحدة وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي كجزًءا من جهود الدار وتفانيها لتعزيز ودعم االقتصاد المحلي

ًرا لها، والتي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مق" منصة"استهدفت الدورة األولى من برنامج 
، واستقطبت مجموعة واسعة من 2021في عام " منصة"وتم إطالق الدورة الثانية من . تعمل في مجال البيع بالتجزئة والمقاهي والمطاعم

تدامة عبر جميع أنحاء شركات البيع بالتجزئة، بما في ذلك الشركات الناشئة والمشاريع القائمة على التكنولوجيا والتي تساهم في دعم االس
.دول مجلس التعاون الخليجي
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كات من أجل االبتك ارشرا

مــن لبنــاء أنظمــة فعالــة وداعمــة لالبتكــار، تتعــاون الــدار مــع شــبكة واســعة

اء نظـــام المعنيـــين والمختصـــين اإلمـــاراتيين والـــدوليين للمســـاهمة فـــي إرســـ

تســريع للشـركات الناشـئة بطــرق عـدة، مـن زيــادة قـدرة االبتكـار المحليــة إلـى

.العمل والتسويق

ي دولة شركاء الرؤية المتكاملة لالبتكار ف 
اإلمارات العربية المتحدة

الحاضنةارمركز أبوظبي لالبتك

الشريك التعليمياتالمسرع للوصول إلى الشبك الشريك الرقمي الحكومي

ةشريك البيئة التمكيني

شريك القطاع الخاص
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ةاستثمارات االبتكار العالمي

ق االســتثمار تميــل شــركات التطــوير العقــاري الرائــدة بشــكل متزايــد إلــى االســتثمار فــي صــنادي
ل علـى أحـدث التي تركز على الشـركات الناشـئة فـي قطـاع تكنولوجيـا العقـارات، وذلـك للحصـو

ار فــي تكنولوجيــا وبــات ُينظــر اآلن إلــى االســتثم. التقنيــات واالطــالع علــى االتجاهــات المســتقبلية
كاتها ا. العقــارات علــى أنــه ســـبيل التطــوير الجديــد للقطــاع لخارجيـــة وتســـتفيد الــدار مــن شــرا

ـــــًدا أعلــــى علــــ ى لتوســــيع نطــــاق وصــــولها إلــــى أحــــدث التقنيــــات والحلــــول، وبــــذلك تحقــــق عائ
. استثماراتها في االبتكار

ي قطـــاع وبـــدأت الـــدار اســـتثماراتها فـــي صـــناديق االســـتثمار فـــي الشـــركات الناشـــئة العاملـــة فـــ 
". فيفي وول"تكنولوجيا العقارات مع الصندوق األوروبي للتكنولوجيا العقارية الذي تديره 

ا الشـمالية وآسـيا وتشمل استراتيجيتنا التنويع الجغرافي في منـاطق االسـتثمار لتشـمل أمريكـ
ار فــــي والمحـــيط الهــــادئ؛ حيــــي يتــــيح لنــــا تنويــــع محفظتنــــا تطــــوير منظــــور أوســــع، واالســــتثم

. عالميالصناديق والشركات التي تدعم وتوسع قطاع التكنولوجيا العقارية على نطاق

فيراالستثماصناديقمعالتعاونمنالدارأهدافوتتمثل

:يف العقاراتتكنولوجيافيالعاملةالناشئةالشركات

تهاالتواصل مع شركات تكنولوجيا العقارات العالمية األفضل في فئ1.

تحديد االتجاهات المستقبلية وتوقع الطفرات المحتملة2.

عرض التقنيات القابلة للتنفيذ في قطاع األعمال3.

الكفاءة في استخدام الموارد الداخلية4.

كةتعقدالدار -"لووفيفي"معاستراتيجيةشرا
كبرأحد ركاتالشفيالعالميةاالستثمارصناديقأ

العقاراتتكنولوجياقطاعفيالناشئة

كة إســتراتيجية مــع 2021عقــدت الــدار فــي مــايو  كبــر صــناديق االســتثمار العالميــة فــي الشــركات ال"فيفــي وول"شــرا ناشــئة فــي ، أحــد أ
كة على االستثمار في الصندوق األوروبي لتكنولوجيا العقارات الـذي تـ. قطاع تكنولوجيا العقارات ، "فيفـي وول"ديره وتركز هذه الشرا

الل هــذا وتســعى الــدار مــن خــ. وبــذلك تصــبح الــدار الشــريك المحــدود األول للصــندوق مــن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا
والوصـول إلـى أحـدث الواسعة من شركات التكنولوجيـا العقاريـة الناشـئة فـي أوروبـا،" فيفي وول"االستثمار إلى االستفادة من شبكة 

، وتحديـد الحلـول ويتيح ذلك للدار رؤى متبصـرة إلثـراء قـرارات األعمـال. التقنيات والتوجهات التي تدفع عجلة تطور القطاع العقاري
مليـار دوالر فـي 185مار وتتوقـع الرابطـة األوروبيـة للتكنولوجيـا العقاريـة اسـتث. والتحسينات المحتملة لمختلـف الشـركات التابعـة لهـا

ركة بهــذا االتفــاق إلــى مجموعــة مــن الشــركاء المحــدودين االســتراتيجيين لشــ" الــدار"وتنضــم .  2025التقنيــات العقاريــة بحلــول عــام 
.ارية في أوروبا، ممن ينشدون االستثمار في شركات التكنولوجيا العقارية الرائدة ضمن منظومة التكنولوجيا العق"فيفي وول"

كات الحالية مع صناديق االستثمار في الشرا
:اراتالشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا العق
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ربرنامج الوالء الرقمي المبتكر للدا

كثر الطرق فعالية لالحتفاظ بالعمالء وزيادة اإلير ووفقاً . اداتتعد برامج الوالء واحدة من أ
مـن المسـتهلكين بعالمـة % 84ألبحاث شركة باين أند كومبا ي لالستشارات، يلتزم قرابة 

من العمـالء إن القـدرة علـى كسـب المكافـآت تـؤثر% 66ويقول . تجارية لديها برنامج والء
.على سلوكهم في اإلنفاق

تنوًعـــا للـــوالء، صـــممته ليكـــون برنـــامج الـــوالء األكثـــر" دارنـــا"وعنـــدما طـــورت الـــدار تطبيـــق 
التعلــيم ومرونــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛ حيــي تكــافس العمــالء علــى التســوق و

.اتوالترفيه واالستثمار العقاري والتأجير وحتى اإلنفاق على صيانة الممتلك

، ســواًء علـى إضــافة القيمـة إلــى جميـع المتعـاملين مــع الـدار" دارنـا"ويعتمـد نجـاح برنــامج 
ز األفـــراد المســـتأجرين مـــن تجـــار التجزئـــة أو العالمـــات التجاريـــة المختلفـــة، وكـــذلك تحفيـــ
كـل درهـم والعائالت المقيميين في مجتمعات الدار عبر منحهم أعلى قيمة ممكنة مقابـل

.  يتم إنفاقه ضمن أصول الدار

700+
مستأجر تجاري نشط في 

"دارنا"برنامج 

60,000+
2021أعضاء دارنا بنهاية عام 

%20
متوسط الزيادة في إنفاق أعضاء 

كز الدار التجارية في" دارنا" عام في مرا

2021

%25
يستخدمون " دارنا"من أعضاء 

كثر من أصل من أص ول التطبيق في أ

الدار

دارنا
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لة دعم الشركات الناشئة العام
في مجال الضيافة

يع نطــاق يـدعم التفاعــل الكبيــر للعمـالء مــع مرافــق ومؤسسـات الضــيافة توســ
كثــر خصوصــي عــالوة . ةاالبتكـار لرفــع جــودة الخــدمات المقدمــة وتقــديم تجــارب أ

اقــع علــى ذلــك، غيــرت الجائحــة طــرق االبتكــار فــي هــذا المجــال للتعامــل مــع الو
د لتطور هـذا الجديد، حيي أفسحت المجال لالبتكار االستراتيجي كأساس جدي

.القطاع

ناشــئة ، أطلقــت الــدار للضــيافة مشـاريع تجريبيــة لســت شــركات2021فـي عــام 
ـــأثير فـــوري فـــي إدارة أصـــول محـــددة للضـــيافة واالســـتدامة، ولت ـــز إلحـــداث ت عزي

.تجربة العمالء

Winnow-وينو 
تساعد مشغلي الضيافة على إدارة -مقرها المملكة المتحدة -وهي شركة ناشئة ، Winnow–تعاونت الدار مع وينو 

كة في الحد من النفايات عبر األ كثر استدامة وربحية عبر الحد من هدر الطعام؛ وتساهم هذه الشرا صول أعمالهم بشكل أ
.المختلفة في جزيرة ياس ومنتجع القرم الشرقي

طناعي فـي علـى تتبـع وتقليـل النفايـات مـن خـالل اسـتخدام كـاميرات عاملـة بتقنيـة الـذكاء االصـ Winnow-تسـاعد حلـول وينـو
مــواد الغذائيــة، ويقــوم البرنــامج بعــدها بتحديــد تكلفــة هــذه ال. المطــابخ، ممــا يســاعد فــي تحليــل الصــور لتحديــد األغذيــة المهــدرة

.وتوفير األفكار المناسبة لمساعدة الطهاة على خفض هدر الطعام بشكل كبير مع مرور الوقت

كات الــدار التعــاون مــع الشــركات الناشــئة المحليــة التــي تحــدث نقــالت نوعيــة فــي مجــال الضــيافة، وت -عــد أوبــاالتشــمل شــرا
Opaalaوف في المطاعم إحدى هذه الشركات؛ وهي منصة ذكية غير تالمسية قائمة على التكنولوجيا السحابية تسمح للضي

ــا. والمقــاهي ودور الســينما وغيرهــا مــن األمــاكن بالطلــب والــدفع مباشــرة مــن هــواتفهم المحمولــة -الوســيتم اســتخدام أوب
Opaala ويتم أيضـاً . 2022مبدئياً في سول بيت ، وكذلك في المطاعم والمقاهي الموجودة في ممشى السعديات خالل عام

.بحي إمكانية تعميم الفكرة عبر محفظة أصول الضيافة في الدار خالل مراحل التنفيذ الالحقة

Opaala-أوباال 

-علي شريط اإلشغال الفندقي في الوقت الف

Real-time Hotel Occupancy Ticker
 Real-time Hotel-، بتنفيذ أداة رقمية تسمى شريط إشغال الفنادق في الوقت الفعلي2021قامت الدار، في يونيو 

Occupancy Ticker تها من لمساعدة اإلدارة العليا للشركة على متابعة وتلقي إشعارات بتحديثات الحجز عبر محفظ
.أصول الضيافة المملوكة والمدارة لها

، وزيادة وتتماشى االستعانة بهذه األداة المتطورة مع توجه الدار إلى استخدام األدوات الرقمية لتعزيز الرؤى الداخلية
.المبيعات من خالل طرح العروض في الوقت المناسب، وتعزيز تجربة عمالئها بشكل عام
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(BAUG)بناء يتكيف مع النمو 
شـركة أحد النواتج الفريدة لحاضنة االبتكار الداخلي ل (BAUG)يعد حل البناء المتكيف مع النمو

ابلــة الــدار، حيــي يســتجيب هــذا الحــل لرؤيــة الــدار المتمثلــة فــي إنشــاء مســاحات مرنــة، ومنــازل ق
منــزل علــى للتكيــف مــع المســتقبل، وإضــافة قيمــة الســتثمارات عمالئنــا مــن خــالل زيــادة قــدرة ال

.التكيف مع التغيرات وأيضاً قدرة العمالء على تحمل التكاليف

يضـــم حـــل البنـــاء المتكيـــف مـــع النمـــو مجموعـــة مـــن خيـــارات التصـــميم الرقمـــي ذات األســـعار
ية، وتبـدأ مـن غرفـة نـوم المعقولة لفيال قابلة للترقية والتخصيص بما يلبي االحتياجات المسـتقبل

واحــدة وحتــى خمســة غــرف نــوم، وقــد حظـــي هــذا الحــل المبتكــر بموافقــة مســبقة مــن الجهـــات 
. المختصة

كن جديـد ويتيح هـذا الحـل للعمـالء توسـيع منـازلهم بمـرور الوقـت دون الحاجـة لالنتقـال إلـى مسـ
ــــا متعــددة لتناســـب ميزانيــات ال عمـــالء مــع نمـــو أســرهم، وبالتـــالي يــوفر أحجاًمــــا مختلفــة وعروضـً

.وتفضيالتهم على صعيد التصميم

ةتصميم وتطوير المجتمعات الذكي
وألن . ابشـــكل كبيــر علــى كيفيــة اســـتخدامنا للمســاحات وتوقعاتنــا منهـــ19-أثــرت جائحــة كوفيــد

كثــر كفــاءة واســتدامة ومرونــة، لــذا تعت بــر األدوات العمــالء يتطلعــون إلــى االســتثمار فــي مشــاريع أ
مبتكـرة فـي وقـد نشـرت الـدار العديـد مـن الحلـول الرقميـة ال. الرقمية ضرورية لتحقيق تلـك الغايـة

ة رائـدة إلـى شـركة رقميـ" الـدار للتطـوير"كجزء من حملة علـى مسـتوى اإلدارة لتحويـل 2021عام 
ـــا رائـدة فــي دمــج االبتكـار الرقمــي فـي العمليــات والمنتجـ وقــد ركــزت . اتفـي المنطقــة، ولتكـون أيضـً

.هذه الحلول عموًما على تصميم منازل مرنة وتطوير مجتمعات ذكية
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Archistar-التعاون مع شركة أركيستار 
"وترز أج"في مشروع  

فـي المرحلـة Archistar–مع الشركة األسترالية الناشـئة أركيسـتار " الدار للتطوير"تتعاون 

Archistar–وتركـز تقنيـة أركيسـتار . الشـهير فـي جزيـرة يـاس" وتـرز أج"الثانية من مشـروع 
التوليــدي عمليـة التخطــيط والتطــوير بأكملهـا علــى نظــام أساسـي واحــد قــائم علـى التصــميم

.ية ممكنةالرقمي لتمكين المطورين من تقييم وتصميم المواقع بما يحقق أقصى ربح

مــع الــدار علــى تطــوير حلــول مصــممة لتناســب المواقــع Archistar–وتتعــاون أركيســتار 
مـات الشـاملة التي تعمـل الـدار علـى تطويرهـا، بحيـي تسـمح هـذه التقنيـة باسـتكمال التقيي

افقـــة مـــع لكـــل موقـــع بســـرعة، وتـــوفير المخطـــط الرئيســـي وخيـــارات تصـــميم المبـــا ي المتو
ميـــع كمـــا تســـمح هـــذه التقنيـــة بتصـــور ج. مواصـــفات الموقـــع والقواعـــد والمعـــايير المحـــددة

والتصــميم الســيناريوهات المحتملــة فــي وقــت مبكــر مــن العمليــة، والقيــام بتحليــل الجــدوى
.والربحية في مرحلة مبكرة، وبالتالي تقليل المخاطر من البداية

تطوير مجتمع ذكي في سعديات غروف

يقـع هـذا المشـروع . مليارات درهم8تم تأسيس سعديات غروف كمجتمع ذكي بقيمة تصل إلى 
ألـف متـر مربـع 60متعدد االستخدامات في قلب المنطقـة الثقافيـة فـي جزيـرة السـعديات، ويضـم 

. شـكل متكامـلمـن مسـاحات التجزئـة والترفيـه والتسـلية المصـممة لتلبيـة احتياجـات المجتمـع ب
كبــر مـــن االتصـــال واألتمتــة والت قنيـــات التـــي وتــم تخطـــيط المشــروع كمنطقـــة ذكيـــة تتمتــع بقـــدر أ

ذي وكجــزء مــن مفهــوم تصــميم ســعديات غــروف الــ. تتوافــق مــع احتياجــات العمــالء وتطلعــاتهم
الطاقــة، كمـا تقــوم يسـتخدم أحـدث التقنيــات، تتمتـع المبـا ي الذكيــة بالقـدرة علــى تقليـل اسـتخدام
.تشغيلالتكنولوجيا الحديثة بتطبيق نظم تدعم الصيانة الوقائية، وخفض تكاليف ال

، تعاونت الدار مع عدد من مطوري األلعـاب األلمـان لبنـاء عـالم السـعديات غـروف2021وفي عام 
تســـويقية وقــد تــم عــرض المشــروع المبتكــر فــي العديــد مــن الفعاليــات ال". ماينكرافــت"فــي لعبــة 

.واجتذب اهتماًما كبيًرا من المشترين
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ات ماجد الفطيم والدار تسعيان ألن تكونا أول المؤسس
ة في العقارية التي تتبنى المعامالت العقارية الرقمي

اإلمارات

إلنشـــاء -التابعـــة لشــركة ماجــد الفطــيم العقاريــة -بــدأ تعــاون الــدار مــع ماجـــد الفطــيم لمشــاريع المــدن المتكاملــة 
عـن قـانون 2021وتنفيذ منصات رقمية للمبيعات العقاريـة عقـب إعـالن حكومـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي عـام 

مالت ويـــنص القـــانون الجديـــد علـــى تســـهيل إجـــراءات المعـــا. جديـــد بشـــأن المعـــامالت اإللكترونيـــة وخـــدمات الثقـــة
الحجـــة القانونيـــة العقاريـــة وتبســـيطها مـــن خـــالل اعتمـــاد االبتكـــار التكنولـــوجي والتقنيـــات الرقميـــة لتـــوفير القيمـــة و

ظمــة البيــع عبــر وتســعى الشــركتان ألن تكونــا أول مــن يطبــق أن. للتوقيــع الرقمــي بمســتوى قبــول التوقيــع اليــدوي
.اإلنترنت التي أتاحها القانون في دولة اإلمارات العربية المتحدة

. ن والـدوليينتساهم رقمنـة المعـامالت العقاريـة فـي تبسـيط عمليـات بيـع وشـراء وإدارة العقـارات للعمـالء اإلمـاراتيي
ت بشـكل كبيــر، كمـا يـؤدي االنتقـال إلـى المعــامالت العقاريـة اإللكترونيـة إلـى تقليـل الوقــت المطلـوب إلتمـام المعـامال

كمـال المعـامالت ويمكـن للمشـترين. وتعزيز تجربة العميل، فًضال عن حمايـة للبيئـة نًظـرا لتقليـل اسـتخدام الـورق إ
.رقمًيا من منازلهم أو مكاتبهم بغض النظر عن مكان وجودهم الفعلي
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طلب على االبتكار لتلبية ال: الدار للمشاريع
الطاقة في مواقع االنشاءات 

كبـر مواقـع اإلنشـاءات التاب عـة لهـا، قامــت لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى الطاقـة فـي أحــد أ
50ة بتصــــميم وبنــــاء أول محطــــة للطاقــــة الشمســــية بطاقــــ" الــــدار للمشــــاريع"شـــركة 

ات وتســـاهم هـــذه المحطـــة فـــي مواجهـــة تحـــدي. كيلـــوواط للمـــرة األولـــى فـــي تـــاريخ الـــدار
كة الكهربـاء استخدام وقود الديزل فـي مواقـع اإلنشـاءات التـي ال يوجـد بهـا اتصـال بشـب

.العامة

كتـوبر وتم االسـتعانة بالفعـل بهـذه التقنيـة فـي مشـروع بنـي يـاس شـمال السـك ني فـي أ
مقــدرة بمعــدل وفــي الشــهر األول مــن التنفيــذ، تــم تجــاوز نســبة تــوفير التكلفــة ال. 2021

.طًنا من انبعاثات الكربون13مع تفادي إطالق % 25-% 17

بة وشـــكّلت هـــذه المحطـــة فرصـــة تعليميـــة رائعـــة لفـــرق المشـــروع، حيـــي وصـــلت نســـ
، ومـن المقـرر تعمـيم هـذه التجربـة فـي 2021فـي نـوفمبر % 30التوفير في التكاليف إلى 

.تقبليةمواقع البناء غير المتصلة بشبكة الكهرباء، باإلضافة إلى المواقع المس

%25
موقع قيمة توفير الطاقة في ال

يذخالل الشهر األول من التنف

%30
قع قيمة توفير الطاقة في المو

فيذخالل الشهر الثا ي من التن

13 
طن من انبعاثات ثا ي 

ضهاأكسيد الكربون تم خف
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وأنظمة التعلم التي تقودها 19-االستجابة لجائحة كوفيد
التكنولوجيا 

العديــد مــن المبــادرات التــي عــززت اســتثماراتها الســابقة المهمــة فــي 2021فــي عــام " الــدار للتعلــيم"أطلقــت 
:مجال التكنولوجيا

19-االستجابة لجائحة كوفيد

، نجحــت 2021و2020خــالل عــامي % 100مــع التحــول إلــى التعلــيم االفتراضــي عــن بعــد بنســبة وصــلت إلــى 
قائمـــة، وحققـــت فـــي تقـــديم تجـــارب تعليميـــة متميـــزة أثنـــاء الجائحـــة باالعتمـــاد علـــى خبراتهـــا ال" الـــدار للتعلـــيم"

عت الشــركة مــن واســتطا. االنتقــال الســلس إلــى اســتراتيجية ارتكــزت علــى تــوفير التعلــيم فــي أي وقــت ومكــان
كاديميـة متزامنـة وغيـر متزامنــة لجميـع مجتمعـات المـدارس التابعــة خـالل هـذه االسـتراتيجية تقـديم تجــارب أ
يـة التعلـيم لها، وتم توزيع حـزم دعـم ثنائيـة اللغـة علـى جميـع المـوظفين والطـالب وأوليـاء األمـور لتسـهيل عمل

جموعـات عالوة على ذلك، تم تخصيص خطوط اتصـال سـاخنة لتقـديم المزيـد مـن الـدعم لجميـع الم. عن بعد
. الدراسية خالل هذه الفترة

كحل تم Blackboard Learn (LMS)بعد إجراء تقييم شامل، تم اختيار نظام بالك بورد إلدارة التعلم  
وتم تنفيذ . ةلدعم االنتقال إلى التعلم االفتراضي خالل الجائح" الدار للتعليم"تعميمه عبر مجموعة مدارس 

كثر عمليات تطبيق الح" بالك بورد"، وقد أشاد بها فريق 2021هذه االستراتيجية في يناير  ل كواحدة من أ
.تنظيًما في كل من المدارس االبتدائية والثانوية

كات التعليمية، اختارت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي نظام كانفس Canvas-وضمن مدارس الشرا by 
Instructure2021ي سبتمبر وقد بدأ التنفيذ ف . إلدارة التعلم ليتم نشره في مدارس الحلقة الثانية والثالثة ،

.وأشاد به فريق عمل دائرة التعليم والمعرفة

إعادة تعريف التعليم

م فــي ويقــع التعلــي. يعــد االبتكــار أحــد أهــم توجهــات القــرن الحــادي والعشــرين
العـــالم قلـــب التحـــول القـــائم علـــى االبتكـــار لتحقيـــق المواءمـــة مـــع متطلبـــات

" لتعلـيمالـدار ل"ولتحقيق ذلك، تـدرك . الرقمي الذي يزداد تشابكًا مع الوقت
.روح العصرأن التكنولوجيا حليًفا ال غنى عنه لتطوير التعليم الذي يواكب

LMS-تعميم نظام إدارة التعلم 
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شبكة مدربي التكنولوجيا

ة قويـة ، قمنـا ببنـاء شـبك"الـدار للتعلـيم"عبر مجموعة مـدارس 
ومبتكــــــرة وفريــــــدة علــــــى مســــــتوى المنطقــــــة مــــــن المــــــدربين 

ـــــذين ســـــاعدوا فـــــي تشـــــكيل وقيـــــادة اســـــترات يجية التقنيـــــين ال
تعليميــة وقــد طورنــا أنظمــة. التكنولوجيــا واالبتكــار الخاصــة بنــا

ن حلـول وتربوية رقمية متطورة لجميع مدارسنا باالسـتفادة مـ
.األجهزة والبرامج الرائدة

ارير يقــدم أعضــاء هــذه الشــبكة مــن المعلمــين ذوي الخبــرة تقــ
. تكـــــارفصـــــلية إلدارات مدارســـــهم عـــــن تـــــأثير التكنولوجيـــــا واالب
د خطــط وتخضــع المجــاالت والمشــاريع للتــدقيق، حيــي تســتن
ج هـــذه تطـــوير المدرســـة وتطـــوير نمـــاذج تقيـــيم أدائهـــا إلـــى نتـــائ

.  التقارير

امجـــــة كبيئــــات تعليميـــــة د" الــــدار للتعلـــــيم"تصــــنف مـــــدارس 
الخاصـة يتفاعل فيهـا الطـالب مـن ذوي االحتياجـات التعليميـة

مــنح وتظهــر هنـا أهميـة االبتكـار فـي. جنبـاً إلـى جنـب مـع أقـرانهم
أطـر أدوات تمكينية للطالب مـن ذوي القـدرات الخاصـة ضـمن

ي يـتم ، حيـ"الـدار للتعلـيم"التعلم المعمول بها في مؤسسات 
تعلم تقديم أساليب وأفكـار ومنهجيـات جديـدة تعـزز خبـرات الـ
ميــة للطــالب، وتضــمن عــدم تــرك أي طالــب بــدون تجربــة تعلي

.تالئم قدراته

االبتكار من أجل الدمج

Key2Enableطرح لوحات مفاتيح 
لتساعد على التعلم

همم من ذوي كإحدى الشركات الناشئة التي تبتكر أدوات جديدة متعددة الوظائف تتيح التواصل الرقمي ألصحاب الKey2Enableظهرت 
.  عملية دمجهم في مسارات التعليم داخل المدارس Key2enableاإلعاقة الذهنية والجسدية أو ممن يعانون صعوبات التعلم، وبالتالي تعزز 

إلتاحة الفرصة أمام الطالب من ذوي  Key2Enableمع " الدار للتعليم"، تعاونت الدار ومؤسسة 2021-2020وخالل العام الدراسي 

.Expressiaومنصة التعلم Key2Enableاإلعاقات المعقدة للوصول إلى التكنولوجيا المساعدة عن طريق لوحة مفاتيح 

العضلي وإعاقات تم تحديد خمس عائالت للبدء التجريبي في استخدام هذه التقنيات، حيي شارك األطفال من ذوي الشلل الدماغي والحثل
دى الطالبات، وتدعى وتمكنت إح. التنسيق الحركي في تقييم شامل الحتياجاتهم، وتم تدريبهم الحًقا على كيفية استخدام لوحة المفاتيح

Key2Enableخالل مشروع الدار مع-مريم  من االستقالل وتطوير قدراتها على التواصل كتابياً بمساعدة لوحة المفاتيح من -
.Key2Enableطورة، وبتفاعلهم مع وتشير النتائج المبكرة إلى الفوائد التي تعود على الطالب والعائالت في التعليم باستخدام هذه األداة الم

.التكنولوجيا ومع بعضهم البعض بطرق جديدة ومبتكرة

-للتعرف على قصة مريم 
كاديمية المعمو -رة الطالبة في أ

مع لوحة مفاتيح   
Key2Enableاضغط هنا
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بوتات مسابقة األولمبياد الخاص اإلماراتي للرو
2021-2020الموحدة 

اتي تـــــم تصـــــميم مســـــابقة الروبوتـــــات الموحـــــدة لألولمبيـــــاد الخـــــاص اإلمـــــار
نوعـــة كبرنـــامج إثرائـــي يهـــدف إلـــى تشـــجيع الطـــالب مـــن ذوي القـــدرات المت

وإلهـــــــــامهم للمشـــــــــاركة فـــــــــي أنشـــــــــطة العلـــــــــوم والتكنولوجيـــــــــا والهندســـــــــة 
يم العــالي والرياضـيات، وإمكانيــة التخصـص فــي هـذه المــواد فـي مرحلــة التعلـ

ع وتجمـــع المســـابقة الطـــالب مـــن أصـــحاب الهمـــم مـــ. والمهـــن المســـتقبلية
وتيرتــه أقـرانهم للعمـل ًمعـا كفريـق واحـد؛ وتشـجع كـل فريـق علـى التحـرك ب

.ت جديدةالخاصة واالستمتاع بتجربة تعلم مهارات جديدة وتكوين صداقا

ــــدار للتعلــــيم"كانــــت  مــــن الشــــريك التعليمــــي الرســــمي للــــدورة األولــــى" ال
فــي 2021-2020مســابقة الروبوتــات الموحــدة لألولمبيــاد الخــاص اإلمــاراتي 

فريقـــاً مـــن ثمـــا ي مـــدارس تابعـــة للـــدار 30حيـــي شـــارك . أبـــوظبي والعـــين
مــن إجمــالي الفــرق التــي شــاركت فــي % 24للتعلــيم فــي المســابقة، وشــكلوا 

.المسابقة
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التخطيط للمستقبل واالبتكار في التعليم

اإلصدار التعليمي: ماينكرافت

ار التعليمي سابقة إقليمية في استخدام اإلصد" الدار للتعليم"حققت 
والتي شهدت  (Minecraft Education Edition)من لعبة ماينكرافت

كمال العديد من منصتها زيادة كبيرة في عدد المستخدمين وتم إ
على سبيل المثال؛ عمل فريق . 2021المشاريع المهمة عليها في عام 

ة ، على إعاد"الدار للتعليم"مدرسة مبارك بن محمد، التي تديرها 
طالب واستعان ال. تخطيط وتصميم مدرستهم باستخدام ماينكراف

ات بمخطط المدرسة الحالي مع تطبيق فهمهم لمفاهيم الرياضي
.  بناءالمختلفة ومهارات إدارة المشروع والعمل الجماعي لبدء عملية ال
تلفة والزال هذا المشروع مستمًرا، ويقوم الطالب بتطوير مساحات مخ

ي داخل المدرسة مع تكوين الشخصيات من غير الالعبين لتحاك
.معلميهم

ألعاب من أجل التغيير 

يات كبرنامج تبادل افتراضي للمعرفة بين الطلبة في مرحلة المراهقة في الوالG4C-" ألعاب من أجل التغيير"تم إطالق مبادرة 
ي وتعاون على ويجمع البرنامج الشباب من البلدان األربعة ضمن حوار إبداع. المتحدة والبحرين وإسرائيل واإلمارات العربية المتحدة
استوديوهات وينضم هؤالء الطالب إلى أقرانهم من البلدان األخرى لتشكيل. أساس اهتمامهم المشترك بألعاب الفيديو وتصميمها

ويقوم المعلمون في الفصول G4Cألعاب والتعاون افتراضًيا إلنشاء ألعاب، حيي يتم تدريبهم على منهج تصميم األلعاب الخاص بـ 

ويتم تكريم ،GameExchangeوفي كل عام، يقدم المشاركون مشاريع ألعاب إلى مسابقة . الدراسية باإلشراف على هذه األنشطة
.المتسابقين الذين وصلوا إلى النهائيات والفائزين في حفل توزيع الجوائز

وشركاء دولة اإلمارات لهـذه المبـادرة هـم الـدار

وقـد انطلقـت الجولـة .twoFour54للتعلـيم و
2021األولـــى مــــن هــــذه المبــــادرة فــــي ســــبتمبر 

م طالًبــا مــن مـدارس الـدار للتعلــي67بمشـاركة 
:التالية

كاديمية العين أ

مدرسة أدنوك ساس النخل

"يمالدار للتعل"مدرسة الغد التي تشغلها 

دار ال"مدرسة مبارك بن محمد التي تشغلها 
"للتعليم
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ستدامة تمر الدار بمرحلة مواتية لالبتكار في مجال اال
متزايد من االجتماعية والبيئية؛ فباإلضافة إلى العدد ال

المبادرات والمحاور والحاضنات، ثمة مجموعة 
امةمتزايدة أيًضا من األبحاث والمعارف حول االستد

حلول للتحديات: االبتكار من أجل االستدامة
االجتماعية والبيئية

وفـي . ية واالجتماعيـةيشكل االبتكار واالسـتدامة عـاملين مهمـين لتحقيـق التنميـة البيئيـة واالقتصـاد

ويتهـــا إطـــار ســـعي الـــدار لترســـيخ مفهـــوم االســـتدامة فـــي جميـــع مجـــاالت عملهـــا، أصـــبح االبتكـــار أول

.االستراتيجية

ويشـمل  (SDMS).، اسـتثمرت الـدار فـي تطـوير وتنفيـذ نظـام إدارة بيانـات االسـتدامة2021فـي عـام 

كثـر مـن ألـف نقطـة إدخـال بيانـات، ويتـيح تتبـع األداء االقتصـادي والبيئـي واالجتمـاعي هذا النظـام أ

كثـر كفــاءة وموثوقيــة وأســرع مق. بشـكل دوري ارنــة وقــد جعــل هــذا النظـام عمليــات جمــع البيانــات أ

.بالسنوات السابقة، كما يسمح للدار بتتبع بصمتها الكربونية باستمرار

مناخيـة، وذلـك ويتم أيًضا دراسة إطالق برنامج يركز على تكنولوجيا العقـارات التـي تـوفر الحلـول ال

لكربــون، مــن وتماًشــيا مــع التــزام الــدار بإزالــة ا. اســتناًدا إلــى الــرابط القــوي بــين االبتكــار واالســتدامة

ة في مجال المتوقع أن يفتح هذا المجال العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة العامل

.المناخ وتكنولوجيا العقارات لعرض ابتكاراتها وتجربتها مع الدار

300+

،2021في عام 

كثر من أبلغ أ

1000
ماعية مقياس للحوكمة البيئية واالجت

((ESGوالمؤسسية 

مة االبتكار لتحقيق القي
المشتركة

يـــة أظهـــر العامـــان الماضـــيان أن الشـــركات التـــي تعطـــي األولو 
كثر مرونة مقارنة بمنافسـ ومـن . يهالتحقيق االستدامة تكون أ

جنــدة المــرجح أن يكــون النجــاح حليــف الشــركات التــي لــديها أ
ات خاصة باالستدامة خالل األزمـات، حيـي تشـهد هـذه الشـرك

ى توليـد تقلبات أقل في أسـعار أسـهمها، فًضـال علـى قـدرتها علـ
؛ عــالًوة علــى ذلــك. المزيــد مــن اإليــرادات علــى المــدى الطويــل

تجــــاوز فــــإن الشــــركات التــــي تنخــــرط فــــي االبتكــــار المســــتدام ت
ــــة إلــــى التركيــــز علــــى االســــ تثمار الســــعي لتحقيــــق أربــــاح فوري

.طويل األمد في التقنيات والمواهب

SDMSالتعريف بنظام 

كثر من  عن أ
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، انصـــب التركيـــز وقتهـــا علـــى غـــرس ثقافـــة االبتكـــار، وتطلـــب هـــذا األمـــر وجــــود 2018عنـــدما أنشـــأنا إدارة لالبتكـــار فـــي عـــام : ســـلمى
لفـة إلشـراك إستراتيجية تدعم العمل بأكمله مع التقدم خطوات محسوبة لألمام، ذلك ألن كل شركة تحتاج إلى أدوات وخطط مخت

ن نقــاط اتصــال وعمــدت هــذه اإلســتراتيجية الســتيعاب األشــخاص الــذين ســيكونو. موظفيهــا عبــر المراحــل المختلفــة لرحلــة االبتكــار
ين العمليــات القائمــة لالبتكــار أو المــوظفين الفعليــين الــذين ســيقومون بتفعيــل االبتكــار، أو تطــوير المنتجــات أو المشــاريع، أو تحســ

.ة إلشراك الموظفينأتذكر أنه في البداية كان لدينا جلسات توعية منتظمة حول االبتكار، وكان لدينا أيضاً برامج تحفيزي. بالفعل

وم علـى رفـع أستطيع أن أؤكد أن ثقافة االبتكـار باألسـاس هـي تمـرين شـامل، وليسـت مجـرد ممارسـة؛ لـذا، فـإن أسـلوبنا منهجـي يقـ
لـــى التجديـــد واالســـتعانة بالمـــدربين والخبـــراء فـــي التـــدريب ع-بمـــا فـــي ذلـــك البـــرامج التعليميـــة -مســـتوى الـــوعي، ووضـــع البـــرامج 

ذي نقـيس موظًفا على تصنيف المستوى األول في االبتكار من معهد إدارة االبتكار العالمي وهـو المؤشـر الـ25وقد حصل . واالبتكار
ت والتعـرف علـى أنفسنا على أساسـه، كمـا اعتمـدنا علـى صـقل مهـارات موظفينـا وتعزيـز فهمهـم للمتطلبـات الالزمـة البتكـار المنتجـا

.مبادئ إدارة التغيير

يـي قمنـا بتضـمين وساعدنا هذا الـنهج فـي التغلـب علـى التحـديات التـي قـد تواجههـا أي شـركة كبيـرة تتجـه نحـو االبتكـار والتطـوير، ح
ادرات الــتعلم وعنــدما جـاء معــدل رضــا المـوظفين ممــن شــاركوا فـي مبــ. االبتكـار فــي أطرنـا الخاصــة وشــرعنا فـي تنفيــذ مبــادرات الـتعلم

.مرتفعاً، علمنا وقتها أننا نسير على الطريق الصحيح

ي، نائب في حوار مع سلمى كيال : تصور للمستقبل
الرئيس لالبتكار  في الدار

ة لمجموعة كيف يتم غرس ثقافة االبتكار في الشركات واألقسام المختلف
؟الدار؛ خصوًصا وأن لكل منها نطاق عمل خاص ومجاالت تركيز مختلفة

ة قمنا بتضمين االبتكار في أطرنا الخاص
. وشرعنا في تنفيذ مبادرات التعلم

وعندما جاء معدل رضا الموظفين ممن 
ا شاركوا في مبادرات التعلم مرتفعاً، علمن
.وقتها أننا نسير على الطريق الصحيح
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الصلة لتدعم قدرتنا على متابعة بعض الفرص الرئيسية وثيقة2021و2019جاءت مضاعفة ميزانياتنا بين عامي : سلمى
ويضـاف . رقة فـي عملنـاوكان إضفاء الطابع الرسمي على مساعينا لربط االبتكار بمؤشرات األداء الرئيسية عالمة فا. باالبتكار

ئة فـي اإلمـارات ذلك إلى رصيد اإلنجازات المهمة التي نفخر بإتمامها خالل الفترة الماضية، ومنها العمل مـع الشـركات الناشـ
كات األخرى التي أبرمناهاScale Upودولياً من خالل برنامج  .وكذلك الشرا

شـركة، وذلـك خـالل عـام واحـد 16شـركات ناشـئة إلـى العمـل مـع 4مـن التعـاون مـع 2021و2020كما انتقلنـا بـين عـامي 
.فقط

ار فـي برامجنـا لالبتكـار أستطيع القول إن التركيز المكثف على االبتكار ونتائجه سـاهم فـي اجتـذاب شـركاء محتملـين لالسـتثم
كثـر اسـتراتيجية فـي تشـكيل هـذه البـرام ج وتوجيههـا مـع ممن تواصلوا معنـا معـربين عـن رغبـتهم فـي االسـتثمار ولعـب دور أ

وقعـه فـي هذا األمر لم نكن نت. الدار، وهذا يكشف مدى إدراك اآلخرين من داخل القطاع العقاري لجودة مشاريعنا االبتكارية
.هذه المرحلة المبكرة من رحلتنا مع االبتكار، ولكنه يشكل مؤًشرا مًهما على أدائنا الجيد ومحطة بارزة هذا العام

بتكار ما هي اإلنجازات الكبرى التي حققتها الدار على صعيد اال
خالل العام الماضي؟

كاتنا مــع أربعــة صــناديق لالســتثمار فــي الشــركات الناشــئة كبوصــلة نهتــدي بهــا الس: ســلمى تكشــاف فــرص نســتخدم شــرا
كات الصـاعدة التـي وتساعدنا هذه الصناديق في البحي عن الشركات الناشئة وتحديد االتجاهات والشـر. االبتكار في السوق

. من المحتمل أن تؤثر على قطاع العقارات

كز االبتكار العالمية وحاضنات األعمال تمكننا من الوص كاتنا وتعاوننا مع الشركات الدولية ومرا ول إلـى السـوق كما أن شرا
ين والالعبـــين العالميــة والتعـــرف علــى توجهـــات االبتكــار فيهـــا؛ إذ تتــيح لنـــا هــذه الصـــناديق التواصــل مـــع الشــركاء المحتـــرف

. واألهم من ذلك أننا نطور فهًما شامالً لما يفعلونه وأسباب كل منهم. المؤثرين في القطاع

ـــا حــول الســوق وتتــابع المنشــورات وتقــارير المحللــ ين وشــركات مـن جهــة أخــرى، لــدينا فــرق داخليــة فــي الشــركة تجــري أبحاثً
.االستشارات الدولية ذات الصلة

كبون فرص االبتكار الموجودة في األسواق اإلماراتية كيف توا
والعالمية؟
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ار فحسـب؛ بـل ال يقتصـر نجـاح وتعميـق االبتكـار علـى تأسـيس ثقافـة االبتكـ! هذا سـؤال مهـم: سلمى
مـل بأقـل قـدر ممكـن يحتاج األمر أيًضـــا إلى األطر التي تمكّن االبتكار من التأثير والتواجد في بيئة الع

.يرةمن الصدام، وتجنب المقاومة التي توجد دائًمـا داخل أي مؤسسة وال سيما الشركات الكب

ب أن تمـنح علمتنا التجربة أنـه إذا كنـت تريـد تأسـيس إدارة أو قسـم لالبتكـار داخـل مؤسسـة مـا؛ يجـ
ة، فال يمكنهم اتبـاع اإلدارات والفرق المعنية به بعض االستقاللية التخاذ القرار والتصرف في الميزاني
نســتوعب هــذا كنــا. أسـلوب تقليــدي فــي اإلدارة باتخــاذ القــرار مركزيًــا ألن ذلــك ســيعيق جهــود االبتكــار

ركات األمر جيًدا منذ البداية، ولهذا قدمنا مجموعة جديدة من اإلجراءات التي تـدعم اسـتقطاب الشـ
وعات تجريبيـة الناشئة، مثـل عمليـة الشـراء المباشـر للشـركات الناشـئة التـي تريـد الـدخول فـي مشـر

بـرى قـد ال مع الدار، وذلك حتـى ال يضـطروا إلـى خـوض مناقصـات تنافسـية فـي مواجهـة الشـركات الك
.تكون في صالحهم

ديد وفـــي الســـياق نفســـه؛ تأكـــدنا مـــن وضـــع شـــروط دفـــع مواتيـــة، وتنازلنـــا عـــن الضـــمانات مـــع تســـ
فشـــاء التـــي كمـــا تـــم تبســـيط بنـــود اتفاقيـــة عـــدم اإل. المــدفوعات فـــي غضـــون أيـــام للشـــركات الناشـــئة
لـداخليون كـل هـذه العمليـات يقـوم بهـا المعنيـون ا. أبرمتها الدار مع الشـركات الناشـئة لهـذا السـبب

اعد علــى فــي الــدار واإلدارات ذات الصــلة مــع امــتالكهم االســتقاللية التامــة إلنجازهــا، وهــذا بــدوره يســ
ال نتوقــع تحقيــق ولــدينا فــي قســم االبتكــار نفــس المســاحة مــن الحركــة واالســتقاللية، و. تطــور االبتكــار

.عائد فوري على االستثمار ألن النتائج تحتاج إلى بعض الوقت

ة عندما نتحدث عن االبتكار، ثمة عوامل ومحددات حتمي
حقق كارتباطه بالتغيير مثالً، وضرورة دعم القيادة كي ي
اح على نتائج ملموسة، والتنسيق مع المعنيين، واالنفت

عالم الشركات الناشئة

كثـر كفـاءة، ونسـتعين بأ: سلمى سـلوب الـدفع نتساءل حول كيفيـة إنجـاز مهامنـا بشـكل أفضـل وأ
نوات التي وبمجرد أن تثير شركة ناشئة اهتمامنا عبر إحدى الق. والجذب حسب متطلبات العمل

ا مواتيـة، نقـدم فـإذا جـاءت تقييماتنـ. ذكرتها سابًقـا، نخضعها لمعاييرنـا وأدوات التقيـيم الموضـوعة
جريبـي وفًقــا الشركة الناشئة لوحدة األعمال التي تناسب مجـال عملهـا للبـدء فـي تنفيـذ مشـروع ت

.للخطة المحددة

ة الـثالث لشـركة ومن معاييرنا الرئيسية للتعاون مع الشركات الناشئة هو األولويـات االسـتراتيجي
ى الكيفيـة الدار، وهي االسـتدامة، والتطـوير الـذكي، واسـتخدام المسـاحات؛ لكننـا ال ننظـر حصـرياً إلـ 

كثر من هذه األولويات، فنح ن ننظـر أيًضـا التي تضيف بها الشركة الناشئة القيمة ضمن واحد أو أ
التـي تقـدم -فيرس ، والميتـا(بلـوك تشـين)مثل تقنيـة التعـامالت الرقميـة -إلى التقنيات الناشئة 

ــا جديــدة تماًمــا للنظــر إلــى قطــاع العقــارات دون أن تنــدرج بالضــرورة ضــمن األولويــات ال ثالثــة طرًق
تفادة منهـــا األساســية التـــي ذكرتهــا سابقــــًا؛ ولكنهــا مـــن المهــم بطبيعـــة الحــال استكشـــافها واالســ

.للبقاء في المقدمة والحفاظ على ميزة تنافسية في السوق

ون عندما تتعاون الدار مع شركة ناشئة، ما الذي تبحث
عنه عادًة؟

كيف تتعاملون مع هذه العوامل أو المحددات، 
وكيف تواجهون مقاومة التغيير؟
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