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Classification : External General Purpose 

الدار تعزز مكانتها الرائدة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات برفع  
 تصنيفها ضمن ثالثة مؤشرات عالمية 

 
على مقياس تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من شركة   2022في    16.1درجة  الدار تحقق   •

 2021عام  خالل   16.6 مقارنة مع درجة  "ساستيناليتيكس"
، مقارنة  الحالي" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" خالل العام  BBB"رتقي إلى تصنيف  الدار ت •

 2021عام  خالل" BB" مع تصنيف
 2021نقطة خالل عام  58مقارنة مع  نقطة على مؤشر داو جونز لالستدامة 60سّجلت هذا العام  الشركة  •

تصنيفاتها  :2023  يناير  9أبوظبي،   تحسن  عن  )"الدار"(  العقارية  الدار  شركة  البيئية   السنوي   أعلنت  الممارسات  في 
لممارسات نتيجًة لدمج الشركة  مع استمرار تحقيق المكاسب    ةرئيسي  ةعالمي  مؤشرات  3واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن  
 ها. نموذج تشغيلفي البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات 

بتصنيفات   االرتقاء  في  الدار  نجاح  إنترناشيونال"  و  "ساستيناليتيكس"  مؤشراتوجاء  كابيتال  ستانلي  داو جونز "و"مورجان 
، إلى جانب تحسن سلسلة  والحوكمة وإدارة المخاطر  الكشف عن البيانات ممارسات  بفضل التحسن الذي طرأ على  "  لالستدامة

 التوريد وإدارة البيئة.

، إذ حصلت على مقياس تقييم المخاطر البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات من شركة "ساستيناليتيكس  نتائج الدار  ت وتحسن
العام    16.1درجة  على   المخاطر ،  2021في عام    16.6  مع  مقارنة  ،2022في  إلى مستوى منخفض من  مما يشير 

الشركات.   وحوكمة  واالجتماعية  البيئية  بالممارسات  مقياس  النتائج  وُتقاس  المرتبطة  حيث  100إلى    0من  على   تعدّ ، 
  104في التصنيف العالمي بين قائمة شملت    11"منخفضة المخاطر". كما احتلت الدار المرتبة    20و  10التصنيفات بين  

 شركات عقارية متنوعة شملتها الدراسة. 

الدار في    إلى جانب ذلك،  " في عام  BB"، مقارنة مع تصنيف  2022خالل العام  "  BBB"تصنيف  إلى  االرتقاء  نجحت 
والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر البيئة  ،  مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال"ضمن  ،  2021

 واالستدامة والحوكمة وقياس مدى نجاحها في مواجهة هذه المخاطر مقارنًة بنظيراتها.  

نقطة سّجلتها الشركة خالل    58نقطة على مؤشر داو جونز لالستدامة، مقارنة مع    60وكانت الدار قد سّجلت هذا العام  
شركة عقارية عالمية ُدعَيت للمشاركة في    237% من أفضل الشركات ضمن  7. وأصبحت الشركة اآلن بين  2021عام  

 استبيان مؤشر داو جونز لالستدامة.
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، مدير  سلوى المفلحيقالت  البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات،  الشركة في الممارسات  على تحسن تصنيفات    وتعليقاً 
العقارية الدار  المؤسسية في  المجتمعية  االستدامة والمسؤولية  في  إدارة  الواسع  التحسن  "يعكس  تصنيفات : 

الشركات  الشركة ضمن   البيئية واالجتماعية وحوكمة  التي قطعناها  الخطوات  الممارسات  تحسين جودة  في سبيل  الواسعة 
دلياًل دامغًا على  كما يمّثل هذا التقدم الملحوظ  تعزيز عمليات المخاطر والحوكمة.ونجاحنا في  ،بياناتنا في جميع المجاالت

نجحنا  وفي حين أننا  التنوع والشمولية.  نطاق  وتعزيز    ،في مجتمعاتناواالرتقاء بجودة الحياة  لطاقة،  اتقليل استخدام  التزامنا ب 
أكثر  الرتقاء  لوسنواصل اتخاذ التدابير الالزمة  علينا القيام بالمزيد؛  ، ندرك أن  تشغيل الشركةاالستدامة في نموذج    في دمج 

 لمساهمين". مها لالتي نقدّ قيمة الوإثراء بتقييم الشركة 

عام  و  الدار  ،  2022خالل  للحد من  اتخذت  الكربونيةخطوات  مياه وكهرباء   تضمنت  ،بصمتها  اتفاقية مع شركة  عقدها 
بمصادر الطاقة النظيفة التشغيلية  الدار االتفاقية، ستزّود شركة مياه وكهرباء اإلمارات جميع أصولوبموجب هذه  .اإلمارات

في حزمة من  في سبتمبر الماضي  مليون درهم    25مبلغ  بالدار    تاستثمر باإلضافة لذلك،    خالل السنوات الخمس القادمة. 
الطاقة ضمن   استهالك  كفاءة  للمجموعةمجمعًا    13مشاريع تعزيز  تابعًا  الطاقة سكنيًا  استهالك  في  ، مما يعزز كفاءتها 

ألف طن    19خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع    في المشروع    وسيسهم هذا  .إلى مباٍن صديقة للبيئةويحولها  
كما يأتي    ،مجّمعًا سكنياً   13مليون درهم سنويًا عبر    12سنويًا، وتحقيق وفورات في استهالك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة  

، والذي من المتوقع الجاري العام  الذي أطلقته الدار في يناير من  األوسع    استكمااًل لمشروع تعزيز كفاءة إدارة استهالك الطاقة
 . %20محفظتها بنسبة أصاًل من   80في خفض استهالك الطاقة عبر   أن يسهم

نضمت الدار العقارية إلى مجموعة الخبراء االستشارية التابعة لمبادرة األهداف القائمة على  ، ا2022وفي أغسطس من عام  
تشارك في المجموعة، من أجل تقديم خدماتها االستشارية لشركات  (، لتكون أول شركة في الشرق األوسط  SBTiالعلم )

كما انضمت الدار في نوفمبر من    العقارات واإلنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى العلم.
تسريع وتيرة الجهود المبذولة تهدف إلى  مؤسسة غير ربحية  وهو  إلى مجلس صناعات الطاقة النظيفة،  العام الجاري أيضًا  

في التحّول واالنتقال السلس إلى اعتماد مصادر الطاقة النظيفة على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك من  
 خالل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. 

 -انتهى-

 حول شركة الدار
 

تُعتبر شررة  لدالر رلداً  ي  جال  تويرر يدالرً لدعالرل  ي  ايد  لمجلرل   ير  دهال تعتجا هجيج  تشرلر  جتهيو يجدرتالد تا ج  

 شرةتلن أدلدرتلن  يهجل "لدالر دلتويرر" ي"لدالر دالدتثجلر". 

لددرررة لن  بر أةثر لدياال  لدجرةيب  ي   تيلصررر  شررررة  "لدالر دلتويرر" ايرهل لدررلاط ي  تويرر جاتجعل  جتةلجل  تُثرط يرلً  

دجلرً أبيظب   بجل ي  جدك ازررً رلس يازررً لددررعارل  يشررلور لدرلي  يازررً لدررد. ةجل أهال تجتلك جيأظ  أرلمرر  بجدررلي   

جلرين جتر جربع  يتشررررجر  ثال  ييرال  أ جرل   يه   لدرالر دلجشرررررلررع  يدررررتةين جدررررميدر   ن دالرً ييراً أ جرل  دالرً   69

لدجشرررري ل  لدالدج   لل لدردررريد  بجل ي  جدك جيأظ  تتمرررجن جشرررري ل  ددرررةلن لدجيلوهرن يلدبهر  لدتيتر  لدردردرررر   ي"لدالر  

دااراً يتويرر جالال  لالبتةلر  ي "لدالر جصررر"  يه  جهصرر   ترةز  لل لددرري   دلررلاً"  يلدت  تتيد ل لقتهلص يرص لأل جل  ل

 لدعالرر  لدجصرر  لديل اً يلدُجارً دألربلح  بل تبلرهل ديقل  ردردر  دتويرر جاتجعل  جتةلجل  جتعااً لالدتخالجل .
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جلرلر ارهد جن لألصري     30ج  جيأظ  قرجتال يتمرد شررة  "لدالر دالدرتثجلر" يياً دالرً لألصري  لدتلبع  دجاجي   لدالر يلدت  تشر

ً دإلررلال  لدجتةررً ي  قولو لدتازد  يلدجاتجعل  لددررةهر  يلدتالرر  يلدأهاقر  يلألصرري  لدليادررتر . يتجتلك "لدالر   لدعالرر  لدجار 

يلدجةلتب يلدجرليق    رجتلك جاجعل  جن لدجدررتيا ل % ي  جاجع "جلتال أ جل  أبيظب " لدجط  70دألصرري  لدليادررتر " يصرر   تبل  

  166,000لدصرهل ر  مرجن جيقع لدرترلترا  ي  جاره  أبيظب  لدصرهل ر  ك"درةلا"ب يربل  صرلي  جدرليلت  لدجخصرصر  دإلرالر هيي  

ةجل تتيد ل "لدالر دالدرتثجلر" دالرً لدجهصرل  لدثالث  لألدرلدرر   يه   "لدالر دلتعلرد" ي"لدالر دلعالرل " ي"لدالر دلمررلي     جتر جربع.

 لدترير ".ي

جاردر  تشرللال يتاررهل "لدالر    28أدف ولدب ي    33يتشرج  جهصر   "لدالر دلتعلرد" جيأظ  لألصري  لدتعلرجر  لدت  تتمرجن جل رالرب  

اهدررر   يه  تعتجا جاجي   يلدررع  جن لدجهله    100دالف ُجعلد رهتجين ددل أةثر جن  3دلتعلرد"  بلممررلي  ددل شرربة  جتهلجر  جن 

 خاجل  لمملير  جث  أةلارجر  تاررب لدجعلجرن.لدتعلرجر  يلد

برهجل تتيد ل "لدالر دلعالرل " اج   جلرل  لدعالرل  لدتالرر  يلددرررةهر  مرررجن جيأظ  شررررة  "برييرس" لدجتخصرررصررر  ي  دالرً  

ي  يلدترير " جاج   لدعالرل   ةجل تشرج  ةجدك دالرً لدجاتجعل  جن خال  جهصر   دالرر   الرر  جتةلجل . يتتيد ل شررة  "لدالر دلمررل

  لمشررررلف  لل جيأظ  لألصررري  لدأهاقر  يلدتريرار  لدتلبع  دلالر  لدجتيلااً بشرررة  أدرررلدررر  ي  ازررً رلس يازررً لددرررعارل  

ةري  يهاقر   ددل الهب دالرً لدعجلرل   بر   4,250يها   بإاجلد    13يتمررررد جيأظ  لدالر لدأهاقر     بلممررررلي  ددل رأس لدخرج .

 يلدهيلاط لدشلودر  يلدجرلد . جال ب لدليدف

ب  يتياق أ جل  لدشرة  أربليل  يدررلال   ALDAR:UHأدراد شررة  لدالر ُجارا  ي  دي  أبيظب  دأليرل  لدجلدر  كرجز لدتالي   

 جلرل    جتةررً جدتارً  يتجتلك قل اً يلدع  يجتهي   جن لدجدلهجرن. يتتبهَّل لدالر أيم  جعلررر لدييةج  لدجمددر   يتلتزد بإالرً

 جدتالج   لل لألجا لدوير  يرصل  جهال  لل تيارق قرج  ُجملي  دجدلهجرال بشة  جدتجر.

تتبهَّل شررررة  لدالر رمر   وجيي  ير  تدرررعل ألن تةين لدجوير يلدجارر لدعالرط لألةثر جيثيقر  ي  لدجهوا   يه  تمرررولع باير  

اً يجررير  تلب  ليتررلارل   أيرلا لدجاتجع يتتيلير يرارل لدجايجرل  يلمجةرلهرل  لدالزجر  دلعجر  جييرط ي  تويرر ياارل   رلدرر  لداي 

 يلدعرش يلدترير .

 

     

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/aldar_properties/?hl=en&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=KOtOZgTgGsFP1/2Ei4sOk4Dy5C4EKDTNsAXRZDSWKZM=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/AldarTweets&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=3vSIkeeKb20ErLhWVFR5tVc4lmgc5vJqax6nJlhZnSI=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/aldar-properties-pjsc&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=QM9jUoVB8qoLvUVWIRz0rCeiv34sa4AOjzV34OJ09ks=&reserved=0

