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للمساهمة في تعزيز كفاءة الطاقة   لطاقة النظيفةاالدار تنضم إلى مجلس صناعات 

 في المنطقة 
 

 المجلسينضم إلى الدار أول عضو شريك من القطاع العقاري   •
 التغير المناخي في المنطقةمكافحة مجال في لدار الدور الرائد لالخطوة تدعم هذه  •

 
ال ائدة في مجال تطوي  واسرررررررررررر   ار  الشرررررررررررر  ة   أعلنت الدار العقارية،  :2022  نوفمبر  11أبوظبي، اإلمارات، 

لطاقة اإلى مجلس صرررناعات  شررر ين مل القطال العقار  عضرررو   أول انضررر ام ا    وإدارة العقارات في أبوظبي،
وُيعد مجلس   ال نطقة.على مسررررررر و    فاءة اسررررررر  قة الطاقة تعزيز  في ال جلس ، حيث سررررررر  عاو  م  النظيفة

ال حّول الج ود ال بذولة في وتي ة  تسررررررررر ي       ّ ل رؤي ه فيت  يةغي  ربح  مؤسرررررررررسرررررررررة  لطاقة النظيفة  اصرررررررررناعات  
وذلن  ،الطاقة النظيفة على مسر و  منطقة الشر ا اسوسرش وشر ال أف ي يااع  اد مصرادر  إلى واالن قال السرلس  
 .بيل القطاعيل العام والخاص ال عاو  مل خقل تعزيز 

الب بونية    االنبعراارات تقليرل  درو محور  في خفض االنبعراارات الب بونيرة مل خقل لعر  لقطرال العقرار   كل ليو 
تبني  وتحفيز أف ادها على  ال عاو  م  ال ج  عات  تعزيز  بجان     ،يةال شرييلالع ليات لبناء و أع ال االناتجة عل  

دورها ومسرررررررؤولي  ا في بيادة مبادرات ال حّول إلى  الدار  تدرةو .  ت م اليوميةحيا فيم ارسرررررررات أد   اسررررررر دامة 
في منطقة الشررررررررر ا في تطوي  وإدارة اسصرررررررررول العقارية  ال ائدة  انطققا  مل مكان  ا  ،  مصرررررررررادر الطاقة النظيفة
محفظة اسراضررررري الببي ة  و مليار درهم    30تبلغ بي   ا  ال ي  ُ دارة ال   اأصرررررولقاعدة  ، و اسوسرررررش وشررررر ال أف ي يا

 .ل ا ال ابعة

 ب دف، عب  مج وعة ع ل "تعزيز  فاءة الطاقة"  لطاقة النظيفةاشررر  ة الدار م  مجلس صرررناعات  وسررر  عاو   
هذه . وسررررررررررر واصرررررررررررل 2050ت ج ة اسهداف ال نشرررررررررررودة ودعم مبادرة ارمارات االسررررررررررر  اتيجية للحياد ال ناخي  

ة  أصرررررل  ج وعة، ال ي ُتعد واحدة مل  ال ل بادل  خ س مج وعات ع ل تابعة لل جلس، مسررررراعي ا ل وفي  منصرررررّ
بال عاو   ادر الطاقة النظيفة،  إلى مصروال حّول السرلس  اآلراء ومناقشرة السرياسرات وإنشراء مسرار االن قال الفّعال 
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وصررررّنال السررررياسررررات والشرررر  ات وال سرررر  لبيل. ويضررررم مجلس الصررررناعات    م  ال ؤسررررسررررات وال يوات الحكومية
  "أدوا باور "، ب ا في ذلن الشرررررر  ات ارقلي ية البب  ، م ل  اسعضرررررراء  للطاقة النظيفة قاعدة  بي ة مل الشرررررر  اء

 ."إنجي"و "توتال إن جيز"و "س اندرد تشارت د "ات م ل وغي ها مل الش  ات م عددة الجنسي "إينوة"و

القائم حول نقاش  اليشرو   " ناصرر السرعيدي، رئيس مجلس صرناعات الطاقة النظيفة:وفي هذه ال ناسربة، قال 
على  طل   الجان    م تجاهل  عادة  ما يفالع ض والطل ،  مسرألة تناول  في   بعض ال ي ات  أزمة الطاقةموضرول 
ال  خصرصرة في الجيل الحالي مل الحلول ال بنولوجية  وفي ظل   .الذ  يحظى بااله  ام اسدب   الع ض عكس  

  ويسررررررررعدنا. الطاقةاسرررررررر  قة  % مل 40يصررررررررل إلى خفض ما  على   ا  قادر بات ، فإ  العالم  الطاقةمجال  فاءة  
اقة   لنا  و   .لطاقة النظيفةاإلى مجلس صرررناعات    الدار العقاريةرائدة في ال نطقة بحجم ومكانة  انضررر ام شررر  ة 

رف  الوعي  سراهم في سر  ا أن ا   ،الطاقةكفاءة  ال جلس ال عنية بمج وعة ع ل بأن ا سر ضريق بي ة  بي ة إلى 
 ال جلس ورؤي ه".دور بشكل أدب  حول 

الدار   سرررررلوف المفلحي، مدير إاارة امسرررررتدامة والمسررررر ولية المجتم ية الم سرررررسرررررية فيقالت ومل جانبه،  
معا  ال عاو   إلى لطاقة النظيفة، ون طل   ااالنضررررر ام  عضرررررو شررررر ين إلى مجلس صرررررناعات   يسرررررعدنا" :العقارية

الج ود ال بررذولررة   دعم. وتفخ  الرردار برردورهررا ال يرراد  في  لرردف  قرردمررا  بج ود ال نطقررة نحو تعزيز  فرراءة الطرراقررةل
البفاءة والجّودة ، و ذلن مسرراه ات ا الببي ة في إرسرراء أسررس ومعايي  ل عالجة أزمة ال يي  ال ناخي في ال نطقة

ل ضرراف  الج ود وإيجاد حلول مل وسررة وفّعالة ندرة جيدا  أ  هناة حاجة ُملّحة و . على مسرر و  القطال العقار  
لذا نواصرل تنفيذ اسر  اتيجية االسر دامة ل قليل بصر  نا الب بونية ت اشريا  م  مسر  دفات ،   عالجة ال يي  ال ناخيل

 ".2050مبادرة ارمارات االس  اتيجية للحياد ال ناخي 

و رانرت الردار العقراريرة، قرد أعلنرت في وقرت سررررررررررررررابد مل العرام الجرار ، وتحرديردا  في شرررررررررررررر   ينراي ، عل إ قا 
%  20لى خفض اسرررر  قة الب  باء بنسرررربة  إوالذ  مل ال  وق  أ  يؤد   الطاقة إدارةمشرررر ول مسرررر دام ل عزيز 

مليو  درهم في حزمة مل    25.   ا أعلنت الدار عل عزم ا اسررررررررررررر   ار مبلغ  أصرررررررررررررق  مل محفظ  ا  80عب   
مج عا  سرررركنيا  تابعا  ل ا، وال ي سرررر سرررر م في تحقيد وفورات   13مشرررراري  تعزيز  فاءة اسرررر  قة الطاقة ضرررر ل  

، في إ ار ج ودها ال بذولة ل  سرررررررريا مبادم االسرررررررر دامة ورف  وال سرررررررر أج يل في خدمات ال  افد  دبي ة لل قة
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دفاءة اسرر  قة الطاقة في مج عات ا السرركنية وب ا ي  اشررى م  مسرراعي ا ال بذولة في إتبال م ارسررات صررديقة  
 للبيوة.

ل ع فة ال زيد مل ال علومات حول مبادرات وج ود االسرررر دامة في شرررر  ة الدار، ُي جى زيارة ال وق  ارلب  وني  
aldar.com/en/sustainability. 

 - انتهى -
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 للتواصل اإلعالمي: 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
 مسرررتداد تدعم   تُعتبر شررررال الدار راًدةي مي م اط تر ير  ردارة العااراي مي د لل ارمارايي حين ر تا تعتمد  م تش تشرررنيط مت     

 شراتان أساسيتاني  هما "الدار للتر ير"  "الدار لالستثمار".

ت اصرط شررال "الدار للتر ير" د رها الريادي مي تر ير م تمعاي متااملل تُثري حياة السرا ان عبر أاثر ال  تاي المرة بل مي رمارة  

ملي ن   69الريد. اما أ تا تمتلك محفظل أراضري بمسراحل    أب ظبيي بما مي تلك  زيرة ياس   زيرة السرعدياي  شرارا الراحل   زيرة

متر مربعي  تشررمط ثالن  حداي أعماطي  هيا الدار للمشرراريعي  سررتا ن مسررإ لل عن ردارة  حدة أعماط ردارة المشررر عاي الااًمل  

للريادة"ي  التي تت ل ى    على الرسررر دي بما مي تلك محفظل تتضرررمن مشرررر عاي رسررراان الم ار ين  الب يل التحتيل الرًيسررريل   "الدار

ل تراز على السرر ا العااريل المصررريل ال اعدة   اقت اص مرص األعماط ال ديدة  تر ير م االي االبتاار    "الدار مصررر"ي  هي م صرر 

ي رًيسيل لتر ير م تمعاي متااملل متعددة االستخداماي.   الُمدرة لألرباحي باعتبارها س قا

مليار درهد من األصر ط   30ردارة األصر ط التابعل لم م عل الدار  التي تشرمط محفظل قيمتتا     تضرد شررال "الدار لالسرتثمار"  حدة

ة لايراداي المتاررة مي قررا  الت زًرل  الم تمعراي السرررررا يرل  الت راريرل  الف ردقيرل. امرا تت ل ى ردارة الم صررررراي الثالثل   العاراريرل المردر 

ل "الدار للتعليد" محفظل األصررر ط  األسررراسررريلي  هيا "الدار للتعليد"  "الدار للعااراي "  "الدار للضررريامل  الترمي ".  تشرررمط م صررر 

ألف رالب    27مدرسرررل  أاثر من   21التعليميلي بما مي تلك أااديمياي الداري  هي م م عل تعليميل راًدة مي أب ظبي تضرررد محفظتتا  

ي  هي تعتمد م م عل  اسررعل من الم اها التعليميل    سرريل  100آالف ُمعلد ي تم ن رلى أاثر من   3بارضررامل رلى شرربال مت اميل من  

  الخدماي ارضاميل مثط أااديميل تدريب المعلمين.

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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بي ما تت ل ى "الدار للعااراي" دما عملياي العااراي الت اريل  السرررا يل ضرررمن محفظل شررررال "بر ميس" المتخصرررصرررل مي ردارة  

ل رداريل عااريل متااملل.  تت ل ى شرررال "الدار للضرريامل  الترمي " متمل  العاارايي اما تشررمط اتلك ردارة الم تمعاي من خالط   م صرر 

بارضرامل    ارشرراف على محفظل األصر ط الف دقيل  الترميتيل التابعل للداري المت ا دة بشراط أسراسري مي  زيرة ياس   زيرة السرعديايي

ةرمل م دقيلي رلى  ا ب ردارة العملياي عبر مالعب الن لف    4,250م داي بإ مالي    13 تضرد محفظل الدار الف دقيل    رلى رأس الخيمل.

  ال  ادي الشارًيل  المراسي.

ي  ريراداي  ALDAR:UHأسررتد شرررال الدار ُمدر ل مي سرر ا أب ظبي لأل راا الماليل لرمز التدا ط   (ي  تحاق أعماط الشرررال أرباحا

المسراهمين.  تتب ىى الدار أمضرط معايير الح امل المإسرسيلي  تلتزد بإدارة عملياي  متاررة مسرتارةي  تمتلك قاعدة  اسرعل  مت  عل من  

ي م تا على تحايق قيمل ُمضامل لمساهميتا بشاط مستمر.  مستدامل على األمد الر يط حرصا

 هي تضررررررلع بد ر  تتب ىى شررررررال الدار رإيلي رم حل حيرن تسرررررعى ألن تا ن المر ر  المردير العاراري األاثر م ث قيرل مي الم رارلي  

دة  مريحرل تلبي احتيرا راي أمراد الم تمع  تت امر ميترا الما مراي  ارمارا راي الالزمرل للعمرط   مح ري مي تر ير   تراي عراليرل ال   

  العيش  الترمي .
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