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على أهمية التعاون   2022 للعام لالستدامةتؤكد في تقريرها العقارية الدار 
 المنشودة لتحقيق أهداف المناخ

 
   متوائمة مع علم المناخإطالق خطة صافي االنبعاثات الصفري  •
 مليار درهم في االقتصاد اإلماراتي  7.6إعادة ضخ   •
 ة العاملة لدى الشركةالقو % في 42ارتفاع نسبة التوطين إلى   •
 مليون درهم في برامج دعم المجتمع  42ستثمار أكثر من  ا •
 مؤشرات عالمية رئيسية   3التصنيف السنوي للدار في الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن  تحسن  •

 
دالسددردةا دايوع ترر ر   ،صدرت  ردر ا داردت دااريت ا م.ع.) الداردتل أ: 2023مارس  15 –المتحدة العربية  اإلمارات أبوظبي،

دامدمث ا في   -  السدددردةاسدددردت تيد ي داصيصددا  يدألتبع ال دار يئزابر  داذي أحرزتاع  تسدد ف ه ا داءددوى ا ت دادرر  ، و 2022اايع 
 ةسدربل أفءل وأكثر دسدردةا.  بنيىنحو دامسدمر  ة يترر  ةع  يادزدةن  - دابيئا ودالقدصيد ودامتدمع وداموظفين

 
ا ت   داشددددر اأكم ت أاميا ي، حيث   داردت فيدادحول نحو دالسدددددردةا دادي تند ت ي  نرطا حيسددددما في ةسددددير     2022ورددددع ل ايع  

دالسددددددددردت ت ا ادحري   دإلةيتد   دادزدة ي برام ةايدت    ادؤ رةردت داايع تطو ر خطا صددددددديفي دالناايفي  داصدددددددفري داصيصدددددددا ب ي، 
 دامنطرا. ا ت ةسدوى  شر ا تدئر  في ةتيل داامل دامنيخي هي وترس خ دوت  2050داح يد دامنيخي  ح ول 

 
: ليروي ترر ر  فيذي للشلللؤون المالية واالسلللتدامة لمجموعة الدار العقاريةالرئيس التن  ،فيصلللل فلزنا قيل   وفي هذه دامنيسددددداا،

، ةع امحٍا ان ةسديايني ا ت دامرى دارر ب  إيتيبي ة موس  تأفير  تحري   تح دني فيتفيصديل   2022ايع  ا دالسددردةا اشدر ا داردت  
 ادمر هذد دان ج دالسدردت تي  و قيدةا.  ارير   اسنود  وارود  ترفع  يادغيير دإليتيبي ةن رأن ي أن    ادفايل خيتطا طر   االسدردةا

ابر  تثمر ان تغييرد  ام را وسددددددر ااطو ل دألجل ا ت خطا صدددددديفي دالناايفي  داصددددددفري دادي أط رنيهي ةؤخردت، ودادي برأ  
السدددددددددردةا  ا يت اية  2023إاالن   يشددددددددعلك،  ا ت ذا  سدددددددد سدددددددد ا دادوت ر داصيصددددددددا بني. االو ت  وةصد ف أجزدىجم ع خطوط أامياني 

 يةل دادايون ابر  زيحفد دسدددددددثنيئ ا ا، فرصددددددات COP28ودسددددددداردد دواا دإلةيتد  داارب ا دامدحر  السدددددددءدددددديفا ةؤتمر دألطرد  
 ضمين ةسدربل ةزدهر األج يل داريدةال.ةن أجل س س ا داق ما دااريت ا 

 
  ةودصددد ا: ةع دامة والمسللؤولية المجتمةية المؤسللسللية في الدار العقاريةسلللوى المفلحي، مد ر إدارة االسللتةن جينب ي، قيات 

تحري   نءددددددمن داردت تح د ي نحو ت يئا ةسدددددددربٍل أفءددددددل، نر ز ا ت تحري  دانمو دامسدددددددردع ودام تنم ا دالقدصدددددديد دإلةيتدتي. وا
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برىدت ؛ دوت  داح ي  ألصددددواني يةل  خطف امل تغطي إطالق سدددد سدددد ا داق ما اريني و دوت جم ع أجزدى تفايل  إات  طموحيتني، نسددددات 
داطيقا. وألنني ةتمواا تدئر  في دسدددد ال   تاز ز  فيى  إات  صدددوالت و دالناايفي  داكربون ا و  وام  ي  دابنيى ةنصفءدددادادصدددم م  ةن 

 يفا نمد ك   يإننفتطو ر دامتدماي ، وتصددددددددم م تتيت  دادسددددددددوق وأنميط داح ي  ودادا  م،  يإلضدددددددديفا إات نشدددددددديطني دالسدددددددددثميتي،  
 في جم ع أنحيى دواا دإلةيتد  داارب ا دامدحر ل.ني  تغيير ة موس ضمن ةتدمايت تحري امودج ا دادحريي  و دإلةعيني   

 
 أكم ا وةع داحعوةي  وداامالى  ي رطي) دااريت داابر   شدددعل أكبر  دايون اوسددد طت ردددر ا داردت في ترر رهي داءدددوى ا ت داحيجا  

إات فر   داصبردى ت داردت  دنءددددددددددددم، وفي إطيت ن ت ي دادايونيةن أجل تحري  داامل دامنيخي دامنشددددددددددددود وأهرد  دالسدددددددددددددردةا.  
و ذاك ةت س صددنياا داطيقا دانف فا في داشددرق دألوسددف  ،  ارطي) دابنيىSBTiا ا ت داا م ا دالسدددشدديتي امايدت  دألهرد  دامبن

داحودت داوطني ا طموح ل، دسدددددددددددددددءددددددددددددددديفدت دادردت  دياداديون ةع وزدت  دادغير دامنديخي ودابيئدا  2023. وفي فبردير  2022  في اديع
رددددددر ا اريت ا ورددددددر ا إنشدددددديىد  ةن جم ع أنحيى   29خالاا  وقات و   ي رطي) دااريت داداذي ت ز في ةءددددددمونا ا ت  ل، و دامنيخي

هدذد  يادوق ع ا ت  وبدرددا  دل  ةن رددددددددددددددر دا دادردت ووزدت  دادغير دامنديخي.  دإلةديتد  ا ت دادا در دامنديخي ا رطدي) داارديتي دادذي أط 
إزداا   دالادزدع بنشدددددر أهرد ابر   2050 ح ول ايع  ةايدت  دإلةيتد  دالسددددددردت ت ا ادحري  داح يد دامنيخي  دادا ر، يرام داموقاون 

دادودصدددل  شدددعل فيال ةع داشدددر ي  دااية ا في في  داردت    وتسددددمر  .COP28دألطرد    دناريد ةؤتمرداكربون داصيصدددا ب م قبل  
ةايدت  دإلةيتد  دارطي) دااريتي وقطي) دإلنشدددددديىد  ادشددددددت ا ي ا ت دالنءددددددميع إات دادا ر دامنيخي ودامسدددددديهما في دام أهرد  

 .دالسدردت ت ا ادحري  داح يد دامنيخي
 
ا، تدمدع داردت  معينا فر ر  تمعن ي ةن دادأفير ا ت  شدددر ا تدئر  ا ت ةسددددوى دامنطرا في ةتيل تطو ر وإددت  دامشددديت ع دااريت و 

داردت   وبرأ .  أصددددوا ي طودل دوت  ح يت ي  في تاز ز دسدددددردةااك  ذودامسدددديهما  إجردىد  وام  ي  سدددد سدددد ا دادوت ر داصيصددددا ب ي،  
ادصدددددددية م إترددددددديدد  جرير  ةن خالل ترريم   2022سددددددد سددددددد ا دادوت ر داصيصدددددددا ب ي في ايع  داامل ا ت تحري  دالسددددددددردةا ابر  

ةن   400دوتد  ترت ب ا حول دالسدددردةا ألكثر ةن داشددر ا  أكثر دسدددردةا.  مي ارر     سدد و  ي تبني   زيحفتو  داكربون  ةنصفءددا
 .ةوتدي ي ا ت ةردت داايع

 
ا ت ةسدوى ةحففا ةشرو) داداريل دادحريثي إلددت  داطيقا  ةثل أخرى  ةايدتد  في  داموتدين   االو ت ا ت ذاك، تايونت داردت ةع

دامرح ا دألوات ةن هذد  بار دكدميل % ابر أصددددول داردت. و 20دسددددد ال  داطيقا  حوداي  صفض ، وداذي ةن دامدوقع أن يداشددددر ا
 و دت ت. دابرنيةجدوسددد ع نطيق ة يون دتهم ا 25تصصددد س دسددددثميت إضددديفي  ق ما ان  داردت   أا نت،  2022دامشدددرو) في ايع  

ةشددددددرو) لدامرينا   يدامسدددددددردةا ودافاياا في دسدددددددصردع داطيقا ضددددددمن ةشدددددديت ا ي في إطالق دإلجردىد تر يز داردت ا ت تءددددددمين  
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امرح ا دألوات في دب ع جم ع وحرد  نتيحيت  يهردت بدامشددددددرو)    وسددددددتل  جز ر  ييسل في وقت سدددددديب  ةن هذد داايع، -دامسدددددددردةا  
 .كثر دسدردةادألمع شا ا ت أسيايب داداط ب س تزدير اعسياا، ةمي ي 24غءون 

 
ة  يت دتهم   7.6  ضددددددددخدادزدة ي  أن تكون جزىدت تئ سدددددددد يت ةن تح ا دانمو طو  ا دألجل ارواا دإلةيتد ، أايد  داردت  ا ت    وتأكيردت 

ت ءدددددديفا داحعوةي، ةنح. وبصددددددفد ي رددددددر عيت دسدددددددردت ت يت في برنيةج داق ما دامح  ا دام2022ايع    في دالقدصدددددديد دامح ي خالل
  .اموتدين ةادمرين حيصددد ين ا ت رددد يد  برنيةج داق ما دامح  ا دامءددديفا   2022في ايع   ي  % ةن ارود ةشددديت ا100 داشدددر ا

كمي تسددددددددددددد م داردت في دام دالقدصددددددددددددديد دامح ي ةن خالل برنيةج دادوطين داصير ب ي، وداذي ي ر  إات تطو ر جيل جرير ةن 
  دارو  دااية اإجمياي  ةن   %42في ةعيتب ي إات  دااية ين  نسددددددددددداا دإلةيتدتيين    دتتفات، حيث  إلةيتدداكفيىد  دامودطنا في دواا د

 .2021ايع في % 35 ةريتنا ةع، ارى داشر ا
 
أو ضمين من ةعيتب داشر ا  داكفيىد  دااية ا ض يانساا اشر ا داردت، سودى ا ت صاير تطو ر    قصوى   يمثل داموظفون أواو او

% ةن ةريواي 100، أظ ر  2022في ايع  و .  رددددددددر يى داردتدااية ين ارى  دامريواين   من في م  ، ةودقع دابنيىفي  اميل داسددددددددالةا 
يل ا ام  % ةن ةردف  دإلقيةا  90، وأظ ر  تايقرهم ةع داشددددددددر ا ألول ةر   انمميتسددددددددي  دادوظ    ا  دالةدثيل  داردت تحسددددددددنيت في

 .تري م ي دألواي انداردت  دادرقي  دادي وضاد ياريئما أفءل دةدثيالت  
 

ة يون دتهم في بردةج دامسددؤوا ا   42وتميردد يت ةع دادزدع داردت  إحردت تأفير دجدمياي وبيئي إيتيبي، دسدددثمر  داشددر ا أكثر ةن 
ردددردكي  جرير  ووسدددات داردت وفي هذد دإلطيت، أبرةت . وردددموا ا  ارام ةع شدددا أكثر صدددحات   2022دالجدميع ا ا ت ةردت ايع  

ردردكيت ي ةع دا الل دألحمر دإلةيتدتي، وهيئا دامسديهمي  دامتدمع ا لةايتل، وهيئا داراييا دألسدر ا، ردردكيت ي داريئما،  مي في ذاك 
دإلسددددددعين وداراييا داصددددددح ا  ي  إات خرة  توفر وصددددددوالت ايجالت دادي مايدتد  دان داشددددددر ا ةن دام  وددئر  تنم ا دامتدمع، ةمي ةع  

ادرام أبنديى دألسددددددددددددددر ةحدرود  دادرخدل، وتمعين م ةن   2022أط ردت دادردت برنديةج لفردي ل ا منل دادرتدسدددددددددددددد دا في اديع    مديودادا  م. 
 ، وذاك ب ر  تاز ز ةسدو ي  دادنو) ودالنرةيج في ةتدمايت ي. داوصول إات دادا  م داتير في دامؤسسي  دادي اا ا ردت

 
ان    يان إاالن دادشددغي ي  نموذج يماييير دابيئ ا ودالجدميع ا وحو ما داشددر ي  في  في دةج دادالسدددردت تي داشددر ا   وأفمر ن ج

 ت سدددت    فررةؤردددرد  ايام ا تئ سددد ا.   3تحسدددن تصدددن ف ي داسدددنوي في دامميتسدددي  دابيئ ا ودالجدميع ا وحو ما داشدددر ي  ضدددمن  
ل  BBل ةن تصدن   لBBBإات تصدن   لنتحت في دالتتريى ، ه مي  االسددردةالداردت ز يد   مرردت نرطدين ا ت ةؤردر لددو جونز  

ا ت ةق يس تري م دامصيطر دابيئ ا    داشددر ا نت نديئجتحسدد    . إات جنب ذاك،ضددمن ةؤرددر لةوتجين سدددين ي  يبيديل إندرنيردديونيلل
 داسيب .في  16.6ةريتنا ةع  16.1ل، إذ حص ت ا ت دتجا ودالجدميع ا وحو ما داشر ي  ةن رر ا لسيسدينيايد عس
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ودالطال) ا ت ترر ر دالسدددددردةا  وحو ما داشددددر ي امز ر ةن داما وةي  حول دسدددددردت ت ا داردت ا مميتسددددي  دابيئ ا ودالجدميع ا  
 .aldar.com/en/sustainabilityز يت  دارد ف دادياي: ، يرجت 2022اايع 

 
-انتهى-  

 المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: للمزيد من 

 التواصل اإلعالمي:

 
 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبدالباري

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

  

 حول شركة الدار
ن أدرادريتان   تُعتبر شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعمر شرركتا

 وهما "الدار للتووير" و"الدار لالدتثمار".  

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي دمارً أبوظبي  بما يي درالتواصرل شرركة "الدار للتووير" دورها الريادف يي تووير مجتمعات متكاملة تُثرف يياً  

مليون متر مربع  وتشرمل ثال  ويدات    69جلك جزيرً ياس وجزيرً الدرعديات وشراوا الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك ميةظة أرا ري بمدراية  

ؤولة عن ددارً ويدً أعمال ددارً المشرروعات القادمة على الردروم   مدروالالجراو المتخصرصرة يي تنةيج المشراريع    هيأعمال  وهي: الدار للمشراريع  و

ة تركز على الدرررو  الع قارية  و"الدار للريادً"  والتي تتولّى اقتناص يرص األعمال الجديدً وتووير مجاالت االبتكار  و "الدار مصرررر"  وهي منصرررّ

 مجتمعات متكاملة متعددً االدتخدامات.المصرية الواعدً والُمدرً لألرباح  باعتبارها دوقا  رديدية لتووير  

مليار درهم من األصررول العقارية المدّرً    32وت ررم شررركة "الدار لالدررتثمار" ويدً ددارً األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل ميةظة قيمتاا  

ة تبل   لإليرادات المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرركنية والتجارية والةندقية واألصررول اللوج دررتية. وتمتلك "الدار لألصررول اللوجدررتية" يصررّ

يمتلك مجمعا  من المدرتودعات والمكات  والمراي  الصرناعية  رمن موقع ادرتراتيجي يي مدينة أبوظبي  % يي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الجف  70

كما تتولّى "الدار لالدررتثمار" ددارً المنصررات الثالثة    متر مربع.  166,000الصررناعية آ"كيكاد"و ويبل  صررايي مدرراياتر المخصررصررة لإليجار نيو  

 األدادية  وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل ياية والتريير".

 

للتعليم"  باإل راية  مدردرة تشرللاا وتديرها "الدار    28ألف وال  يي   33وتشرمل منصّرة "الدار للتعليم" ميةظة األصرول التعليمية التي تت رمن ما يقار   

جندرررية  وهي تعتمد مجموعة وادرررعة من المناهل التعليمية والخدمات اإل رررايية مثل   100كالف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من   3دلى شررربكة متنامية من 

 أكاديمية تدري  المعلمين.

"بروييس" المتخصصة يي ددارً العقارات  كما تشمل كجلك بينما تتولّى "الدار للعقارات" دمل عمليات العقارات التجارية والدكنية  من ميةظة شركة 

ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شرررركة "الدار لل رررياية والتريير" مامة اإلشرررراف على ميةظة األصرررول الةن دقية  ددارً المجتمعات من خالل منصرررّ

يند      13وت رم ميةظة الدار الةندقية    باإل راية دلى رأس الخيمة.    والتريياية التابعة للدار  المتواجدً بشركل أدرادري يي جزيرً ياس وجزيرً الدرعديات

 غرية يندقية  دلى جان  ددارً العمليات عبر مالع  اللولف والنوادف الشاودية والمرادي.  4,250بإجمالي  

بايا  وديرادات متكررً مدرتقرً   و  وتيق  أعمال الشرركة أرALDAR:UHأدرام شرركة الدار ُمدرجة يي درو  أبوظبي لألورا  المالية آرمز التداول  

الوويل يرصرا  وتمتلك قاعدً وادرعة ومتنوعة من المدراهمين. وتتبن ى الدار أي رل معايير اليوكمة المؤدردرية  وتلتزم بإدارً عمليات مدرتدامة على األمد 

 مناا على تيقي  قيمة ُم اية لمداهمياا بشكل مدتمر.

ألن تكون الموور والمدير العقارف األكثر موثوقية يي المنوقة  وهي ت ررولع بدور ميورف يي تووير    تتبن ى شررركة الدار رؤية  وموية يي  تدررعى

 وجاات عالية الجّودً ومريية تلبي ايتياجات أيراد المجتمع وتتواير يياا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والتريير.
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