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بالتزامن   المواهب المحليةلتطوير أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الدار توقع شراكة مع 
 المجموعة  فيمع ازدياد عدد المواطنين 

 
في سلسلة من البرامج التدريبية للخريجين اإلماراتيين بهدف تطوير المواهب المحلية تعاون الطرفين تشمل الشراكة  •

 الخاص في القطاع 
مع التزام الدار باالستثمار في المواهب اإلماراتية ودعم أهداف التوطين المحددة في مبادرة "مشاريع    يتماشىالتعاون   •

 اإلمارات   دولة التي أطلقتهاالخمسين" 
       

ستراتيجي اتعاون  توقيع  عن   أعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"(:  2022نوفمبر    32  -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة  
تطوير  ل  ة،المركز المالي الدولي للعاصمة اإلماراتي  ،الذراع المعرفية لسوق أبوظبي العالمي  مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي،

  الدولةفرصة عمل لمواطني    1000توفير  إلى  مجموعة من برامج تنمية المواهب للخريجين اإلماراتيين وسط سعي الشركة  
برنامج "نافس" في سبتمبر من عام   دعمإماراتيًا عبر شركاتها منذ    260وقامت الدار بتوظيف أكثر من  .  2026بحلول عام  

2021 . 

إلى  ، والتي تهدف  مع أكاديمية سوق أبوظبي العالميالتي وقعتها الدار مؤخرًا  تفاهم  الة  إطار مذكر   ضمن ويأتي هذا التعاون  
في  قادة األعمال  الجيل الجديد من    ودعم،  االقتصاد القائم على المعرفة في دولة اإلماراتتعزيز  في  الطرفين  كال  تفعيل دور  

 القطاع الخاص. 

 في الدار تركز أولوياتنا" : المدير التنفيذي للموارد البشرية واألداء في الدار العقاريةوفي هذه المناسبة، قالت بيان الحوسني، 
أهم أصولنا  االستثمار في موظفيناعلى   نعتبرهم  في    ،الذين  اإلمارات.  تحقيق  والمساهمة  لدولة  نحن مستقبل مستدام 

بشراكتنا   العالميفخورون  أبوظبي  أكاديمية سوق  وتسريع  من خاللها    نتطلعوالتي    مع  األولويات  هذه  وتيرة لتحقيق 
قائم على المعرفة  في تطويرمساهمتنا   ،  باألدوات الالزمة  المواهب الوطنية  ديزو إلى تمعًا    ونسعى.  في الدولة  اقتصاد 
 ". نمو أمتنا وازدهارهافي والمساهمة بشكل فعال  الوظيفي، إلى أعلى درجات التميزوصول من الوتمكينهم 

التدريب على مهارات التعامل مع اآلخرين، برنامج أكاديمية سوق أبوظبي العالمي عدة محاور من ضمنها نماذج  ويغطي  
وستتاح للمشاركين .  الفعال مع الموظفينواإلدارة، وأهمية التواصل    ،المهنيفرق، وثقافة مكان العمل، والتطوير  ضمن الوالعمل  

 ضمن مجموعة الدار عقب انتهاء البرنامج.في البرنامج فرصة التدريب العملي 

تماشيًا : "ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي  ،حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالميقال  
نؤدي دورًا مهمًا  أن  يسعدنا في أكاديمية سوق أبوظبي  وتركيزها على االستثمار في المستقبل،  قيادتنا الرشيدة  مع رؤية  

  يمثل تعاوننا .  المزيد من النمو واالزدهار لهوتحقيق    وطننابناء    المساهمة في، بينما نواصل  هذا المسعى الجماعيفي  
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 فحسب،   بالمهارات الالزمة ليس لتلبية متطلبات السوق المستقبليةرفد المواهب اإلماراتية  إضافية نحو  مع الدار خطوة  
 ". لتعلم والتطويرللمضي قدمًا في مسيرتهم الشخصية والمهنية لوتحفيزهم المقيمين على أيضًا لتركيز لولكن 

شكل الشباب ركنًا أساسيًا من إجمالي القوى العاملة  يو   ،الدارموظفي  من    %40.8مثلون اآلن  ُيذكر أن المواطنين اإلماراتيين ي
ويمثل المواطنون اإلماراتيون حاليًا نصف فريق اإلدارة التنفيذية   .عاماً   35% من الموظفين المواطنين دون  62في الدار مع  

ع. ويشغل المواطنون  في شركة الدار ويشغلون مناصب الرئاسة التنفيذية في مجموعة الدار والدار لالستثمار والدار للمشاري
% من مناصب قيادة اإلدارات الرئيسية، بما في ذلك االستراتيجية والتحول واالستدامة والتسويق واالتصاالت والمشتريات  35.6

والتصميم والتخطيط والتمويل والموارد البشرية واالستثمار والتجزئة    وتكنولوجيا المعلومات والشؤون التجارية وإدارة المحافظ
 . فة واألداءوالثقا

 

 -انتهى-

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 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  تُعتبر شرررركة الدار راًدفي مي مجال تروير وردارف العقارات مي دولة اإلماراتي  ين رنتا تعتمد نموتش تشرررنيل متنود ومترررتدام تدعم  شرررركتا

 أتاتيتاني وهما "الدار للتروير" و"الدار لالتتثمار".  

الترركنان عبر أكثر الوجتات المرغوبة مي رمارف أبويبيي  تواصررل شررركة "الدار للتروير" دورها الرياد  مي تروير مجتمعات متكاملة تُثر   ياف  

مليون متر مربعي وتشرمل   69بما مي تلك جزيرف ياس وجزيرف الترعديات وشرارا الرا ة وجزيرف الريم. كما أنتا تمتلك م ةية أرا ري بمترا ة  

شرروعات القاًمة على الرترومي بما مي تلك م ةية  ثالن و دات أعمالي وهي: الدار للمشراريعي وترتكون مترةولة عن ردارف و دف أعمال ردارف الم

ت  تت ررمن مشررروعات رترركان الموارنين والبنية الت تية الرًيترريةر و"الدار للريادف"ي والتي تتولنى اقتناع مرع األعمال الجديدف وتروير مجاال

ة تركز على الترول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف   ي رًيترية لتروير مجتمعات  االبتكارر و "الدار مصرر"ي وهي منصرن لألرباحي باعتبارها تروقا

 متكاملة متعددف االتتخدامات.

مليار درهم من األصررول العقارية    30وت ررم شررركة "الدار لالتررتثمار" و دف ردارف األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م ةية قيمتتا  

ف لإليرادات المتكررف مي قراد التجزًة والمجتمعات ال تركنية والتجارية والةندقية واألصرول اللوجترتية. وتمتلك "الدار لألصرول اللوجترتية"  المدرن

ة تبل       يمتلك% مي مجمع "ملتقى أعمال أبويبي" الت   70 صرن
 
ات      ماقع ضتتتمن الصتتتيا    والمرافق  والمكاتب  المستتتتات ا  من مجمعا

  استتتتي

  
   ويبلغ"(  آيكات)" الصتتتتتيا     أباظب     مديي  ف 

كما تتولنى "الدار لالتررتثمار" ردارف   . مربتتع متي   166,000  نحا   لإليجار   المخصتتتتتصتتتتت   مستتتتتا ات   صتتتتتاف 

 المنصات الثالثة األتاتيةي وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل يامة والترمي ".

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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ة "الدار للتعليم" م ةية األصررول التعليمية التي تت ررمن ما يقار    مدرتررة تشررنلتا وتديرها "الدار للتعليم"ي    28مي  ألف رال     33وتشررمل منصررن

جنتررريةي وهي تعتمد مجموعة واترررعة من المناهل التعليمية والخدمات    100آالف ُمعلم ينتمون رلى أكثر من   3باإل رررامة رلى شررربكة متنامية من 

 اإل امية مثل أكاديمية تدري  المعلمين.

العقارات التجارية والتركنية  رمن م ةية شرركة "بروميس" المتخصرصرة مي ردارف العقاراتي كما تشرمل  بينما تتولنى "الدار للعقارات" دمل عمليات  

ة ردارية عقارية متكاملة. وتتولنى شررركة "الدار لل رريامة والترمي " متمة اإلشررراف على م ةية األصررول    كتلك ردارف المجتمعات من خالل منصررن

وت ررم م ةية الدار    باإل ررامة رلى رأس الخيمة.  دف بشرركل أترراترري مي جزيرف ياس وجزيرف التررعدياتي الةندقية والترميتية التابعة للداري المتواج

 غرمة مندقيةي رلى جان  ردارف العمليات عبر مالع  النولف والنواد  الشارًية والمراتي.  4,250مندلي بإجمالي    13الةندقية  

ي وريرادات متكررف ALDAR:UHز التداول  أتررتم شررركة الدار ُمدرجة مي تررول أبويبي لألورال المالية )رم (ي وت قق أعمال الشررركة أربا ا

ى األمد  مترتقرفي وتمتلك قاعدف واترعة ومتنوعة من المتراهمين. وتتبناى الدار أم رل معايير ال وكمة المةترتريةي وتلتزم بإدارف عمليات مترتدامة عل

ي منتا على ت قيق قيمة ُم امة لمتاهميتا بشكل متتم  ر.الرويل  رصا

تتبناى شرررركة الدار رةيةي رمو ة  ين تترررعى ألن تكون المرور والمدير العقار  األكثر موثوقية مي المنرقةي وهي ت ررررلع بدور م ور  مي 

دف ومري ة تلبي ا تياجات أمراد المجتمع وتتوامر ميتا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترمي .  تروير وجتات عالية الجون
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