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ALDAR REACHES NEW HEIGHTS IN TWO GLOBAL ESG BENCHMARKS 
 

Abu Dhabi, UAE – 12 January 2022: Aldar Properties (‘Aldar’) has increased its ESG ratings within two 

major global benchmarks, the Dow Jones Sustainability Index (DJSI) and Sustainalytics, driven by a 

broad base of progress and improvements across its core sustainability pillars comprising 

environment, community, people, and economic impact. Aldar produced particularly strong gains in 

environmental impact monitoring, embedding environmental impacts into management reporting 

and decision-making processes, and launching new social impact initiatives. 

This year, Aldar scored 58 points on the Dow Jones Sustainability Index, representing a 53% year on 

year improvement from the 38 points scored in 2020. The company is now among the top 13% of the 

237 global real estate companies invited to respond to the DJSI questionnaire, up from being in the 

top 31% last year. 

In addition, Aldar received a score of 16.6 on Sustainalytics' ESG risk assessment scale, indicating a low 

level of ESG risk. Results are measured on a scale of 0 to 100, with a rating between 10 and 20 classified 

as "Low Risk". Aldar was ranked 9th in the global ranking of 107 diversified real estate companies 

analysed. 

Aldar also maintained its BB rating in the 2021 Morgan Stanley Consumer Index (MSCI), which tracks 

exposure to ESG risks and how well companies manage those risks relative to peers. Aldar’s rating 

meets the average global rating for companies included in the list.    

Aldar’s commitment to improving environmental performance was recognised by the ESG rating 

agencies given the development of several integral policies, group-wide energy audit project, and its 

recent response to the Task Force for Climate Related Financial Disclosures (TCFD), all of which 

contributed to the improved ratings.  

Aldar was also recognised in the community pillar following initiatives to ensure equal employment 

opportunities as part of its diversity and inclusion strategy and protecting worker rights as part of its 

worker welfare strategy. Improvements were also seen in the economic impact pillar as the company 

reduced its ESG risk through effective risk management policies and increased transparency on 

corporate governance. 

Commenting on the improvement in ESG ratings, Chief Financial and Sustainability Officer, Greg Fewer 

said: “We have taken concrete steps to monitor and tackle ESG issues and risks related to climate 

change, energy usage, and social impact, and the latest rankings show that this approach is working. 

The improvement in our third party ESG scores reflects our consistent and broad integration of 

sustainability practices in all that we do. We believe that making business decisions that incorporate 

the views of multiple stakeholders and that optimize for both, near and long-term outcomes, will 

continue to deliver best value for Aldar’s shareholders.”  

Aldar is setting the bar for real estate companies regionally, implementing sustainability initiatives 

across its diversified businesses at all stages of the real estate lifecycle. Aldar issues an annual 
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sustainability report that documents its progress on a comprehensive range of salient ESG issues. The 

most recent sustainability report can be downloaded here:  

https://www.aldar.com/en/sustainability/reporting 

-ENDS- 

 

For further information, please contact: 

Media 

Obaid Al Yammahi 

Aldar Properties 

+971 2 810 5555 

 

Joudi Issa  

Brunswick  

+971 2 234 4600 

ALDAR@brunswickgroup.com 

About Aldar 

Aldar Properties PJSC is the leading real estate developer and manager in the UAE with a diversified and sustainable operating 
model centered around two core businesses: Aldar Development and Aldar Investment. 

Aldar Development is a master developer of integrated, liveable, and thriving communities across Abu Dhabi’s most desirable 
destinations, including Yas Island, Saadiyat Island, Al Raha, and Reem Island. It is responsible for developing Aldar’s c. 65 
million sqm land bank and includes three businesses: Aldar Projects, which manages Aldar's fee-based development 
management business, including AED 45 billion of government housing and infrastructure projects; Aldar Ventures, which 
incubates and nurtures new business opportunities and innovation areas; and Aldar Egypt, the platform focused on 
developing mixed-use communities in Egypt.  

Aldar Investment houses Aldar’s core asset management business comprising an AED 16 billion portfolio of investment grade 
and income-generating real estate assets diversified across retail, residential and commercial segments. It also manages 
three core platforms: Aldar Education, Aldar Estates and Aldar Hospitality and Leisure. Aldar Education includes Aldar’s entire 
educational portfolio, including Aldar Academies, the leading education group in Abu Dhabi, with 20 schools, over 24,000 
students and a growing network of 3,000 educators from over 100 nationalities, offering a wide range of curriculum and 
ancillary services such as a Teacher Training Academy. 

Aldar Estates consolidates Aldar’s Retail Operations alongside existing Residential and Commercial real estate operations 
within Provis and will further include Community Management under one integrated property management platform. Aldar 
Hospitality and Leisure looks after Aldar’s portfolio of hotel and leisure assets, which are anchored around Yas Island and 
Saadiyat. It includes Aldar’s portfolio of 10 hotels, comprising over 2,900 hotel keys and managing operations across golf 
courses, beach clubs and marinas. 

Aldar’s shares are traded on the Abu Dhabi Securities Exchange (Stock quote: ALDAR:UH), and is a profitable, cash generative 
business that provides recurring revenues, and benefits from a diverse and supportive shareholder base. Aldar operates 
according to high standards of corporate governance and is committed to operating a long term and sustainable business in 
order to provide ongoing value for its shareholders.  

Aldar is driven by a vision to be a leading real estate developer and manager in the region by playing a key role in the 
development of quality, comfortable, desirable destinations that people can live in, work at and visit. 

For more information on Aldar please visit www.aldar.com or follow us on: 

      

 في الممارسات البيئية  ترفع تصنيفها  الدار
 ات عالمية وفق مؤشر واالجتماعية وحوكمة الشركات 
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 على مؤشر داو جونز لالستدامة األعلى ترتيبا   الشركات العقارية% من 13 الدار تحل ضمن •
شعركة    تصعني شعركات عقارية متنوعة وفق    107من أصعل  عالميا   التاسععةالمرتبة  الدار تحتل  •

 "ساستيناليتيكس"
 

  تصنيفاتها في   تحسنأعلنت شركة الدار العقارية )"الدار"( عن  :  2022يناير    12  - أبوظبي، اإلمارات
مؤشر داو جونز    هما  البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ضمن معيارين عالميين رئيسيين  الممارسات 
عبر ركائز  ة  المحققالمكاسب  التطورات و نتيجة  ز  "ساستيناليتيكس". وجاء هذا اإلنجاشركة  مؤشر  و  لالستدامة

كما سّجلت الدار سلسلة من النجاحات   .ن والبيئةي االقتصاد والمجتمع والموظف ، بما فيها  االستدامة الرئيسية
مجموعة من  بجانب إطالق    ،صنع القرار  ات وسياس  يةتقارير اإلدار الفي  اعتماده  و   في رصد التأثير البيئي 

 مبادرات األثر االجتماعي.

بنسبة    ا  تحسنأي ما يشكل    نقطة على مؤشر داو جونز لالستدامة،  58  هذا العاموكانت الدار قد سّجلت  
الشركة اآلن  أصبحت  . و 2020عام  خالل  لتها الشركة  سجّ نقطة    38  مقارنة مع  ،على أساس سنوي   53%
مؤشر داو  استبيانللمشاركة في  ُدعَيت شركة عقارية عالمية  237 منضن أفضل الشركات م %13 بين

 .العام الماضي % األفضل31 الـ نسبةضمن  ما حّلت بعد جونز لالستدامة 

ذلك،   إلى  درجة    قت حقّ باإلضافة  وحوكمة   على  16.6الدار  البيئية واالجتماعية  المخاطر  تقييم    مقياس 
  المرتبطة بالممارسات   ، مما يشير إلى مستوى منخفض من المخاطر"ساستيناليتيكس"من شركة   الشركات 

  20و  10بين   ات تصنيفوتعد ال  100إلى    0 منيتم قياس النتائج  الشركات. و  البيئية واالجتماعية وحوكمة
 ات شرك  107  بين قائمة شملت ت الدار المرتبة التاسعة في التصنيف العالمي  حتلكما ا"منخفضة المخاطر".  

 دراسة.شملتها العقارية متنوعة 

" ضمن مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" خالل BBكما نجحت الدار في الحفاظ على تصنيفها "
البيئة واالستدامة والحوكمة وقياس مدى ، والذي يرصد مستوى انكشاف الشركات على مخاطر  2021العام  

العالمي   التصنيف  متوسط  مع  الدار  تقييم  ويتوافق  بنظيراتها.  مقارنة   المخاطر  هذه  مواجهة  في  نجاحها 
 للشركات المشمولة في القائمة.
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  ة البيئي المختصة بالممارسات  بالتزام الدار بتحسين األداء البيئي من قبل وكاالت التصنيف  وتمت اإلشادة  
 استهالك الطاقة  تدقيق  العديد من السياسات المتكاملة، ومشروعة وحوكمة الشركات، بعد تطوير  واالجتماعي

واستجابتها المجموعة،  مستوى  بالمناخ لفريق  مؤخرا     على  المتعلقة  المالية  باإلفصاحات  المعني  ،  العمل 
 الدار.  كافة تلك الجهود في تحسين تصنيفات  ساهمت و 

ضمان تكافؤ  ها الرامية إلى  مبادراتبعد  "  المجتمع" فئة  جهودها في  عن  وتقدير  إشادة  بالدار    حظيت كما  
العمل   استراتيجيا  ضمنفرص  والشمولة  تنتهجها  لتنوع  جانب    ،التي  العمال  إلى  حقوق  وفق  حماية 

حيث   ،"األثر االقتصادي"  فئةضمن    ملحوظة  تحسينات   سجلت الشركةو .  العاملةقوى  ستراتيجيتها لرعاية الا
دارة المخاطر  فعالة إل  سياسات   الحوكمة بتطبيقالبيئية واالجتماعية و   الممارسات   قللت الشركة من مخاطر

 .الشفافية في حوكمة الشركات  وتعزيز

"لقد    :للشؤون المالية واالستدامة في الدار العقاريةجريج فيور، الرئيس التنفيذي  قال  ،  هذه المناسبةفي  و 
ومواجهة    القضايا البيئية والمجتمعية ومعايير حوكمة الشركات  ومعالجة  رصدواسعة في  خطوات  قطعنا  

أحدث التصنيفات  . وتشكل  االجتماعي  ثرأل او   ،الطاقة  هالكواست  ،المخاطر المتعلقة بتغير المناخالتحديات و 
  .الجهود المبذولة تؤتي ثمارهاأن  على    قويا  دليال     "ساستيناليتيكس"نز لالستدامة وو مؤشر داو ج من  

المتواصل    ناالتزام  الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركاتويؤكد هذا التحسن في تصنيفنا ضمن  
أن بونحن على قناعة راسخة    .عبر كافة أعمالنا  االستدامةتطبيق معايير    ما يخصفي الشمولي  وتكاملنا  

المكاسب  آراء وأفكار العديد من أصحاب المصلحة وتسهم في تحقيق  تحتوي  التي    ،صنع قرارات األعمال
والطويل، القريب  األجل  الدار   على  مساهمي  لصالح  كبيرة  وقيمة  إيجابية  نتائج  تأكيد  بكل  ستحقق 

 وشركائها". 

للشركات العقارية على مستوى  ونموذج يحتذى به  وتحرص شركة الدار العقارية على وضع معايير متقدمة  
  كما   .امتداد دورة حياة أصولها العقارية  تنفذ مبادرات االستدامة عبر مختلف أعمالها وعلىحيث  المنطقة،  

تصدر الدار تقريرا  سنويا  لالستدامة توثق من خالله التقدم الذي أحرزته في مجموعة شاملة من القضايا  
البارزة في مجال الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. يمكن تنزيل أحدث تقارير االستدامة 

 لشركة الدار عبر الرابط:
https://www.aldar.com/ar/sustainability/reporting 

 - انتهى -

https://www.aldar.com/ar/sustainability/reporting
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 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 عبدالباريسارة 

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
تُعتبر شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو   تشررررر يرل متنو  

 شركتان أساسيتانع وهما "الدار للتروير" و"الدار لالستثمار".ومستدام تدعمه 

تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري مياا السررررك ان عبر أكثر الوججات 

جا تمتلك  المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي  لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم. كما أن

مليون متر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي: الدار للمشراريعع وسرتكون مسر ولة عن    65ممفظة أراضري بمسرامة 

مليار درهم من مشرررروعات   45قدارا ومدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسرررومع بما تي  لك ممفظة بقيمة  

دار للريادا"ع والتي تتول ى اقتناص ترص األعمال الجديدا وتروير مجاالت قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسريةو و"ال

ل  ة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا والُمدرا لاربااع باعتبارها سرروقا االبتكارو و "الدار مصررر"ع وهي منصرر 

 ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.

مليار درهم    16مدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ممفظة قيمتجا  وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" و

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تتول ى قدارا   من األصرررررول العقراريرة المردر 

ة "الدار  المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الد ار للضررياتة والترتيه". وتشررمل منصرر 

للتعليم" ممفظة األصررول التعليميةع بما تي  لك أكاديميات الدارع وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم ممفظتجا  

جنسرريةع   100آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من    3ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من   24مدرسررة وأكثر من   20

 عتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.وهي ت

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن ممفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي  

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة "الدار للضرياتة    قدارا العقاراتع كما تشرمل ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصر 

والترتيه" مجمة اإلشرراف على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس 

قدارا   غرتة تندقيةع قلى جانب  2900تناداع بإجمالي   10وجزيرا السعدياتع بما تي  لك ممفظة الدار الفندقية التي تضم  

 العمليات عبر مالعب ال ولف والنوادي الشار ية والمراسي.

ل ALDAR:UHأسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول   (ع وتمقق أعمال الشرركة أرباما

الموكمة الم سرسريةع   وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبناى الدار أتضرل معايير

ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.  وتلتزم بإدارا عمليات مستدامة على األمد الرويل مرصا

تتبناى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي 

دا ومريمرة تلبي امتيراجرات أتراد المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات  تضررررررلع بردور مموري تي تروير وججرات عر  اليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.
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