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  "مياه وكهرباء اإلماراتشركة "تدخل شراكة إستراتيجية مع الدار العقارية 
 النظيفةلتزويد أصولها بمصادر الطاقة 

 
خالل السنوات الخمس  مصادر الطاقة النظيفةبالتشغيلية  أصول الدارجميع  ستزّودشركة مياه وكهرباء اإلمارات  •

  القادمة
مبادرة معايير  على المدى القريب بما يتماشى معالثاني لشركة الدار انبعاثات النطاق بخفض المشروع سيساهم  •

 الغازات الدفيئةوبروتوكول  (SBTiاألهداف المستندة إلى العلم )
 في قطاع العقارات والتوسع في إجراءات عزل الكربون الطاقة النظيفة على عتماد االتعزز س االتفاقية •
رائدة في توفير األصول التي تعمل بالطاقة الخضراء في دولة اإلمارات العربية  المكانة الدار االتفاقية ستعزز  •

 المتحدة 
 

مع شركة مياه    اتفاقية  عقدها  عنالدار العقارية )"الدار"(  شركة    أعلنت:  2022يناير    25،  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 . الرائدة في التنسيق المتكامل لتخطيط وشراء وإمداد المياه والكهرباء في جميع أنحاء دولة اإلمارات ،وكهرباء اإلمارات

جميع األصول التشغيلية خالل السنوات الخمس القادمة في خطوة    شركة مياه وكهرباء اإلماراتوبموجب هذه االتفاقية، ستزّود  
 تهدف إلى التشجيع على اعتماد حلول الطاقة النظيفة والتوسع في إجراءات عزل الكربون في القطاع العقاري. 

النطاق  و  انبعاثات  الوقت الحالي، تمثل  الكهرباءفي  الصادرة عن استهالك  الدفيئةأكبر مصدر النبعاثات    الثاني  في    الغازات 
الكربون عبر محفظة  أنشطة عزل  على تقليل تلك االنبعاثات ودعم    االتفاقيةوستعمل هذه  لشركة الدار،   التابعة  األصول العقارية

النظيفةوستخضع  .  الشركة الدار    الطاقة  أصول  بها  د  ستزوَّ للطاقة    لمعاييرالتي  الدولية  )الشهادات  النظيفة  الطاقة  شهادات 
في شركات  الأطلقته دائرة الطاقة في أبوظبي لتمكين    برنامج ُمبتكر، وهو  شركة مياه وكهرباء اإلماراتالتي توفرها  المتجددة(  

 ستدامة.جهودهم لتحقيق أهداف االضمن التحقق من استهالك الكهرباء المتجددة أو النظيفة التتبع و  من اإلمارة

حيث ،  وُتعّد شركة مياه وكهرباء اإلمارات واحدة من الكيانات الرئيسة المعنية بتنفيذ مخطط إصدار هذه الشهادات في أبوظبي
ل الوحيد ومشغل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه األداة الجديدة يمكن ألي  أشهر    2، كما ُتقيم مزادات كل  تقوم الشركة بدور الُمسجِّّ

 المشاركة فيها.شركة 
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اآلن هو الوقت األمثل لكي  " :جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية واالستدامة في الدار العقاريةقال  ،  وفي هذه المناسبة
وعمليات االنبعاثات الصادرة عن العمليات التشغيلية    نظرنا إلىوإذا  .  تدرك الشركات األثر الكبير لألصول العقارية على البيئة

من الواضح أن المباني و .  % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم37مواد البناء، فإن المباني اليوم مسؤولة عن  
 ونحن فخورون باتخاذ هذه الخطوة الهامة مع   ،المستدامة هي واحدة من أكثر الوسائل فعالية لمواجهة هذا التحدي العالمي

 ".ماراتشركائنا شركة مياه وكهرباء اإل

  بأن قامت سعداء  "نحن  :  فرانسوا برايس، مدير إدارة الوقود والشؤون التجارية في شركة مياه وكهرباء اإلماراتقال  ومن جانبه،  
 من خاللضمن مساعيها الرامية للوصول إلى الحياد الكربوني  زمام المبادرة  العقارية بأخذ  الدار  شركة رائدة في أبوظبي مثل  

ضمن  قطاعات رئيسية    كيانات أخرى في  ، واالنضمام إلى  هادة الطاقة النظيفةبشالطاقة المستهلكة من الشبكة  مصدر  تصديق  
الدار خطوات   أخذتالتي تتخذ إجراءات إيجابية للحد من انبعاثات الكربون.  لتجارة  او   مجاالت الطاقة والصناعة والرعاية الصحية

 . "هفيالمساهمين أكبر وإحدى  ريةعقاواستثمار لتصبح أول شركة تطوير وإدارة ، برنامجالفي للمشاركة  سريعة

فكانت حصيلة نقاطها أفضل من جميع ،  االستدامةفي مجال  في أهدافها  إحراز تقدم كبير فيما يتعلق  العقارية  تواصل الدار  هذا و 
في المرتبة الثالثة بين جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي    الشركة  الشركات العقارية المدرجة في دولة اإلمارات. وحّلت

المالية،   في  لألوراق  تصنيفها  والحوكمة  ورفعت  واالجتماعية  البيئية  لالستدا  ي مؤشر في  الممارسات  جونز  مة" "داو 
من   ضمناالجتماعي    األثروإطالق العديد من مبادرات  آثار عملياتها على البيئة  مدفوعة بالتركيز على تقليل  ،  ساستيناليتيكس"و"

 . والحوكمة البيئية واالجتماعيةللممارسات إستراتيجيتها 

 –انتهى  -

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 

 اإلعالمي:التواصل 

 الدار 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 شركة برنزويك

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 شركة مياه وكهرباء اإلمارات  
 رامي علي 

 

+971 55 591 0738 

ewec@fourcommunications.com 
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 حول شركة الدار
تُعتبر شررر ة الدار راةد ف  م مجال تيوير وادار  العرارات  م دولة ااماراتح ثيإ اا ا تعتمد امو ت تشررميل متاوس وممررتدام  

 للتيوير" و"الدار لالمتثمار".تدعمه شر تان أماميتانح وهما "الدار 

تواصرل شرر ة "الدار للتيوير" دورها الريادف  م تيوير مجتمعات مت املة تُثرف ثيا  المر  ان عبر أ ثر الوج ات المرةوبة  

 م امار  أبوظبمح بما  م  لك جزير  ياس وجزير  المرعديات وشرايا الراثة وجزير  الريم.  ما أا ا تمتلك مثةظة أرا رم  

مليون متر مربعح وتشرمل ثالإ وثدات أعمالح وهم: الدار للمشراريعح ومرت ون ممر ولة عن ادار  وثد  أعمال    65بممراثة 

مليار درهم من مشررروعات امرر ان المواياين والباية   45ادار  المشررروعات الراةمة على الرمررومح بما  م  لك مثةظة بريمة  

تااص  رص األعمال الجديد  وتيوير مجاالت االبت ارو و "الدار مصررر"ح التثتية الرةيمرريةو و"الدار للرياد "ح والتم تتول ى اق

ف رةيمرية لتيوير مجتمعات مت املة  ة تر ز على المروا العرارية المصررية الواعد  والُمدر  لاربابح باعتبارها مروقا وهم ماصر 

 متعدد  االمتخدامات.

مليار درهم من   16وعة الدار والتم تشررمل مثةظة قيمت ا  وت ررم شررر ة "الدار لالمررتثمار" وثد  ادار  األصررول التابعة لمجم

األصرررول العرارية المدر   لايرادات المت رر   م قياس التجزةة والمجتمعات المررر اية والتجارية.  ما تتول ى ادار  الماصرررات 

ة "الدار للتعليم" مثةظة الثالثة األمررامرريةح وهم: "الدار للتعليم" و"الدار للعرارات" و"الدار لل رريا ة والتر يه". وتشررمل م اصرر 

مدرمرة وأ ثر من   20األصرول التعليميةح بما  م  لك أ اديميات الدارح وهم مجموعة تعليمية راةد   م أبوظبم ت رم مثةظت ا  

جامريةح وهم تعتمد مجموعة وامرعة   100آالف ُمعلم ياتمون الى أ ثر من  3ألف يالب باا را ة الى شرب ة متاامية من    24

 التعليمية والخدمات اا ا ية مثل أ اديمية تدريب المعلمين.من المااهج 

بياما تتول ى "الدار للعرارات" دمج عمليات العرارات التجارية والمر اية  رمن مثةظة شرر ة "برو يس" المتخصرصرة  م ادار   

ة ادارية عرارية مت املة. وتتول ى شرر ة "الدار لل ريا ة والتر يه"   العراراتح  ما تشرمل   لك ادار  المجتمعات من خالل ماصر 

م مة ااشرررراف على مثةظة األصرررول الةادقية والتر ي ية التابعة للدارح المتواجد  بشررر ل أمرررامرررم  م جزير  ياس وجزير  

ةر ة  ادقيةح الى جااب ادار  العمليات   2900 ااداح بإجمالم   10المرررعدياتح بما  م  لك مثةظة الدار الةادقية التم ت رررم 

 ولف والاوادف الشايةية والمرامم.عبر مالعب الم

ف ALDAR:UHأمررر م شرررر ة الدار ُمدرجة  م مررروا أبوظبم لاوراا المالية ارمز التداول   (ح وتثرق أعمال الشرررر ة أرباثا

وايرادات مت رر  ممررترر ح وتمتلك قاعد  وامررعة ومتاوعة من الممرراهمين. وتتبااى الدار أ  ررل معايير الثو مة الم مررمرريةح 

ف ما ا على تثريق قيمة ُم ا ة لمماهمي ا بش ل ممتمر.وتلتزم بإد  ار  عمليات ممتدامة على األمد اليويل ثرصا

تتبااى شررر ة الدار ر يةف يموثة ثيإ تمررعى ألن ت ون الميور والمدير العرارف األ ثر موثوقية  م المايرةح وهم ت رريلع 

د  ومريثرة تلبم اثتير  اجرات أ راد المجتمع وتتوا ر  ي را المرومرات واام راارات بردور مثورف  م تيوير وج رات عراليرة الجو 

 الالزمة للعمل والعيش والتر يه.
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