Aldar sustains growth momentum with 15% rise in
gross profit, as development sales surge to a
record AED 2.35 bn
Abu Dhabi, UAE: 11 August 2021

AED 2.19 bn

AED 824 mn

AED 521 mn

+ 9% YoY

+ 15% YoY

+ 8% YoY

Q2 2021 Revenue

Q2 2021 Gross Profit

Q2 2021 Net Profit

AED 4.23 bn

AED 1.60 bn

AED 1.06 bn

+ 12% YoY

+ 13% YoY

+ 35% YoY

H1 2021 Revenue

H1 2021 Gross Profit

H1 2021 Net Profit

Group Financial Highlights
Sustained growth momentum across
Aldar’s diversified businesses, driven
by another quarter of record
development sales, increased fee
income from management of thirdparty projects and stable recurring
income generated by Aldar Investment
Aldar leveraged its strong brand equity
and capabilities in capturing market
demand, recording highest ever
quarterly development sales of AED
2.35 billion in Q2, bringing total sales in
H1 to AED 3.4 billion and revenue
backlog to AED 4.25 billion.
All new project launches this year have
sold out, providing clear visibility on
future revenue as developments
progress
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Aldar Development recorded 10% YoY
increase in gross profit to AED 444 million
on solid development revenues and higher
management fee income, as government
projects ramped up
Aldar Investment reported 23% YoY
increase1 in recurring net operating income
to AED 375 million driven by new leases
and higher contributions from the property
management and education businesses
Strong liquidity position with AED 4.45
billion of unrestricted cash and AED 4.5
billion of undrawn committed facilities will
fuel sustainable and long-term growth
opportunities
Operating environment continues to
improve, supported by UAE’s worldleading vaccination rate as well as real
estate, residency, investment reforms
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“

TALAL AL DHIYEBI
GROUP CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF
ALDAR PROPERTIES

“Aldar’s diversified businesses have achieved significant uplift in activity over
the last 12 months. Development launches have ramped up, third-party
management fees have climbed as projects gathered pace, and our education
and property management businesses have built considerable scale.
This growth has been underpinned by strong appetite for prime Abu Dhabi
properties among diverse end-users and investors, as well as further
strengthening of investment-friendly policies.
Aldar’s ability to bring the appropriate product to market at the right time has
resulted in a sustained increase in development sales over the last year, to
reach a record AED 2.35 billion in the second quarter. Our new launches have
sold out and we have seen solid demand for completed projects.
Occupancy across our diversified portfolio of income-generating properties
has remained rock solid and recovering footfall and sales at our retail
properties provide further encouragement that the macro-economic picture
continues to improve.
Benefiting from a cash position of over AED 4 billion and AED 4.5 billion of
undrawn credit facilities, Aldar expects to sustain the accelerated pace of
activity and take advantage of attractive investment opportunities presented
by this market cycle. We will continue to launch new developments in premier
locations and pursue further asset growth and diversification of our investment
property portfolio.”
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Business Unit Highlights
ALDAR DEVELOPMENT
This core business unit comprises two main segments: Property Development & Sales, which is
responsible for developing, marketing, and selling Aldar’s diverse and strategic land bank located
in key investment zones including Saadiyat and Yas Islands; and Project Management Services,
which manages Aldar's fee-based development management business including AED 45 billion of
government housing and infrastructure projects.

Q2 2021

Q2 2020

% change

H1 2021

H1 2020

% change

Revenue

1,348

1,265

7%

2,534

2,073

22%

Gross profit

444.4

402.7

10%

814.6

692.3

18%

Sales

2,353

505

366%

3,443

837.7

311%

Aldar Development
AED million

Aldar Development revenue in Q2 increased 7% to AED 1.35 billion and gross profit jumped 10% to
AED 444 million, predominantly driven by solid development revenue and higher contributions from the
fee-based project management business.
The Property Development & Sales business held firm, supported by a good pace of construction at
developments, robust inventory sales and successful new project launches.
Aldar recorded its highest ever quarterly sales at AED 2.35 billion in Q2, bringing the total to AED
3.4 billion for H1. New development launches, which will deliver income to Aldar across the project
lifespan, were rapidly sold out: 669 villas across Noya Luma and Noya Viva. The business also reported
a steady pace in sales of existing inventory at mid-to-high-end destinations, including Water’s Edge,
Mamsha, Nareel, Yas Acres, Lea and Reeman 2. This strong momentum is expected to continue into
Q3 driven by the successful sell-out of waterfront land plots at Al Gurm, and villas at Saadiyat Reserve
The Dunes.
The significant development sales in the period resulted in a 28% quarter-on-quarter increase in revenue
backlog to AED 4.25 billion.
Expatriate homeowners and foreign investors represent 42% of total buyers as they continue to
realise the benefits of Abu Dhabi’s recently implemented real estate, residency, and investment reforms.
In addition, Aldar witnessed strong demand from both first-time homeowners and return buyers who
appreciate the quality of its properties within well-designed communities.
Cash collections were up 36% YoY to AED 1.06 billion primarily driven by handover collections across
Mamsha, Yas Acres, West Yas, Water’s Edge and Nareel.
Revenue for the Project Management Services business increased 58% YoY to AED 366.7 million in
Q2, and gross profit jumped 192% to AED 107.9 million. This growth was driven by strong progress
made on a range of project management, fixed contracts, and third-party projects under Aldar’s
management, including the projects awarded by the Abu Dhabi Government last year.
Aldar is leading a consortium of investors that submitted a non-binding offer to acquire a majority stake
in one of Egypt’s listed leading real estate development companies, Sixth of October Development and
Investment Company. During Q2, the Company received an approval from the Egyptian Financial
Regulatory Authority (FRA) for a 30-day deadline extension to finalise the due diligence process and
relevant procedures.
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ALDAR INVESTMENT
Aldar Investment is comprised of four main segments representing over AED 20 billion of assets under
management. Investment Properties, which houses Aldar’s core asset management business
comprising AED 16.5 billion portfolio of prime real estate assets across retail, residential and commercial
segments. Education, a leading education group in Abu Dhabi. Hospitality and Leisure, a portfolio of
AED 2.1 billion of hotel and leisure assets anchored around Yas Island and Saadiyat Island. Principal
Investments, which includes Provis, property management business, Khidmah, facilities management
business and Pivot, construction services business.
Q2 2021

Q2 2020

% change

H1 2021

H1 2020

% change

Revenue

874.5

760.2

15%

1,759

1,724

2%

Net Operating Income (NOI) 2

375.1

304.2

23%

777.5

714.6

9%

Occupancy (retail, office and
commercial)

87.7%

88.3%

Aldar Investment
AED million

Aldar Investment revenue grew 15% to AED 874.5 million in Q2 and net operating income (NOI)
increased 23% to AED 375.1 million. This was supported by steady occupancy across Aldar’s diversified
portfolio of investment properties and higher contributions from Provis and Aldar Education.
The Investment Properties portfolio produced a 5% YoY increase in NOI to AED 308.6 million.
Occupancy across the diversified properties was stable at 88%, supported by Aldar’s commitment to
tenants and wider stakeholder engagement through premium offerings and service, and high-quality
facilities maintenance.
o The Residential portfolio reported 0.4% YoY growth in NOI driven by income from new leases.
Occupancy increased to 89% at the end of Q2, from 88% a year earlier.
o The Retail segment NOI increased 17.7% YoY mainly due to higher footfall and sales, reflecting
improving consumer sentiment and purchasing power. Occupancy held firm at 86% and is expected
to be supported by progression of handovers related to the Yas Mall redevelopment plan.
o The Commercial portfolio NOI declined 0.5% YoY, mainly due to lease maturities in the Operating
Village segment. However, underlying office occupancy held firm at 90% supported by long-term,
committed lease contracts from government related entities and corporate clients.
The Hospitality and Leisure business is recovering with 79% growth in NOI driven by an increase in
third-party asset management fees and prudent cost control measures across all hotels. The business
is expected to experience a gradual improvement as global travel restrictions are eased and as the
Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions (MICE) industry recovers.
In Q2, Aldar Education reported a 208% YoY increase in NOI to AED 49.4 million, driven by a 16%
increase in student numbers to 21,983. This was supported by significant cost savings from enhanced
operational efficiencies.
Within the Principal Investments business, Aldar’s property management company Provis has
increased scale significantly through the acquisition of Asteco Property Management. Currently, Provis
includes a portfolio of 50,000 residential units, 600,000 Gross Leasable Area (GLA) of retail assets, and
317,000 sqm of commercial assets under management. The company produced a significant growth in
NOI to AED 16.9 million in Q2 driven by Asteco contribution, growth across several service lines and
upturn in the market.
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Q2 Corporate Highlights
ESG: Further Embedding of Sustainability Across the Group
Aldar signed a AED 300 million facility with HSBC that links the interest margin payable under the facility
to achievement of sustainability targets. The facility, which is aligned with the Sustainability-Linked Loan
Principles (SLLP), includes a mechanism to adjust Aldar’s interest margin annually in line with
achievement of targets on energy and water intensity, waste recycling and worker welfare. This
reinforces Aldar’s position as the highest ESG ranking listed real estate company in the UAE.
During the second quarter, Aldar adopted the Task Force on Climate Related Financial Disclosures
(TCFD) framework as part of its sustainability reporting and completed a business level climate risk
assessment following the TCFD guidelines.
Aldar joined the United Nations Global Compact, the world’s largest corporate sustainability initiative.
Sustainability became a core competency for Aldar’s employees during Q2, integrating into the
company’s competency and performance management frameworks.

Innovation: Supporting, Nurturing and Investing in New Ideas and Tech
Aldar selected twelve finalists for the second edition of its Manassah entrepreneurship programme – a
six-month incubator aimed at nurturing talent and advancing retail concepts in the GCC. Six tech startups and six traditional retail concepts are working with Aldar to develop their concepts and build up the
skills needed to successfully operate and scale their start-ups.

Customer: Evolving and Enhancing Experience
During Q2, Aldar started the process of centralizing its call centres to create a consistent customer
experience across all of its assets. This includes all channels of customer communication including
inbound, outbound, SMS, WhatsApp and email.
Enhanced the customer sales journey by rolling out 3D interactive masterplans for key sales launches
with high end visualizations to allow customers to select their preferred units.

People: Providing Meaningful Careers
In line with Aldar’s Diversity and Inclusion strategy, the company continues to diversify its employee mix
and culture. During Q2, Aldar welcomed 14 People of Determination to its internship programmes across
the Group. The company also increased its overall female headcount to 36%.
During the first half of 2021, Aldar continued to strengthen its Emiratisation programme with the addition
of qualified UAE nationals to a variety of roles. The total number of UAE nationals employed across the
Group increased by 4% to 33.5%.
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Growth Trends
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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, marketing, and selling Aldar’s diverse and strategic 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 a 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 Principal Investments, 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 which caters for the education of more than 25,000 students. Aldar Principal
Investments, which includes several strategic businesses within the property management, facilities management,
and construction sectors, comprises Provis, Khidmah, Pivot, and The Cloud. 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:
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الدار تعزز زخم نموها بزيادة نسبتها  %15على ربحها اإلجمالي مع تحقيق
مبيعات قياسية في مشاريعها التطويرية بلغت  2,35مليار درهم
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة 11 :أغسطس 2021

 2.19ملياردرهم

 824مليون درهم

 521مليون درهم

زيادة بنسبة  %9على أساس سنوي

زيادة بنسبة  %15على أساس سنوي

زيادة بنسبة  %8على أساس سنوي

إيرادات الربع الثاني من عام 2021

الربح اإلجمالي خالل الربع الثاني من عام 2021

صافي ربح الربع الثاني من عام 2021

 4.23ملياردرهم

 1.60ملياردرهم

 1.06ملياردرهم

زيادة بنسبة  %12على أساس سنوي

زيادة بنسبة  %13على أساس سنوي

زيادة بنسبة  %35على أساس سنوي

إيرادات النصف األول من عام 2021

الربح اإلجمالي خالل النصف األول من عام 2021

صافي ربح النصف األول من عام 2021

أبرز النتائج المالية للمجموعة

زخم النمو يتواصللللل عبر مختلف أعمللا
اللدار ،ملدعوملا بربع آخر حلالل بلالن لا مع
تسلللل يل مبيعلات يلاالللليلة لي الم لللللاريع
التطويرية ،وزيادة دخ الرالللول المتةتية م
إدارة الم للللاريع التطويريلة التلابعلة افرا
خارجية ،وااللتارار الدخ المتكرر م الدار
لالاتثمار

اللربلا اإلجلمللاللي للي الللدار للتلطلويلر يلرتل ع
بنسلللبة  %10على أالللان الللنو إلى 444
مليون درهم ،ملدلوعلا بلاإليرادات الاويلة م
م لللللاريعتلا التطويريلة ،وازديلاد اللدخل م
رالول اإلدارة مع الا ةة الكبيرة لي الم لاريع
الحكومية

اللدار االلللت لادت م يملة عالمتتلا الت لاريلة
وانت لارها وف اتتتا لي تلبية متطلبات السلو
لتسلللل ل مبيعلات يلاالللليلة عبر م للللاريعتلا
التطويريللة بايمللة  2,35مليللار درهم خال
الربع الثللاني ،ممللا رلع إجمللالي مبليلعللات
النصللللف ااو م العللال الحللالي إلى 3,4
مليلار درهم واإليرادات المترافملة إلى 4,25
مليار درهم

الدار لالاللتثمار الل لا زيادة بنسللبة %23
على أالللان الللنو  3لي صلللالي إيراداتتا
الت للللةيليلة المتكررة لتبل  375مليون درهم
ب ضللل عاود التةجير ال ديدة وارت ار أربا
أعما إدارة العاارات والتعليم

اللدار ن حلا لي بيع جميع الم لللللاريع التي
أفلاتتلا خال هل ا العلال ملا يب للللر بنمو و
لإليرادات مع تاللدل وتيرة العملل لي هلل
الم اريع

تتمتع اللدار بمرفة الللليوللة و مع 4,45
مليلار درهم م ااموا النالديلة غير المايلدة
وتسلتيالت مصلرلية غير مسلحوبة بايمة 4,5
مليار درهم الللتعةز لرل النمو المسلللتدامة
وفويلة اامد
واصللللا البياة الت لللةيلية تحسلللنتا مدعومة
بتصلدر دولة اإلمارات أعلى معدالت التطعيم
العلالميلة إلى جلانلا التعلديالت على أن ملة
العاارات واإل امة واالاتثمار
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بااتثنات شرفة بي وت لخدمات البنات
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طلل الذيابي
الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

"شتدت م موعة الدار العاارية خال االثني ع رة شترا الماضية انتعاشا فبيرا عبر مختلف أعمالتا؛ حيث ا لا عمليات إفال الم اريع التطويرية
ةة فبيرة ،وارت عا الراول المتةتية م إدارة الم اريع التطويرية التابعة افرا خارجية نتي ة تسارر وتيرة إن از الم اريع ،فما ن حا ال رفة
لي توايع نطا أعما إدارة العاارات والتعليم.
وجات ه ا النمو مدعوما باإل با الكبير م مختلف المستثمري والمستخدمي النتائيي على العاارات الرئيسية لي أبوظبي ،عدا ع تحسي السيااات
الداعمة لالاتثمار.
فما أثمر تمية الدار لي رلد السو بةلض المنت ات لي الو ا اامث ع زيادة مضطردة لي مبيعات الم اريع التطويرية خال العال الماضي لتبل
ر ما ياايا يعاد  2,35مليار درهم لي الربع الثاني .ون حنا لي بيع جميع م اريعنا التطويرية ال ديدة فما لمسنا فلبا ويا على الم اريع المكتملة.
وحال نا على معد إشةا ثابا عبر مح تنا المتنوعة م العاارات المدرة للدخ  ،إلى جانا انتعاش مستوى إ با الةوار والمبيعات لي عاارات
الت ةئة عبر الم موعة ،مما يب ر بااتمرار تحس م تد اال تصاد الكلي.
وباالات ادة م مرفةنا المالي الاو ال يتخطى  4مليار درهم ،ب انا التستيالت المصرلية غير المسحوبة بايمة  4.5مليار درهم ،تتو ع الدار أن
تحالظ على وتيرة ن افتا المتسارعة خال ااشتر المابلة و اغتنال ال رل االاتثمارية ال ابة التي تولرها دورة السو الحالية .وانواص إفال
م اريع تطويرية جديدة لي موا ع متمة ،ودلع ع لة نمو أصولنا وتنويع مح تنا االاتثمارية".

أداء وحدات األعمال
الدار للتطوير

تتكون ه الوحدة اااااية م سمي رئيسيي هما :قسم التطوير العقاري والمبيعات ،وهو مسؤو ع تطوير وتسويق
وبيع مخةون الدار المتنور واالاتراتي ي م ااراضي الموزعة لي أبرز المنافق االاتثمارية ،بما لي ذلك جةيرتي
السعديات ويان؛ وقسم خدمات إدارة المشاريع ال ي ر على أعما إدارة التطوير الاائمة على الراول ،بما لي ذلك
م اريع إاكان وبنية تحتية حكومية بايمة  45مليار درهم.

الربع الثاني من الربع الثاني من نسبة التغيير النصف األول النصف األول
من عام  2021من عام 2020
عام 2020
عام 2021

الدارللتطوير

مليون درهم

نسبة التغيير

اإليرادات

1,348

1,265

7%

2,534

2,073

22%

الربح اإلجمالي

444.4

402.7

10%

814.6

692.3

18%

املبيعات

2,353

505

366%

3,443

837.7

311%

ارت عا إيرادات الدار للتطوير خال الربع الثاني بنسلللبة  %7على أالللان الللنو إلى  1,35مليار درهم ،و ة الربا اإلجمالي بوا ع %10
ليبل  444مليون درهم ،وهو ما يُعةى ذلك ب لك رئيسلي إلى اإليرادات الاوية م الم لاريع التطويرية وارت ار دخ أعما إدارة الم لاريع
الاائمة على الراول.
وحالظ قسمممم التطوير العقاري والمبيعات على االللتارار  ،مدعوما بالوتيرة ال يدة اعما البنات لي الم لللاريع التطويرية ،والمبيعات الاوية
للمخةون الحالي واإلفال الناجا للم اريع ال ديدة.
سمجلت الدار خلل الربع الااني مبيعات قياسمية خلل ربع واحد بايمة  2,35مليار درهم ،مما رلع إجمالي المبيعات خال النصلف ااو إلى
 3,4مليار درهم .ون حا الم لاريع التطويرية ال ديدة ،والتي التولر الدخ لل لرفة فوا مدة إن از الم لرور ،لي تحايق مبيعات الريعة،
حيث تضلمنا  669ليال عبر م لروعي "نويا لوما" و"نويا لي ا" .فما حالظ الاسلم على وتيرة ثابتة لي مبيعات المخةون الحالي على صلعيد
الوجتات المتواللطة وال اخرة ،بما ي للم "ووترز أو" ،ومم للى السللعديات ،وجةيرة ناري  ،و"يان إيكرز" ،و"ليا" ،و"الريمان  ."2وم
المتو ع االلتمرار ه ا الةخم الاو لي الربع الثالث مدلوعا بن ا عمليات بيع طع ااراضللي المطلة على الواجتة البحرية لي الارل ،وال ل
لي م رور "ذا ديونة" لي "السعديات ريةير ".
الاهما مبيعات الم لاريع التطويرية خال ه ال ترة لي زيادة اإليرادات التراكمية بنسلبة  %28على أالان ربعي لتصل إلى  4.25مليار
درهم.
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ي للك المقيمون من غير اإلماراتيين والمسمممتامرون األجان نسللبة  %42م إجمالي الم للتري  ،حيث يواصلللون إدراا منالع التعديالت
ااخيرة على أن مة العاارات ،واإل امة ،واالاللتثمار .عالوة على ذلك ،شللتدت الدار إ باال ويا م الم للتري ال دد وعمالئتا الحاليي ال ي
يثاون ب ودة م اريعتا وم تمعاتتا المصممة لتلبية احتياجاتتم.
ارت عا التحصميلت النقدية بمادار  %36على أالان النو إلى  1,06مليار درهم ،والسلبا الرئيسلي لي ذلك التحصليالت النادية للم لاريع
التي تم تسليمتا عبر مم ى السعديات ،و"يان إيكرز" ،و"واا يان"" ،ووترز أو" ،و"ناري ".
ارت عا إيرادات قسممم خدمات إدارة المشمماريع بنسللبة  %58على أاللان اللنو إلى  366.7مليون درهم خال الربع الثاني ،وارت ع الربا
اإلجمالي بنسلبة  %192إلى  107.9مليون درهم .وجات ه ا النمو ب ضل التادل الاو ال ُمحرز عبر إدارة الم لاريع ،والعاود الثابتة ،وم لاريع
اافرا الخارجية التي تديرها الدار ،بما لي ذلك م اريع لحكومة أبوظبي العال ال ائا.
تاود الدار تحال ا م المسللتثمري دل عرضللا غير ملةل لالاللتحواذ على حصللة أغلبية لي شللرفة "السللادن م أفتوبر للتنمية واالاللتثمار"،
إحدى شللرفات التطوير العاار الرائدة المدرجة لي مصللر .وخال الربع الثاني ،حصلللا ال للرفة على موالاة التياة العامة للر ابة المالية
المصرية على منحتا متلة مدتتا  30يوما إلنتات عمليات العناية الواجبة واإلجراتات ذات الصلة.
الدار للستامار

تتألف الدار لالستثمار من أربعة أقسام رئيسية ،تشمل ما يزيد عن  20مليار درهم من األصول تحت اإلدارة ،وهي قسم
العقارات االستثمارية ،الذي يشمل أعمال إدارة األصول األساسية لشركة الدار ويضم محفظة أصول عقارية رئيسية،
تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية بقيمة  16.5مليار درهم؛ وقسم التعليم ،ويتألف من مجموعة تعليمية
رائدة في أبوظبي؛ وقسم الضيافة والترفيه ،ويشمل محفظة قيمتها  2.1مليار درهم من األصول الفندقية والترفيهية
الموزعة في جزيرتي ياس والسعديات؛ وقسم االستامارات الرئيسية ،ويضم شركة "بروفيس" إلدارة العقارات ،وشركة
"خدمة" إلدارة المرافق ،وشركة "بيفوت" لخدمات البناء.

الدارلالستثمار النصف الثاني النصف الثاني
مليون درهم إماراتي من عام  2021من عام 2020

نسبة التغير

النصف األول النصف األول
من عام  2021من عام 2020

نسبة التغير

اإليرادات

874.5

760.2

15%

1,759

1,724

2%

صافي اإليرادات التشغيلية 4

375.1

304.2

23%

777.5

714.6

9%

معدل اإلشغال (مساحات التجزئة
واملساحات املكتبية والعقارات التجارية)

87.7%

88.3%

1.
نما إيرادات الدار للسمتامار بنسلبة  %15لتبل  874,5مليون درهم خال الربع الثاني ،فما ارت ع صلالي اإليرادات الت لةيلية بنسلبة %23
اإلشةا عبر مح ة الدار المتنوعة م العاارات االاتثمارية وارت ار مساهمات
إلى  375.1مليون درهم .وفان ذلك ب ض ااتارار معدالت ِ
"بروليس" والدار للتعليم.
ال لا محفظة قسممم العقارات االسممتامارية زيادة بوا ع  %5على أاللان اللنو لي صللالي اإليرادات الت للةيلية ليبل  308.6مليون درهم.
وحال لا معلدالت اإلشللللةلا عبر مختلف العالارات على االلللتارارها عنلد  ،%88ويُعةى ذلك إلى التةال الدار بدعم المسللللتلةجري  ،وت عيل
م ارفة أصحاب المصلحة عبر فر عروض وخدمات متميةة ،وتولير صيانة عالية ال ودة للمرالق.
 oشلتدت مح ة العقارات السمننية نموا بنسلبة  %0.4على أالان النو لي صلالي إيراداتتا الت لةيلية ،مدعومة بإيرادات عاود إي ار
جديدة ،حيث ارت عا معدالت اإلشةا بنسبة  %89مع نتاية الربع الثاني ماارنة مع  %88لي العال الماضي.
 oارت ع صلالي اإليرادات الت لةيلية لي طار التجزئة بنسلبة  %17.7على أالان النو  ،ويعود ذلك ب لك رئيسلي إلى ارت ار مسلتويات
اإل با والمبيعات ،مما يعكس تحسل ثاة المسللتتلكي و درتتم ال للرائية .وحال ا معدالت اإلشللةا على مسللتوياتتا بوا ع  %86وم
المتو ع أن ترت ع مع إحراز التادل لي عمليات التسليم المرتبطة بخطة إعادة تطوير يان مو .
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 oتراجع صلالي اإليرادات الت لةيلية لمح ة األصمول التجارية بنسلبة  %0.5على أالان النو  ،ويرجع ذلك ب لك رئيسلي إلى انتتات
عاود تةجير لي الك العما  .ورغم ذلك ،االتارت معدالت اإلشلةا المكتبي ااالاالية عند  ،%90ب ضل االلتةال بعاود تةجير فويلة
اامد مع مؤاسات مرتبطة بالحكومة وعمالت م ال رفات.
تواصل أعمال الضميافة والترفيه تعاليتا مسل لة نموا لي صلالي اإليرادات الت لةيلية بنسلبة  %79مدعومة بالةيادة لي رالول إدارة ااصلو
التابعة افرا خارجية وتدابير ضللبا التكاليف الحكيمة عبر جميع ال ناد  .وم المتو ع أن ت للتد ه ااعما تحسللنا تدري يا مع تخ يف
الايود الم روضة على الس ر ،وانتعاش طار االجتماعات والحوالة والمؤتمرات والمعارض.
خال الربع الثاني ،حاق صلالي اإليرادات الت لةيلية لي الدار للتعليم زيادة بنسلبة  %208على أالان النو ليصل إلى  49.4مليون درهم،
وتُعةى هل الةيلادة إلى نمو أعلداد الطالب بنسللللبلة  %16ليصلللللوا إلى  21,983فلاللا وفلالبلة .وتلةتي هل الةيلادة ملدعوملة بتحايق ولورات
م ةية وارت ار اوية الك اتة الت ةيلية.
وليما يتعلق بةعما االسمتامارات الرئيسمية  ،ن حا شلرفة "بروليس" إلدارة العاارات لي تواليع نطا أعمالتا عاا االالتحواذ على شلرفة
"أالتيكو إلدارة العاارات" .وتمتلك "بروليس" حاليا مح ة تضلم  50ألف وحدة الكنية ،وعاارات ت ةئة بمسلاحة تةجير إجمالية تصل إلى
 600ألف متر مربع ،و 317ألف متر مربع م ااصلللو الت ارية الخاضلللعة لإلدارة .وحااا "بروليس" زيادة فبيرة لي صلللالي إيراداتتا
الت للةيلية إلى  16.9مليون درهم خال الربع الثاني ،مدعومة بمسللاهمة شللرفة "أاللتيكو" والنمو المحاق عبر خدمات مختل ة وعودة انتعاش
السو .

أبرز النتائج المؤسسية في الربع الااني
االستدامة :تعزيز اعتماد نهج االستدامة عبر أعمال المجموعة
أعلنا شللللرفة الدار العاارية ع إبرال ات ا ية تسللللتي ائتماني مع بنك "إتس إن بي اللللي" بايمة  300مليون درهم ،تربا هوامس ال وائد
المسللتحاة ضللم التسللتي االئتماني بمسللتويات إن از أهدا االاللتدامة .ويضللم ه ا التسللتي  ،ال ينسلل م مع مبادق اإل راض المرتبطة
باالاتدامة ،آلية لعالة مخصصة لتعدي هوامس ال ائدة لصالا شرفة الدار بما يتماشى مع مستويات إن از ااهدا المتعلاة بمعدالت ااتتالا
الطا ة والميا وإعادة تدوير الن ايات ورلا العما  .وهو ما يعةز مكانة الدار باعتبارها ألضلل ال لللرفات العاارية المدرجة لي اإلمارات م
حيث مماراات الحوفمة.
وخال الربع الثاني ،اعتمدت الدار إفار لريق العم المعني باإللصللللاحات المالية المتعلاة بالمناخ ( ،)TCFDف ةت م منت تا لي إعداد
تاارير االاللللتدامة وجتودها المب ولة لي تاييم المخافر المناخية على مسللللتوى أعمالتا ولاا للتوجيتات اإلرشللللادية الخاصللللة ب ريق عم

.TCFD
و عا ال رفة على الميثا العالمي لألمم المتحدة؛ وهو أفبر مبادرات االاتدامة المؤاسية لي العالم.
أصبحا االاتدامة م أهم ف اتات موظ ي الدار خال الربع الثاني م العال ،حيث تم إدراجتا ضم أفر إدارة الك اتة واادات لي ال رفة.
االبتنار :دعم ورعاية واالستامار في األفنار والتقنيات الجديدة
اختارت الدار  12مرشللحا نتائيا ضللم الدورة الثانية م برنامج حاضللنة ااعما الخال بتا "منصللة" ،ال يُاال لمدة اللتة أشللتر بتد
تطوير المواهلا وفر م لاهيم جلديلدة ومبتكرة لي طلار الت ةئلة على مسللللتوى دو م لس التعلاون الخلي ي .وتتعلاون اليول  6شللللرفلات
تكنولوجية ناشاة و 6محا ت ةئة تاليدية مع الدار لتطوير م ا هيمتم وبنات المتارات الالزمة لت ةي وتوايع نطا شرفاتتم الناشاة.
العميل :تجربة متطورة ومحسنة
خال الربع الثاني ،شلرعا الدار لي اعتماد نتج المرفةية لي جميع مرافة االتصلا الخاصلة بتا م أج تولير ت ربة عمالت اللسلة عبر
جميع أصولتا .وي م ذلك جميع نوات التواص مع العمالت بما لي ذلك االتصاالت الصادرة والواردة ،والراائ النصية الاصيرة ،ومنصة
"واتساب" ،والبريد اإللكتروني.
اعتمدت الدار تحسلينات عدة على رحلة مبيعات العمالت شلملا االتخدال مخططات رئيسلية ت اعلية ،ثالثية اابعاد إلفال مبيعات الم لاريع
الرئيسية ،مدعومة ب صور ومحتويات بصرية عالية ال ودة ،مما يسما للعمالت باختيار وحداتتم السكنية الم ضلة.
الموظفون :توفير وظائف مجزية
تماشليا مع االتراتي ية التنور وال لمولية التي تنتت تا الدار ،تواصل ال لرفة تنويع فادرها واالتاطاب ف اتات م ثاالات متنوعة .ولي الربع
الثاني م العال ،ضلما الدار  14شلخصلا م أصلحاب التمم إلى برام تا للتدريا الداخلي عبر مختلف أعما الم موعة .فما ارت ع إجمالي
عدد موظ اتتا إلى .%36
أفدت الدار خال النصللللف ااو م عال  2021التةامتا ببرنامج التوفي مع توظيف موافني إماراتيي مؤهلي لي أدوار وظي ية مختل ة،
ليرت ع ب لك عدد اإلماراتيي العاملي لي الم موعة بنسبة  %4إلى  %33,5م إجمالي وتتا العاملة.
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توجهات النمو
اإليرادات

الربح اإلجمالي

2,007
1,354

1,511

824

2,192
649

1,656

صافي الربح

669

620

716

445

542

إيرادات إدارة املشاريع التطويرية

1,033

476

صافي اإليرادات التشغيلية املتكررة

982

355

377

396

375
311

575

652

429

-انتهى-
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484

521

للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:
التواصل اإلعالمي وعالقات المستثمرين:
سمر خان
شركة الدار العقارية
+971 2 810 5555

جودي عيسى
برنزويك غلف
+971 4 560 9638
ALDAR@brunswickgroup.com

حول شركة الدار
تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة اإلمارات ،حيث إنها تعتمد نموذج تشغيل متنوع ومستدام تدعمه
شركتان أساسيتان ،وهما الدار للتطوير والدار لالستثمار.
تواصل شركة الدار للتطوير دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السكّان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة
مليون 65أبوظبي ،بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم .كما أنها تمتلك محفظة أراضي بمساحة
متر مربع ،وتشمل ثالث وحدات أعمال ،وهي :الدار للمشروعات ،وستكون مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة
على الرسوم ،بما في ذلك محفظة بقيمة  45مليار درهم من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للمشروعات
المشتركة" ،والتي تتولّى اقتناص فرص األعمال الجديدة وتطوير مجاالت االبتكار؛ و "الدار مصر" ،وهي منصّة تركز على السوق
العقارية المصرية الواعدة وال ُمدرة لألرباح ،باعتبارها سوقا ً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة االستخدامات.
وتضم شركة "الدار لالستثمار" وحدة إدارة األصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة قيمتها  16مليار درهم من األصول
المدرة لإليرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية .كما تتولّى إدارة المنصات الثالثة األساسية ،وهي:
العقارية
ّ
الدار للتعليم والدار للعقارات والدار للضيافة والترفيه .وتشمل منصّة "الدار للتعليم" محفظة األصول التعليمية ،بما في ذلك أكاديميات
الدار ،وهي مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضم محفظتها  20مدرسة وأكثر من  24ألف طالب باإلضافة إلى شبكة متنامية من 3
آالف ُمعلم ينتمون إلى أكثر من  100جنسية ،وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضافية مثل أكاديمية تدريب
المعلمين .بينما تتولّى الدار للعقارات دمج عمليات العقارات التجارية والسكنية ضمن محفظة شركة "بروفيس" المتخصصة في إدارة
العقارات ،كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خالل منصّة إدارية عقارية متكاملة .وتتولّى شركة الدار "للضيافة والترفيه" مهمة
اإلشراف على محفظة األصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار ،المتواجدة بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات ،بما في ذلك
محفظة الدار الفندقية التي تضم  10فنادق ،بإجمالي  2900غرفة فندقية ،إلى جانب إدارة العمليات عبر مالعب الغولف والنوادي
الشاطئية والمراسي.
) ،وتحقق أعمال الشركة أرباحا ً وإيرادات ALDAR:UHأسهم شركة الدار ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية (رمز التداول
متكررة مستقرة ،وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين .وتتبنَّى الدار أفضل معايير الحوكمة المؤسسية ،وتلتزم بإدارة عمليات
مستدامة على األمد الطويل حرصا ً منها على تحقيق قيمة ُمضافة لمساهميها بشكل مستمر.
تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى ألن تكون المطور والمدير العقاري األكثر موثوقية في المنطقة ،وهي تضطلع بدور محوري
في تطوير وجهات عالية الج ّودة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش
والترفيه.
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