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يسلط الضوء على أبرز إنجازاتها   2021تقرير الدار لالستدامة 
 في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

 
ركائز االستتتتدامة اعر     في مُحَرزعلى التقدم اليستتتلط الضتتتوء   2021الستتتتدامة  الدار لتقرير   •

 للمجموعة والمتمثلة في البيئة واالقتصاد والمجتم  والموظفين
  في تخفيض  المُحرز  لتقتدمالقيتا  متد   البيئيتة  للبصتتتتتتتتتمتة   ةمرجعيت  قطتةن  تحتددتدركيزة البيئتة    •

  الكر ون  نبعاثاتا
 مليار درهم في االقتصاد المحلي 8.8االقتصاد  إعادة ضخ  ركيزة  •
صتددو  الونن  م   المستوولية االجتماعية   شترااات استتراتيجية في مجالعقد المجتم    ركيزة  •

 اعولمبياد الخاص اإلماراتيو   فريق اإلمارات للدراجات  و هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"و 
  العاملة   % من القو 35زيادة نسبة المواندين إلى   الموظفينركيزة  •
أمام  الطريق   يمهد  2021إدخال تحستتتتيدات على ممارستتتتات الحوكمة وجم  البيانات في العام   •

 الجاري العام في وقت الحق من صافي االنبعاثات الصفري   خطة عمل لتحقيق إلنال الدار 
 

أصدرت شركة الدار العقارية ش.م.ع )"الدار"(    2022أغسطس    23  –أبوظبي  اإلمارات العر ية المتحدة
ستراتيجيتها لالستدامة بما يتماشى  التطور المستمر الالذي تستعرض فيه    2021اليوم تقرير االستدامة لعام  

  جمع البيانات عملية  الحوكمة و ممارسات  تعزيز  لالمستمرة    جهودها  والذي تدعمه  مع أفضل الممارسات الدولية  
لتقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته الشركة عبر ركائزها األربع لالستدامة المتمثلة في  . كما يسلط الديها

 . الموظفينالبيئة واالقتصاد والمجتمع و 
 

في القائمة  ستتد الفجوات   ،المتعلقة باالستتتدامة  ت جودة البياناتحستتين  على    هاتركيز من خالل   ،الداراستتتطاع   
عن  آلية اإلفصتتتا   لجعل الطريق أمامها  ، مما مهد  إجراءاتها ذات الصتتتلةقدراتها و جمع البيانات وتعزيز  عملية  

أكثر تفصتتتتتتتتيال وقوة. وشتتتتتتتتمل ذل  داالة نلام جديد إلدارة البيانات لت ستتتتتتتتيط دعداد مقاييس االستتتتتتتتتدامة لديها 
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البيئية  على مستتتتو  الممارستتتات  مؤشتتتر أداء  ير مالي    500المجموعة وتت ع أكثر من   على مستتتتو  التقارير  
بما فيها أبرز المؤشترات الدولية إلعداد تقارير االستتدامة  المقاييس  حوكمة. ويتماشتى الظلام مع  الواالجتماعية و 

والم ادرة  (GRESB) لميالعا  العقاريةستتتتدامة اال مؤشتتترو  ،العالمية لتت ع أداء الشتتتركات في مجال االستتتتدامة
معايير    شتتتتتتمليل ر الماليةالبيانات  ي ةار د د  نلام  (. وستتتتتتتقوم الدار قري ا بتوستتتتتتيعGRIالعالمية إلعداد التقارير )

 .(CDP) مشروع الكشف عن الكربون  تصظيفات مثلو  استدامة أخر  
 

ممارسات ، قام  المجموعة بدمج  تجاه االستدامة  الراسخأفضل الممارسات الدولية والتزام الدار  مع    وتماشيا  
المساءلة الواضحة على جميع  ذل   . ويضمن  2021االستدامة بالكامل في داار الحوكمة الخاص بها في عام  

تقع  و الدار.  في  في عملية صظع القرار االستراتيجي  على نحو مظاسب  الستدامة  إيالء أهمية كبيرة لالمستويات، و 
المسؤولية الظهائية عن استراتيجية االستدامة واألداء على عاتق لجظة اإلدارة التظفيذية للمجموعة، والتي تدعمها  

 . معظية كل وحدة أعمالضمن االستدامة  خبراءو مجالس 
 

  2021في عام  اتخذنا  العقارية  "  لدارمجموعة انالل الذيابي  الرئيس التدفيذي لهذه المظاس ة، قال    وفي
لديظا، المساءلة والشفافية  تعزيز مستويات  و وإيالئها أهمية أكبر  البيئية  االرتقاء بممارساتظا  بهدف  خطوات عديدة  

البيئية ممارسات لدولة اإلمارات والمعايير الدولية لل الطموحةمع أجظدة االستدامة  تماما  وهذه الخطوات تتماشى  
ألصولظا  الحد من االن عاثات الكربونية دولة و الرشيدة للقيادة  الوبيظما نواصل دعم رؤية  حوكمة.الالجتماعية و وا
فإنظا  التطويريةظا  عمليات و  درساء معايير جديدة  ،  الرائد في  بدورنا  العقارية في  لنفخر  الشرة  مظطقة  الستدامة 

 لتحقيق الريادة على مستو  قطاعظا". على المسار الصحيح المضي قدما  األوسط و 
 

التزامظا  : "جريج فيور  الرئيس التدفيذي للشوون المالية واالستدامة في مجموعة الدار العقاريةمن جان ه، قال  
ة  دوري  ات حاجة إلجراء مراجعة وتحسيظبطبيعة الحال  دائما   هظاك  ذل   لو ،  األجلالتزام اويل  باالستدامة هو  

استراتيجيتظا و دلى    2021عام    سعيظا خالللقد    .على  االستدامة  قدراتظا في  وتيرة تعزيز  البظية  تسريع  توفير 
من   مبتغاناق يحقت نجحظا فيمجال. و هذا الالتحتية الالزمة لقياس مد  التقدم المحرز نحو بلوغ اموحاتظا في  
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.  عملظا  فرة ضمن    زيادة عدد خبراء االستدامةو خالل تحسين عملية جمع البيانات واالرتقاء بممارسات الحوكمة  
اإلفصا  عن التقدم  تعزيز قدراتظا في تحقيق أهدافظا و للمضي بخطى أسرع نحو ولديظا اليوم اإلمكانات الالزمة 

 ".ألصحاب المصلحةضمن المجاالت األكثر أهمية  المحرز 
 

 ركيزة البيئة 
هداف دولة  مع أ  ممارساتها لالستدامة لتعزيز توافقتعزيزا  اللتزامها تجاه البيئة، أحرزت شركة الدار تقدما  الفتا  

المظاخياإلمارات   الحياد  أنها تعمل على تطوير  ،لتحقيق  لتحقيق    كما  صافي االن عاثات  خطة عمل شاملة 
 .المقرر اإلعالن عن كافة تفاصيلها في وق  الحق من العام الجاري  منو ، الصفري 

 
واّت ع  الدار مجموعة من المظهجيات الُمطّورة لالرتقاء بجودة مؤشرات قياس بصمتها الكربونية، فحّددت الخط 

دلى   المجموعة للوصول  الكربونية  ي االن عاثات الصفري صاف المرجعي إلنجاز رحلة  ال صمة  . ووصل حجم 
ان    1,932,952، بما في ذل  ان عاثات الظطاة األول والثاني والثالث دلى  2021الجزئية للشركة خالل العام  

ان عاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ونتج نحو   ان عاثات الظطاة األول والظطاة  73.7من  % من دجمالي 
% من تل  االن عاثات. وشّكل  323.الثاني لشركة الدار من استهالك الكهرباء، بيظما كان التبريد مسؤوال  عن  

 .% من ال صمة الكربونية للشركة87.3ان عاثات الظطاة الثالث على مستو  المجموعة نحو  
 

من خفض استهالك الطاقة عبر محفلتها  ستمّكظها  ة دجراءات مهمة  ، اتخذت الدار حزم2021وخالل عام  
 في و األكبر من نوعه على مستو  الدولة  الجديد  ددارة الطاقة  %. ومن المتوقع أن يساهم مشروع  20بظس ة  

  متظوعةال  ل ألصو امن    80ألف ان سظويا  عبر    80تقليل ان عاثات الكربون بواقع  من خالل  تعزيز كفاءة الطاقة  
تجارية وترفيهية ووحدات سكظية. وسيوفر هذا المشروع واسع الظطاة لشركة الدار  وأصول  من فظادة ومدارس  

شاريع  سيوضح حيازة الُماّلك على ممليون درهم دماراتي سظويا  من تكاليف استهالك الطاقة، كما    40نحو  
. باإلضافة دلى ذل ، استكمل  مجدية اقتصاديا  ذات انعكاس ديجابي م اشر على الصعيدين المالي والبيئي
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وأبرم   أحد المواقع اإلنشائية    ضمنبظاء أول محطة إلنتاج الطاقة الشمسية الهجيظة    2021الشركة خالل عام  
 ر الطاقة الظليفة خالل السظوات الخمس القادمة. اتفاقية مع شركة مياه وكهرباء اإلمارات لتزويد أصولها بمصاد 

 
 ركيزة االقتصاد 

تح    تظفيذه  يتم  الذي  الحكومي  المضافة  المحلية  القيمة  لبرنامج  استراتيجيا   شريكا   الدار  شركة  تزال  ال 
ودعم  الصظاعة وزارة دشراف االقتصادي  األداء  تعزيز  دلى  ويهدف  اإلمارات  دولة  في  المتقدمة  والتكظولوجيا 

الواظي. وفي داار مشاركتها الفاعلة  االقتصاد  في  الصظاعات المحلية من خالل تخصيص م الغ أكبر لإلنفاة  
في البرنامج، تمظح الدار األولوية للتعامل مع المقاولين واالستشاريين والموردين المحليين )بما في ذل  الشركات 

، نجح  الدار في دعادة  2021الصغيرة والمتوسطة( بغية دعادة االستثمار في االقتصاد المحلي. وخالل عام 
باإلضافة دلى     ماراتي في االقتصاد المحلي من خالل برنامج القيمة المحلية المضافة.مليار درهم د  8.8ضّخ  

دتفاقيات    16مليار درهم،  والتي تتضمن دبرام    8.5ذل ، وّقع  الدار للمشاريع  عقود لتطوير مشاريع بقيمة  
 مع عدة شركات مقرها في الدولة. 

 
 ركيزة المجتم  
تعود بالفائدة  والتي من شأنها أن  على الصعيد البيئي واالجتماعي  تغييرات ديجابية    بإحداث   التزامهاتواصل الدار  

ها  جهود   ضمندعم  الدار م ادرات عديدة  وخالل العام الماضي،  وخارجها.  في دولة اإلمارات  على المجتمعات  
مجال في  االجتماعية  المبذولة  مع  وذل     المسؤولية  و بالشراكة  مثل  جهات  وهيئة    صظدوة م ادرات  الوان، 

، وّقع  2021وفي عام    . المساهمات المجتمعية "معا "، وفريق اإلمارات للدراجات، واألولمبياد الخاص اإلماراتي
الفئة   لهذه  أفضل  وإمكانيات  فرص  توفير  بهدف  الهمم  العليا ألصحاب  زايد  مؤسسة  مع  تفاهم  مذكرة  الدار 

 ها ودمجها في المجتمع.المجتمعية المهمة وتفعيل مشاركت
 

 ركيزة الموظفين 
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% من دجمالي القو   35دلى  لديها  ارتفع  نس ة الموااظين    حيث عّززت الدار التزامها تجاه دعم جهود التواين  
%  42لد  الدار دلى  الظساء  . وفي الوق  نفسه، ارتفع  نس ة  2020% في عام  29العاملة مقارنة بظس ة  

 . 2020% خالل عام 31، مقارنة مع 2021خالل عام  
 

االع  البيئية واالجتماعية والحوكمة واال يمكن معرفة المزيد من المعلومات حول استراتيجية الدار للممارسات 
، عبر زيارة الرابط التالي 2021على تقرير االستدامة لعام  

https://www.aldar.com/ar/sustainability.  

 - انتهى -

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:

 التواصل اإلعالمي: 
 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية
5555 810  2  971 + 

 محمود قاسم 
 برنزوي   

4600 234  2  971 + 
ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
ُتعتبر شتتتتتتتركة الدار رائدة  في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة اإلمارات، حيث دنها تعتمد نموذج تشتتتتتتتغيل  

 أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار لالستثمار".متظوع ومستدام تدعمه شركتان 
 

تواصتتتتتتتتتتل شتتتتتتتتتتركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة ُتثري حياة الستتتتتتتتتتّكان عبر أكثر 
الوجهات المر وبة في دمارة أبوظبي، بما في ذل  جزيرة ياس وجزيرة الستتتتعديات وشتتتتاائ الراحة وجزيرة الريم. 

مليون متر مربع، وتشتتتتتتتتتمل ثالث وحدات أعمال، وهي: الدار   69ل  محفلة أراضتتتتتتتتتي بمستتتتتتتتتاحة  كما أنها تمت

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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للمشتاريع، وستتكون مستؤولة عن ددارة وحدة أعمال ددارة المشتروعات القائمة على الرستوم، بما في ذل  محفلة  
ّلى اقتظاص فرص تتضتتتتتمن مشتتتتتروعات دستتتتتكان الموااظين والبظية التحتية الرئيستتتتتيةو و"الدار للريادة"، والتي تتو 

ة تركز على الستوة العقارية المصترية   األعمال الجديدة وتطوير مجاالت االبتكارو و "الدار مصتر"، وهي مظصتّ
 الواعدة والُمدرة لألربا ، باعت ارها سوقا  رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة االستخدامات.

 
  30عة لمجموعة الدار والتي تشتتتتمل محفلة قيمتها  وتضتتتتم شتتتتركة "الدار لالستتتتتثمار" وحدة ددارة األصتتتتول التاب

مليار درهم من األصتتتتتتتول العقارية المدّرة لإليرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات الستتتتتتتكظية والتجارية  
والفظدقية. كما تتوّلى ددارة المظصتات الثالثة األستاستية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضتيافة  

ة "الدار للتعليم" محفلة األصتتتتتتتتتتتتول التعليمية، بما في ذل  أكاديميات الدار، وهي  و  الترفيه". وتشتتتتتتتتتتتتمل مظصتتتتتتتتتتتتّ
ألف االب باإلضتتافة دلى شتت كة    27مدرستتة وأكثر من    21مجموعة تعليمية رائدة في أبوظبي تضتتم محفلتها  

واستتتتتتتتتتتتتتعتة من المظتاهج  جظستتتتتتتتتتتتتتيتة، وهي تعتمتد مجموعتة   100آالف ُمعلم يظتمون دلى أكثر من    3متظتاميتة من  
 التعليمية والخدمات اإلضافية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

 
بيظمتا تتوّلى "التدار للعقتارات" دمج عمليتات العقتارات التجتاريتة والستتتتتتتتتتتتتتكظيتة ضتتتتتتتتتتتتتتمن محفلتة شتتتتتتتتتتتتتتركتة "بروفيس"  

ة ددارية  عقارية متكاملة.  المتخصتتتتصتتتتة في ددارة العقارات، كما تشتتتتمل كذل  ددارة المجتمعات من خالل مظصتتتتّ
وتتوّلى شتتتركة "الدار للضتتتيافة والترفيه" مهمة اإلشتتتراف على محفلة األصتتتول الفظدقية والترفيهية التابعة للدار، 

وتضتتتم محفلة الدار   باإلضتتتافة دلى رأس الخيمة. المتواجدة بشتتتكل أستتتاستتتي في جزيرة ياس وجزيرة الستتتعديات،
دلى جتانتب ددارة العمليتات عبر مالعتب الغولف والظوادي    رفتة فظتدقيتة،  4,250فظتدة، بتإجمتالي    13الفظتدقيتة  

 الشاائية والمراسي.
 

(، وتحقق أعمال  ALDAR:UHأستتتتتتتهم شتتتتتتتركة الدار ُمدرجة في ستتتتتتتوة أبوظبي لألوراة المالية )رمز التداول  
فضتتتتل الشتتتتركة أرباحا  وإيرادات متكررة مستتتتتقرة، وتمتل  قاعدة واستتتتعة ومتظوعة من المستتتتاهمين. وتتبظ ى الدار أ

معايير الحوكمة المؤستتتستتتية، وتلتزم بإدارة عمليات مستتتتدامة على األمد الطويل حرصتتتا  مظها على تحقيق قيمة  
 ُمضافة لمساهميها بشكل مستمر.
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تتبظ ى شتتتتركة الدار رؤية  اموحة حيث تستتتتعى ألن تكون المطور والمدير العقاري األكثر موثوقية في المظطقة،  
ير وجهتات عتاليتة الجّودة ومريحتة تلبي احتيتاجتات أفراد المجتمع وتتوافر وهي تضتتتتتتتتتتتتتتطلع بتدور محوري في تطو 

 فيها المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترفيه.

     
 
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/aldar_properties/?hl=en&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=KOtOZgTgGsFP1/2Ei4sOk4Dy5C4EKDTNsAXRZDSWKZM=&reserved=0
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