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آفاق نمو واعدةتتمتع بإقليميًا ةرائدةعقاريشركة

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 4

أبرز االستثمارات

مبيعات الحصة األكبر من وتستأثر ب،المشاريعوبيعتسليمفي إذ تتمتع الشركة بسجل حافل لوجهات في أبوظبي ألرقى وأشهر االرئيسيالمطّور ✓
1%80+ حصة سوقية تبلغ:خارطةعلى الالسكنية المشاريع

من األراضي المملوكةمليون متر مربع65: +الرئيسيةأبوظبيفي مختلف مناطقذات الموقع االستراتيجيمخزون كبير من األراضي✓
المدارةمن األصول إماراتيمليار درهم21+: تدعم تحقيق إيرادات متنامية ومتكررةمحفظة استثمارية استثنائية على المستوى المؤسسي ✓
إتجمالي القيمة التراكمية للمشاريعإماراتيمليار درهم41.1: تجتماعية االتحتية البنية الشريك استراتيجي لحكومة أبوظبي في تسليم مشاريع ✓
توقع عائدات تخصيص رأس المال بحكمة وتوازن وعزز القدرة علىدعممما ياألرباح، اتوتوزيعفيما يخص المديونية سياسات واضحة ومتسقة ✓

2021-2012بين عامي % 11لتوزيعات األرباحمعدل النمو السنوي المركب: المساهمين
يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل باألداء المتميزس فريق إدارة متمر  ✓
20202منذ عام ( ةلالستدام" إنفستإي إس تجي "تصنيف )في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية األعلى تصنيفا  عقارية الشركة ال✓

:مالحظة
السكنية في مناطق استثمارية محددة في أبوظبيللمشاريعتقديرات الدار للمبيعات األولية 1.
لم يصدر بعد2021لعام التصنيف 2.

مالذ استثماري آمن يستفيد من توجهات السوق 



مساهمات متنامية من أعمال الدار للتعليم واالستثمارات األساسية

وى منصة التملك العقاري المتنوعة األضخم واألكثر كفاءة على مست
المنطقة 
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الدار لالستثمار الدار للتطوير

أقل تكلفة لرأس المال

تحسين القيمة

/ تخصيصبالنجاح في سجل حافلمع شركة رائدة في إدارة األصول 
رأس المالتوظيف

نمو موثوق 

%80+تبلغالسكنية رائدة في العقاراتحصة سوقية 

تطوير وجهات جديدةلالمناسبةاألراضي أفضل مخزون من 

راسخةميزات تنافسية 

تستفيد وحدة تنمية المشاريع من المبادرات الحكومية الداعمة 
للخصخصة والممولة جيداً 
مسار تطويري حافل

سياسات توزيعات أرباح ورفع مالي واضحة وراسخة

رأس المالتخصيصلوإجراءات صارمةسياسات 

نمو مستدام ومنضبط

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

1كييمليار دوالر أمر 9.5/ مليار درهم إماراتي 35: القيمة السوقية

شركة  Baa1 (،(الدار العقارية-الشركة األم)Baa2: التصنيف االئتماني
2( لالستثمار العقاري الدار 

:مالحظة
2022مارس 4حتى نهاية يوم 1.
.2029وعام 2025مليار دوالر مستحقة في عام 1إصدار سندات إسالمية بقيمة -لشركة الدار لالستثمار العقاري موديزتقييم وكالة 2.

عمليات االستحواذاتبفضل حضور دولي متنامي 

أسواق النمو

الشفافية

العوامل األساسية لتحسين القيمة
متيوازات هاموة األولوى تمتلوك ا: ينتأساسويضوم وحودتي أعموال يمتنوو أعموال شركة تطوير عقاري رائدة في أبوظبي تتبنى نمووذ 

(الدار للتطوير)ات تطوير العقار األخرى معنية بو ( الدار لالستثمار)إلدارة األصول على مستوى السوق 
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2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

مصدر البياناتإضافة

2013-2014
بعد االندماج مع مرحلة ما 

اء إرسمن أتجل " صروح العقارية"
محفظة مخصصة متعددة 

األصول

2018مايو 
مةأصول بقياالستحواذ على

إماراتي فيدرهممليار3,6
شركة التطوير واالستثمار

السياحي

2018سبتمبر 
قاري تأسيس الدار لالستثمار الع

إماراتيمليار درهم20بقيمة 
اني حاصلة على تصنيف ائتم)

من Baa1مستقل من الدرتجة 
(وكالة موديز

2020أكتوبر 
40مة توقيع مشاريع رأسمالية بقي

"ةالقابض"مع إماراتيمليار درهم

2021يناير 
إطالق النموذج 

د التشغيلي الجدي
للشركة

1

2
3 4

5

6 7

2021ديسمبر 
على إماراتيمليار درهم1.5صفقة استحواذ بقيمة

للتطوير العقاري " سوديك"شركة أسهم في 

2022فبراير 
مليار دوالر1.4استثمار بقيمة 

ل أبولو تجلوبا"من شركة أمريكي
"مانجمنت
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سجل نمّو حافل
اتج عن عمليات االستحواذحافل بالنمو نسجل 
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2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

مليار درهم 2021السنة املالية 

الديون  8.4

النقد 8.9

حقوق املساهمين 27.7

إجمالي 
األصول  49.5

3.7

4.7

4.7

صكوك تسهيالت مصرفية مسحوبة

تسهيالت مصرفية غير مسحوبة

مليار درهم

1.8 1.8
0.4

1.9

0.1 0.30.3
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2.7

0.0
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3.0

4.0

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

صكوك القروض اآلجلة المسحوبة

القروض اآلجلة المتاحة تسهيالت ائتمانية متجددة مسحوبة

تسهيالت ائتمانية متجددة متاحة

النسب األساسية 2021السنة املالية 

حقوق املساهمين/الديون  0.3x

إجمالي األصول /الديون  0.2x

األرباح قبل الفوائد والضرائب 
الفائدة/واالستهالكواإلهالك 

10.5x

التصنيف االئتماني
(Baa2 /شركة الدار العقارية)

( Baa1/ لالستثمار العقاري شركة الدار (

المصرفيةالديون والتسهيالتتحليل 

استحقاق الدين

على مستوى المجموعةالنموتحفزميزانية عمومية قوية 
، (شركة الدار لالستثمار العقاري )Baa1على تصنيف مع الحصول أعلى تصنيف ائتماني ُيمنح لشركة غير حكومية ومالية، 

تكاليف رأس المالعدا عن امتالك أدنى معدل في 



2021ية العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املال 8

االستثمار
المشاريع التطويريةزيادة بنيوية في مبيعات•
نمو رسوم المشاريع•
(مصر، اإلمارات)التنويع الجغرافي •

لتطويرا
صول والتنو  الجغرافيتنويع األلرأس المال لتوظيف•

المستودعات/ الشؤون اللوجستية─
.التوسع خار  حدود أبوظبي ودولة اإلمارات─

الدار للتعليم واالستثمارات الرئيسيةنمو أعمال •

مع البيئة والمجت/ االستدامة
والحوكمة

محركات النمو

تلبية تطلعات العمالء االبتكار التشغيليالتميزالتحول الرقمي الموظفون 

سجّل نمّو الشركة
عم توظيف رأس المال يد“أبولو"شركة قوية السيولة ومخزون قوي من رأس المال من ميزانية عمومية و تتمتع الشركة بتمويل 

مستقبالً 
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2021ملخص نتائج السنة المالية 

2021ة العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالي
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على أساس سنوي % 20نمو إتجمالي أرباح المجموعة بنسبة •
المسحوبةغير المصرفيةمن التسهيالت إماراتيمليار درهم4.7كأرصدة نقدية حرة ومن الشركات الفرعية، وإماراتي مليار درهم 5.4سيولة نقدية بقيمة مع ميزانية عمومية قوية •
حاليا  تماشيا  مع سياسات توزيعات األرباح المتبعة( 2020مقارنة بنتائج % 3.4وهي زيادة بنسبة )فلس للسهم الواحد 15توزيع أرباح بقيمة بالتوصية•
توظيف قسم كبير من رأس المالدخول مرحلة •

ة أداء قوي للمجموعة في السن
تجميععبر 2021المالية 

...األعمالوحدات

ي فمدفوعا  بأداء قياسي... 
... المشاريع التطويرية

ومدعوما  بنمو  أعمال ...
التجزئة وبتعافي قطاعي 

الضيافة والترفيه

إماراتيمليار درهم6.0حيث بلغت المبيعات التراكمية –إماراتيمليار درهم7.2لتبلغمبيعات المشايع التطويرية األطر المرسومة تجاوز•
إماراتيمليار درهم41.1بلغ إتجمالي القيمة التراكمية للمشاريع-على أساس سنوي % 105بنسبة تفوق نمو قوي في قطاع المشاريع، ونمو إتجمالي األرباح •
بالكامل في البيانات"سوديك"لـ النتائج المالية ودمج–( الشركةفي% 59.9حصةاستحوذت الدار على)2021ديسمبر 16في " سوديك"إتمام إتجراءات االستحواذ على شركة •

وما بعد2021للسنة الماليةلشركة الدار المالية

1%(5تزيد عنعلى أساس المقارنة بالمثل بنسبة)على أساس سنوي % 11تفوق بنسبة2021في السنة المالية للمشاريع االستثماريةاإليرادات التشغيليةارتفاع صافي •

وأعمال التجزئة في %( 97إلى )على أساس سنوي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدالت اإلشغال في ياس مول % 4تزيد عنبنسبةلمشاريع التجزئةاإليرادات التشغيليةنمو  صافي •
ممشى السعديات

وأداء مالي قوي خالل الربع الرابع من العام مدفوعا  ،على أساس سنوي % 126تزيد عنلقطاعي الضيافة والترفيه بنسبةواالستهالكنمو  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك •
العطالتوموسم1بأنشطة الفورموال

(بيفوت سابقا  )بالنسبة لالستثمارات األساسية 2%62لقطاع التعليم وبنسبة % 42تفوق قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واإلطفاء على أساس سنوي بنسبةاألرباح نمو  •

2021ية العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املال

:مالحظة
2021بعض فئات التكاليف في تعديل إجراءات املقارنة باملثل لتم 1.
عملية املقارنة باملثلتم استبعاد التبريد من 2.

2021أبرز النتائج المالية للسنة 
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نسبة التغيير 2020العام المالي  2021العام المالي  نسبة التغيير 2020الربع الرابع  2021الربع الرابع   مليون درهم إماراتي

+2% 8,392 8,576 (11)% 2,534 اإليرادات 2,256

+21% 2,983 3,600 +34% إتجمالي األرباح 1,166 873

+17% 36% 42% +52% 34% 52% هامش إتجمالي األرباح

+15% 2,443 2,801 +6% األرباح قبل الفوائد والضرائب  908 856
واإلهالك واالستهالك

+14% 29% 33% 18% 34% 40%
هامش إتجمالي األرباح بعد

الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك

+21% 1,932 2,333 +9% 729 صافي األرباح 795

+18% 23% 27% +21% 29% 35% هامش صافي األرباح

+20% 0.246 0.295 ربحية األسهم

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

للمجموعةأبرز النتائج المالية 
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سياسة توزيع األرباح

%187بينما في السنة الثالثة وصلت إلى % 20في السنة األولى بلغ إجمالي عائدات المساهمين •
2021-2012بين عامي % 11معدل النمو السنوي المركب لتوزيعات األرباح بلغ •

عائدات المساهمين

6.0
7.0 

9.0 
10.0 

11.0 
12.0 

14.0 14.5 14.5 15.0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

توزيعات أرباح مستدامة

االستثمار التطوير 

السياسة
ة العوامل الداعمة لنسب

التوزيعات التدفق النقدي الحر القابل للتوزيع األرباح المحققة
المعدل 65-80% 20-40%

المحركات الرئيسية\المنهجية
وفات مصر : انخفاض صافي الدخل التشغيلي

انة، الفائدة، المصروفات الرأسمالية للصي
المصروفات العامة 

طويريةعند اكتمال وتسليم المشاريع الت

:2021توزيعات األرباح 
%النسبة 

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

:2020توزيعات األرباح 
%النسبة 

:مالحظة
.2022مارس 2حتى نهاية يوم1.

65%

65% 80%

80% 20% 40%

20% 40%

تحقيق أفضل العوائد للمساهمين
لية فلسًا للسهم بما يتماشى مع سياسة توزيع األرباح الحا15بقيمة 2021مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح للسنة المالية ىوصأ

ويدفع بعملية توظيف رأس المال
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الميزانية العمومية

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

 :مالحظة
إجمالي الديون 1.
تتضمن شركة سوديك2.

2020ديسمبر 202131ديسمبر 31مليون درهم إماراتي

األصول
3,5582,962ممتلكات وآالت ومعدات

18,02616,463استثمارات عقارية

10,6718,401، والمخزوناألراضي المخصصة للبيع، المشاريع التطويرية قيد التنفيذ

108124االستثمار في أرباح شركات زميلة وشركات ائتالف

8,3236,786حسابات المدينين وأصول أخرى 

8,8575,498النقد 

49,54340,233إجمالي األصول

الديون وحقوق المساهمين
27,63725,702مجموع حقوق المساهمين 

8,3778,005الديون

13,5296,526الدائنون ودفعات مستلمة مقدماً وخصوم أخرى

49,54340,233مجموع الديون وحقوق المساهمين

النسب

مليار)تحليل الديون المستحقة 
(إماراتيدرهم

(2021ديسمبر31كما في )

نسبة مديونيةسياسة نسبة ال
LTV1-القرض إلى القيمة

تكلفة الديون 

متوسط استحقاق

السيولة

تثمار التصنيف االئتماني للدار لالس
العقاري 

التطوير

مليار1.2: بنك▪
(مليون 596: سوديك)▪

15.2% LTV1–نسبة القرض إلى القيمة 
(2021ديسمبر31كما في )

<25%

(2.81الدار ) 3.27%

(سنوات4.08الدار )سنوات4.02

كأرصدة نقدية إماراتي مليار درهم 5.4سيولة نقدية بقيمة ▪
حرة ومن الشركات الفرعية

مليارات درهم4.7تسهيالت مصرفية غير مسحوبة بقيمة ▪
إماراتي

من Baa1حاصلة على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة ▪
موديزوكالة 

ام إصدار سندات إسالمية بقيمة مليار دوالر مستحقة في ع▪
2029وعام 2025

<40%

38.5%

مليار3.7: صكوك▪
مليار3.5: بنك▪

االستثمار

الميزانية العمومية
الحوكمةميزانية عمومية قوية مدعومة بإدارة ذكية لرأس المال وتعزيز 



للتطويرالدار

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 14
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أبرز النتائج

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

التطوير العقاري والمبيعات

خدمات إدارة المشاريع 

مليار درهم إماراتي، مدعومة بتوسيع  7.2حقق هذا القطاع أعلى المبيعات على اإلطالق والتي بلغت •
نطاق قاعدة العمالء األتجانب والمقيمين

الجديدةمركز اهتمام إلطالق المشاريعبقيت تجزيرة ياس •
حيث اكتمل االستحواذ )2021أي تأثير على أرباح وخسائر السنة المالية" سوديك"لم تؤثر شركة •

(2021ديسمبر 16عليها في 

مليار درهم إماراتي41.1بلغ إتجمالي القيمة التراكمية للمشاريع •
ويريةتقدم كبير في إنجاز المشاريع خالل السنة، مما حفز إتجمالي هوامش قطاع المشاريع التط•

مليون درهم إماتي

مبيعات المشاريع التطويرية

إيرادات المشاريع التطويرية

التطوير العقاري والمبيعات

خدمات إدارة المشاريع 

إجمالي أرباح المشاريع التطويرية

التطوير العقاري والمبيعات

خدمات إدارة المشاريع 

هامش إجمالي الربح

اإليرادات التراكمية

السنة المالية 
2021

7,247

5,033 

3,645 

1,388 

1,820 

1,380

440 

36%

5,970

السنة المالية 
2020

3,617

4,962 

3,700 

1,262 

1,404 

1,191

214

28%

3,469

نسبة التغيير 

+100%

+1%

(1)%

+10%

+30%

+16%

+105%

+28%

+72%

2021األداء المالي للدار للتطوير للسنة المالية
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نسبة التغيير 2020السنة المالية  2021السنة المالية مليون درهم إماراتي

+6% 3,089 2اإليرادات المتكررة 3,284

+3% 1شركة الدار لالستثمار العقاري  1,690 1,643

+4% 418 433 الضيافة والترفيه

+11% 484 536
التعليم

+16% 539 2االستثمارات الرئيسية 625

+11% / +5%7 1,556 2صافي األيرادات التشغيلية 1,724

-2% 1صافي األيرادات التشغيلية لشركة الدار لالستثمار العقاري  1,295 1,315

+126% 34 77 
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ألعمال 

الضيافة والترفيه

+42% 102 146
األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ألعمال 

التعليم

+62%9 36 58
عمال األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك أل

االستثمارات الرئيسية

(4)% 80% 77%
1سيةاالستثمارات الرئي-هامش صافي اإليرادات التشغيلية

+5% 88% 93%
3معدالت اإلشغال

+10% 15,912 17,465
4إجمالي قيمة األصول

(3)% 3.7 3.6
المتوسط المرجح للمدة المتبقية من عقود التأوجير غير

(بالسنوات)المنتهية في المحفظة 

+7% 53% 57%
5عقود اإليجار الشاملة لمجموعة من الوحدات السكنية

+5% 63% 66%
6الشركات الحكومية/ عقود اإليجار التجارية للهيئات 

أبرز النتائج

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

الدار لالستثمار

أخرى 
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، ويعزى ذلك %4ارتفاع صافي اإليرادات التشغيلية على أساس سنوي بنسبة تفوق 2021شهدت السنة المالية: عقارات التجزئة•
شهدها عقارات التجزئة في ياس مول وممشى السعدياتتإلى حركة التأتجير القوية التي 

2020في عام % 83معمقارنة % 93معدل اإلشغال •
، 2021٪ على أساس سنوي للسنة المالية 2بنسبة أقل من السكنيةانخفض صافي اإليرادات التشغيلية للعقارات: العقارات السكنية•

ويرتجع ذلك بشكل رئيسي إلى استراتيجية بيع الوحدات السكنية وانتهاء عقد إيجار قرية الخالدية
"ذا بردتجز"، ويعود ذلك لحركة التأتجير القوية في مشروع 2020٪ في عام 87٪ بالمقارنة مع 93معدل اإلشغال •
٪ على أساس سنوي نتيجة النخفاض 7انخفض صافي اإليرادات التشغيلية للعقارات التجارية بنسبة تقل عن : العقارات التجارية•

2020إيرادات القرى التشغيلية وتسجيل إيرادات غير متكررة في عام 
نى مدفوع بشكل أساسي بالتأتجير القوي في كل من األبراج الدولية ومب2020في عام % 89٪، مقارنة مع 93معدل اإلشغال •

المقر الرئيسي للدار

ارتفاعا  بنسبة تتجاوز 2021شهدت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للسنة المالية: أعمال الضيافة والترفيه•
وموسم العطالت1على أساس سنوي مدفوعة باستقبال حدث الفورمال % 126

لمالية ٪ في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك للسنة ا42زيادة بنسبة تزيد عن الدار للتعليمسجلت: الدار للتعليم•
طالب مسجل، وهو أعلى رقم تسجله الشركة منذ تأسيسهاألف 26، مدفوعة بعدد الطالب في مدارس الدار ليصل إلى 2021

ك في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال8٪ على أساس سنوي 62زيادة بنسبة تتجاوز شهدت: االستثمارات الرئيسية•
"بروفيس"ركة وتجاء هذا االرتفاع مدفوعا  بالزيادة الكبيرة في العقود الجديدة لش" بيفوت"باستثناء شركة -2021للسنة المالية 

9

تشمل أصول التجزئة واألصول السكنية والتجارية1.

"بيفوت"صافي اإليرادات التشغيلية لكل القطاعات باستثناء شركة 2.

 في كل من أصول التجزئة واألصول السكنية والتجارية 3.
ً
(حسب املساحة القابلة للتأجير)تم احتساب معدل اإلشغال إجماال

مليون درهم إماراتي، 561اإلمارات والتي تبلغ  IPUDبما في ذلك شركة سوديك، يستثنى منها( التجزئة، والسكنية، والتجارية)جمالي قيمة األصول للعقارات االستثمارية املكتملة إ4.
واملمتلكات واآلالت واملعدات

كنسبة من الوحدات السكنية في محفظة األصول عقود اإليجار الشاملة ملجموعة من الوحدات السكنية5.

عقود اإليجار التجارية  للهيئات والشركات الحكومية كنسبة من املساحة اإلجمالية القابلة للتأجير6.

. 2021نتائج املقارنة باملثل والتي تم تعديلها إعادة تصنيف التكاليف في عام نسبة تباين في% 7+5.

عملية املقارنة باملثلتم استبعاد التبريد من 8.

.  األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  للقطاعات التشغيليةصافي اإليرادات التشغيلية لالستثمارات الرئيسية و9.

2021األداء المالي للدار لالستثمار للسنة المالية
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األصول التجارية
20%

األصول السكنية

34%

أصول التجزئة

46%

أصول التجزئة

33%

 :أصول مدارة
مليار درهم  16.5

طو رت الدار واستحوذت على محفظة من المكاتب•إماراتي
التجارية  من الدرتجة األولى في معظمها، وقامت 

إلى مستأتجرين محليين وأتجانببتأحيرها

األصول السكنية

خمة تمتلك الدار لالستثمار محفظة أصول سكنية ض•
، وحدة سكنية على امتداد أبوظبي7300تضم حوالي 

راد والتي يتم تأتجيرها لمزيج من المستأتجرين األف
.والشركات

صول التجزئةأ

لبيع حفرت الدار بصمة متميزة في مجال عقارات ا•
لتجارية بالتجزئة في أبوظبي مع باقة من المراكز ا

تجزئة اإلقليمية، باإلضافة إلى وتجهات البيع بال
تقع حول التي ينصب تركيزها على المجتمع والتي

مشاريعها السكنية

صافي اإليرادات 
:التشغيلة

مليون درهم  1.295
إماراتي

ةاألصول التجاري

31%

األصول السكنية

36%

2021السنة المالية 

عدد العقارات 15 12 34
مساحة الوتأجير بعمتر مر   318,866 متر مربع   851,568 متر مربع491,274

معدل اإلشغال 93% 93% 93%

المتوسط المرجح للمدة المتبقية من عقود 
(سنواتبال)التأوجير غير المنتهية في المحفظة 

3.4 3.4 4.0

2021إيرادات  مليون درهم إماراتي470 مليون درهم إماراتي576 مليون درهم إماراتي644

2021صافي اإليرادات التشغيلية مليون درهم إماراتي396 مليون درهم إماراتي460 مليون درهم إماراتي438
إجمالي قيمة األصول مليون درهم إماراتي3,247 مليون درهم إماراتي5,697 مليون درهم إماراتي7,589
األصول الرئيسية المقر الرئيسي-

البرج العالمي-
مركز االتحاد للطيران-
أبراج بني ياس-

أبراج البوابة وأبراج القوس-
الريانة-
االتحاد السكنية-
ذا بردتجز-

ياس مول-
تجيمي مول-
رمال مول-
اإلتحاد بالزا-

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

(مليون درهم إماراتي وكذلك الملكيات واآلالت والمعدات561والبالغة IPUDباستثناء )دولة اإلمارات فقط 1.
: 

تجاريةاألصول ال

1لمحة عامة على العقارات االستثمارية
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محفظة واسعة من الوجهات

نجوم ، باإلضافة إلى 5إلى 3تتكون هذه المحفظة من فنادق تتراوح بين •
الشقق الفندقية

:األصول الرئيسية•
تجزيرة ياس-دبليو أبوظبي •
راديسون بلو•
كراون بالزا•
روتانا•
أنانتارا القرم الشرقي•

مالعب الغولف
ملعب ا للجولف في 50تضم محفظة مالعب الجولف واحدا  من أفضل •

(ياس لينكس)العالم 
:األصول الرئيسية•

نادي ياس لينكس للجولف•
نادي تجولف شاطئ السعديات•
24افتتح في )ياس إيكرز تجولف آند كاونتري كلوب•

(2021نوفمبر 

هالترفي
اطئية في تشمل محفظة األصول الترفيهية مراٍس ومرافق ونوادي ش•

مواقع رئيسية مواتجهة للشاطئ
:األصول الرئيسية•

نادي شاطئ السعديات•
(مؤتجر)نادي شاطئ ياس •
مرسى القرم الشرقي مارينا•
مرسى مارينا البطين•
مارينا البندر•

2021النتائج المالية لعام 

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

الضيافة والترفيه

الفنادق
78%

مالعب 
الجولف
10%

الترفيه
12%

:اإليرادات
مليون درهم إماراتي 433

مليون درهم إماراتي 2021السنة المالية 
اإليرادات 443

األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك  77

هامش األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك  18%

معدل اإلشغال 55%

متوسط المعدل اليومي 402

الفنادق
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20
مدرسة

ألف 26
طالب في شبكة مدارسنا

ية المتحدةناهج اإلنجليزية واألمريكية المعدلة لتناسب دولة اإلمارات العربمالتعليم الخاص في أبوظبي مع أكبر شبكة من المدارس التي تقدم اللخدمات المشغل والمزود الرائد ▪
ودار حضانة( بما في ذلك كرانلي)مدارس أكاديميات الدار 8باإلضافة إلى ،مدارس خاصة7مدارس أدنوك و 4تدير الدار للتعليم ▪
مليون درهم إماراتي 146٪ في األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلهالك لتصل إلى42سجلت الدار للتعليم زيادة بنسبة ▪
2021-2018ساهمت زيادة أعداد الطالب المسجلين بشكل مضطرد في تحقيق إيرادات بين عامي ▪
2025-2014بحلول العام الدراسي ألف طالب 40التزمت الشركة بإتجراء استثمارات بأكثر من مليار درهم إماراتي لتنويع محفظتها من المدارس وزيادة عدد الطالب إلى أكثر من ▪

484
536

103
146

2020 2021

Revenue EBITDA

هامش األرباح  21%
قبل الفوائد 
والضرائب 
واالستهالك 
واإلهالك

27%

(
تي

ا ار
إم

م 
ه ر

ن د
يو

مل
)

2021العرض التقديمي للمستثمرين للسنة املالية 

ائد والضرائب  األرباح  قبل الفو
واالستهالك واإلهالك

اإليرادات

الدار للتعليم
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" دمةخ"من شركة كال  الدار الخدمات العقارية لشركةذراعتضم▪
إلدارة العقارات" بروفيس"إلدارة المرافق، وشركة 

لكات خدمات المبيعات والتأتجير وإدارة الممت"بروفيس"تتولى ▪
ير أكثر من  وتد.والخدمات االستشارية واستشارات التقييم وغيرها

ألف متر مربع من األصول 317ألف وحدة سكنية، و50
ألف متر مربع من المساحات القابلة 490التجارية، وأكثر من 

للتأتجير من أصول التجزئة
ول هي مزود حلول متكاملة إلدارة المرافق تركز على حل" خدمة"▪

قها أكثر من ويضم فري. إدارة المرافق السكنية والتجارية والتجزئة
ملكة شخص في أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة والم3200

العربية السعودية

112

259

18
38

2020 2021

اإليرادات

16%
هوووامش األربووواح قبووول 
الفوائووووووود والضووووووورائب
واإلهوووووووووووووووووووووووووووووووووووووالك 

(%)واالستهالك
15% 6% 6%

(
هم

در
ن 

يو
مل

)

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي

خالل منإماراتيإيراداتها لتصل إلى مليار درهمإلى زيادة بروفيستسعى 
عبر جميع فئات الخدماتتعزيز مكانتها الرائدة في السوق 

340
363

19 21

2020 2021

…األرباح قبل احتساب الفوائد 

("بيفوت"باستثناء شركة " )خدمة"و" بروفيس"تاشرك1مالحظة 

1االستثمارات الرئيسية
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.مليون درهم5مليون درهم وإجمالي أرباح بلغ 96بلغت 2021مليون درهم وخسارة إجمالية بلغت مليون درهم، وحققت إيرادات خالل الربع الثاني 66بلغت 2020مليون درهم، في حين حققت إيرادات خالل الربع الثالث 4مليون درهم وإجمالي أرباح بلغ 78بلغت 2021حققت بيفوت إيرادات خالل الربع الثالث ". بيفوت"باستثناء شركة . 1: مالحظة

(مليون درهم)إليرادات ا

(مليون درهم)إجمالي األرباح 

435 184 136 171

963

279423 160 134 146

1,071
528421

82 133 156

905
352

العقارات االستثمارية الضيافة والترفيه التعليم االستثمارات الرئيسية التطوير العقاري والمبيعات خدمات إدارة المشاريع

2021الربع الرابع  2020الربع الرابع  2021الربع الثالث 

311 
77 83 79 

441 
115 

329 
60 41 42 

303 
97 

337

(1)

35 21
323

127

العقارات االستثمارية الضيافة والترفيه التعليم االستثمارات الرئيسية التطوير العقاري والمبيعات خدمات إدارة المشاريع

2021الربع الرابع  2020الربع الرابع  2021الربع الثالث 

1

1

23
2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي▪

والربوع الثالو 2020الرابوع مقابول الربوع 2021الربع الرابوع-قطاعات األعمال تحليل أداء 
20211



.مليون درهم6مليون درهم وإجمالي أرباح بلغ 330بلغت 2020مليون درهم؛ في حين حققت إيرادات للسنة املالية 13مليون درهم وإجمالي أرباح بلغ 227بلغت 2021، حققت بيفوت إيرادات للسنة املالية "بيفوت"باستثناء . 1: مالحظة

(مليون درهم)اإليرادات 

(مليون درهم)إجمالي األرباح 

1,690 
433 536 625 

3,645 

1,388 1,643 
418 484 539 

3,700 

1,262 

االستثمارات العقارية الضيافة والترفيه التعليم االستثمارات الرئيسية التطوير العقاري والمبيعات خدمات إدارة المشاريع
2021السنة المالية لعام  2020السنة المالية لعام 

1,295

84 207 138

1,380

440

1,315

36 115 93

1,191

214

االستثمارات العقارية الضيافة والترفيه التعليم االستثمارات الرئيسية التطوير العقاري والمبيعات خدمات إدارة المشاريع
2021السنة المالية لعام  2020السنة المالية لعام 

1

1

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي▪24

20201مقابل السنة المالية 2021السنة المالية -قطاعات األعمالتحليل أداء 



فيهاواالستثمار المتواصلتطوير وجهات رئيسية/ يتم استثمارها عبر تخطيطالتي من األراضي وعالي القيمة مخزونًا ضخماً " الدار"تمتلك 
سديرةالالوجهات المستقبلية ميناء زايد وسيح وتشمل،الوجهات الرئيسية الحالية جزيرتي ياس والسعديات تشمل
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الوجهات 

مليون 2.4
متر مربع

مليون 3.9
متر مربع

مليون 1.5
متر مربع

مليون 1.6
متر مربع

مليون متر 
مربع

جزيرة السعديات جزيرة ياس ميناء زايد السديرةسيح الريمانو شمس
مستجدات المخطط الرئيسي

االستثمارات الثقافية الحكومية•
ةالمبكر األنشطة•
البنية التحتية والمرافق•

رئيسي جديد لشمال جزيرة ياسمخطط
الحكوميةستثمارات الترفيهيةاال•
تطوير البنية التحتيةمواصلة •

رئيسي جديدمخطط
لسوق الميناءاألنشطة المبكرة•
الرقابة والتنسيق•

مستجدات المخطط الرئيسي
العمالء المتغيرةاحتياتجاتمواكبة •

مخطط رئيسي جديد
الكبيرةالمزرعةسيخ سديرة، •
اقتصاد دائري مستدام•

ع منافذ البيمع ةالسكنيعلى العقارات التركيز
المرافق التجارية والضيافةو بالتجزئة، 
غروفسعديات 

السعديات ليفينغ
المرحلة التالية-ممشى السعديات 

على العقارات السكنيةالتركيز 
المرحلة التالية-" نويا"
المرحلة التالية-"إجوترز "
المرحلة التالية-"أيكرز"

عرض المجتمعات المتميزة

د متعدوالمنشآت على العقارات السكنيةالتركيز 
االستخدامات

ذا مارينا
روكسذا 

أون ذا بارك

شمس ليفينغ
الريمان ليفينغ

ع من التركيز على العقارات السكنية مع مزيج واس
لالستخدامات الداعمةاألراضي

، ة البديلةالطاقو ، والتعليم والبحث، حفز فرص العمل
وإنتاج األغذية، والتصنيع

المساحة الطابقية

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي

ضخمةاتوجهإنشاء-األراضيمخزون تطوير قيمة
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2021سبتمبر 30األرقام اإلجمالية حتى 

صافي قيمة المبيعات مليون درهم الوحدات المباعةتاريخ اإلطالقالموقع المشروع

إماراتي

التاريخ المتوقع إلنجاز نسبة اإلنجازةنسبة المبيع المئويالوحدات التي تم إطالقها

المشروع

تم التسليم%100%2014548960548100,0جزيرة ياسأنسام

تم التسليم%100%2014233482233100,0شاطئ الراحةالهديل

تم التسليم%100%20151611,503161100,0جزيرة أبوظبيناريل

تم التسليم%100%2015286675286100,0مدينة خليفةالمريف

تم التسليم%100%20168376083100,0جزيرة السعدياتجواهر

تم التسليم%100%2019238482238100,0جزيرة ياسليا

تم التسليم%100%201540751940899,8جزيرة ريمميرا

تم التسليم%100%20164311,76246193,5جزيرة السعدياتالممشى

تم التسليم%100%201533660351265,6جزيرة ياسمايان

تم التسليم%100%20166492,42565299,5جزيرة ياسإيكرزياس 

تم التسليم%100%201762965563698,9جزيرة ريمذا بريدجز

يتم التسليم%100%201720642,224226291,2جزيرة ياسوترز إج

تم التسليم%100%201816417519285,4جزيرة ريمريفلكشن

تم التسليم%100%201853941270776,2سيح سديرةالغدير

قيد اإلنشاء%77%20199201,507101590,6الشامخةالريمان

قيد اإلنشاء%51%2019558595558100,0جزيرة ياس2الريمان

قيد اإلنشاء%64%201922351822499,6جزيرة السعدياتريزيرف

قيد اإلنشاء%12%202050996551099,8جزيرة ياسنويا

قيد اإلنشاءيتم العمل على المراحل األولى%202147599747999,2جزيرة ياسنويا فيفا

قيد اإلنشاءيتم العمل على المراحل األولى%2021189563189100,0جزيرة ياسنويا لوما

قيد اإلنشاءتم إصداره%2021826048398,8جزيرة السعدياتالسعديات ريزيرف فلل

قيد اإلنشاءتم إصداره%202172295,8القرم2القرم المرحلة

قيد اإلنشاءتم إصداره%20211,06589,1جزيرة ياسماغنولياز-ياس إيكرز

قيد اإلنشاءتم إصداره%20218635912071,7جزيرة ياسدالياز-إيكرزياس 

ً )مشاريع الدار العقارية  %8,60716,6709,39191,7(التي تم تسليمها مسبقا

تم التسليم%20159604,400100795,3جزيرة ياسوست ياس

تم التسليم%2018203681681100,0جزيرة ياسقطع األراضي في وست ياس

%9,77021,75110,60192,2إجمالي المشاريع

2021لمستثمرين للسنة المالية لالعرض التقديمي

ملخص المشاريع التطويرية 
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على أساس سنوي في جميع المؤشراتبمجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات تحسن تقييم الشركة 

وتم تصنيف . في قطاع العقاراتاتشرك104من بين 9، حيث احتلت المرتبة وحوكمة الشركاتواالتجتماعيةة يالبيئلناحية التأثر ماليا  بعوامل الحوكمة لمخاطر امنخفضةعلى أنها" ساستيناليتيكس"من قبل شركة " الدار"تم تقييم ▪
2020عام يفدرتجة28التي بلغت السابقةعن نتيجتنا % 52بارتفاع قدرهدرتجة حسب مؤشر داو تجونز لالستدامة 58الرائدة عالميا ، حيث حصلت على العقارية الشركات الشركة أيضا  ضمن الربع األعلى من

في عام ، والتزال الشركة ملتزمة بإطالق خطة عمل واضحة2050بحلول عام بتحقيق الحياد المناخي اإلمارات دولةمع التزامتماشيا  االنبعاثات الكربونيةتحقيق صفريةالحياد الكربوني إلى بخصوصتصنيف التزامها أعادت الشركة ▪
االنبعاثات الكربونية لتحقيق صفرية2022

من خالل هذا الشركةتهدف و . مختصة بخدمات الطاقةشركات 4خمس سنوات مع ا  إلدارة أداء الطاقة على مدىعقود" الدار"وقعت الشركاء، قبلالمستوى الثالث منتدقيق عمليات بعد استكمال :مشروع إدارة الطاقةمستجدات▪
ساعة/ تجيجاوات 110ألف طن، وخفض استهالك الكهرباء بما يصل إلى 80عبر محفظة أصولها بواقع يةالكربوناالنبعاثاتالمشروع إلى تقليل 

التقارير عبر مجموعة الداروإعداد،األداءوتتبع، البياناتتجمع اتعمليبهدف تبسيط الشركة نظاما  تجديدا  إلدارة البياناتأطلقت، 2021في عام ▪
%  25يساهم في تقليل االنبعاثات المتعلقة باستهالك الطاقة في المكاتب بنسبة بما الهجينة الشمسيةلطاقةلمحطةتم تنفيذ أول ▪

المبادرة العالمية للتقارير▪
(SDGs)أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ▪
ر مبادرة انضمت الدار مؤخرا  إلى هذا االتفاق الذي ُيعد أكب: االتفاق العالمي لألمم المتحدة▪

استدامة للشركات في العالم
( (TCFDتدعم الدار إطار العمل المعني باإلفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ▪
إلمارة أبو ظبي2030الرؤية االقتصادية ▪
2021رؤية اإلمارات ▪
2020-2015أتجندة اإلمارات الخضراء ▪

2020: 53
2019: 23  

2021: BB (على املعدل)
2020: BB (على املعدل)

(مخاطر منخفضة) 16.4 :2021
2020: 22.45 ( ةمتوسطمخاطر  )  

2021: 58  
2020: 38

الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركاتتقييمات  متوافق مع األطر المحلية والعالمية 

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي

تحديثات االستدامة
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ـــة 2030ستواصـــل أدنـــوك تنفيـــذ اســـتراتيجيتها للنمـــو الـــذكي ▪ ، بمـــا فـــي ذلـــك مبـــادرات تعزيـــز القيمـــة لزيـــادة الربحي
.  وتحقيق إيرادات مستدامة لدولة اإلمارات

مليـار درهـم خـالل الفتـرة 448اعتمد المجلس األعلى للبترول خطة عمل أدنوك لزيادة اسـتثماراتها الرأسـمالية إلـى ▪
.2025ــ 2021بين  

مليـار درهـم إلـى االقتصـاد المحلـي خـالل السـنوات الخمـس 160تعتزم أدنوك من خالل هذه الخطـة إعـادة توتجيـه ▪
.المقبلة

سـاهم برنـامج و .مليار برميل مـن الـنفط22أعلن المجلس األعلى للبترول اكتشافات تجديدة تقدر كمياتها بحوالي ▪
تـوفير و ،مليـار درهـم إلـى االقتصـاد المحلـي76أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضـافة فـي إعـادة توتجيـه أكثـر مـن 

.2018وظيفة لمواطني اإلمارات في القطاع الخاص منذ إطالق البرنامج في يناير 2000أكثر من 
الهيـدروتجين انضمت أدنوك إلى مجلس الهيدروتجين، المنظمـة الدوليـة التـي تهـدف إلـى تسـريع اعتمـاد اسـتخدامات▪

.كأحد الحلول الرئيسية لمواكبة التحول في قطاع الطاقة
ر مليـــار دوالر مـــن خـــالل االســـتفادة مــــن اإليجـــارات المســـتقبلية مـــن األصـــول العقاريـــة غيــــ2.7تجمعـــت أدنـــوك ▪

.األمريكيةمانجمنتاألساسية في صفقة مع أبولو تجلوبال 
لـك لتعزيـز النمـو فـي مجـال أنشـطة الحفـر، وذ( مليار درهـم إمـاراتي22)دوالر أمريكياتمليار 6أدنوكاستثمرت ▪

2030ماليـــين برميـــل يوميـــا  بحلـــول عـــام 5فـــي إطـــار مســـاعيها لزيـــادة ســـعتها اإلنتاتجيـــة مـــن الـــنفط الخـــام إلـــى 
.وتمكين دولة اإلمارات من تحقيق االكتفاء الذاتي من الغاز

ة سـواحل عن اكتشاف موارد من الغاز الطبيعي في المنطقة البحريـة الواقعـة قبالـ2022في فبراير أعلنت أدنوك▪
.يإمارة أبوظب

ة عـن تطـوير مشـروع اسـتراتيجي بتكلفـ2021فـي ديسـمبر " طاقـة"أعلنت أدنوك وشـركة أبـوظبي الوطنيـة للطاقـة ▪
ت حقـول يهـدف إلـى خفـض االنبعاثـات الكربونيـة لعمليـا( مليـار دوالر أمريكـي3.6)مليار درهـم إمـاراتي 13.22

.  البحرية" أدنوك"

تلقـىو .مليـون تجرعـة إتجماليـة23,9، وزعـت دولـة اإلمـارات 2022وحتـى شـهر فبرايـر . ساهم اإلطالق الفوري لحملة التطعيم الرئيسية في دعم االنتعاش االقتصـادي▪
%.   95,21، بينما بلغت نسبة األفراد الذين أتموا لقاحاتهم بالكاملتجرعتهم األولىتجميع السكان

هة لدعم األفراد والشركات المتأثرة من تفشي الجائحةمتنفيذ خطة الدعم االقتصادي الشاملة ال▪ مصـرف اإلمـارات العربيـة المتحـدة المركـزي قـام، 2021فـي أبريـل و . وتج 
.2022بعض إتجراءات التحفيز حتى منتصف بتمديد

وانعكسـت هـذه . ق المـرأة و حقـالتعديالت في القوانين االتحادية المتعلقة بمجاالت مختلفة مثل الـزواج والطـالق والميـراث والكحـول والمسـاواة فـي األتجـور والعمـل وحمايـة▪
.التدابير على تحسن مستويات المعيشة، ودعم تجاذبية دولة اإلمارات العربية المتحدة وأبوظبي كوتجهة للمعيشة والعمل والسياحة

س، وإلــزام س الجــنإصــدار تعــديالت تعــزز عمليــة المســاواة بــين الجنســين بمــا فــي ذلــك القــانون الــذي يضــمن تحديــد أتجــور القطــاع الخــاص وفقــا  لمعــايير الســوق ولــي▪
.الشركات المدرتجة في األسواق المالية بالدولة بوتجود تمثيل امرأة واحدة على األقل كعضو في مجلس إدارتها

للشـــركات ذات المســـؤولية المحـــدودة دون الحاتجـــة إلـــى كفيـــل % 100تعـــديل قـــانون الملكيـــة األتجنبيـــة واالســـتثمار عبـــر الســـماح للمســـتثمرين األتجانـــب بالتملـــك بنســـبة ▪
.إماراتي

.سنوات وتعديل قانون الجنسية10توسيع برنامج اإلقامة الذهبية لمدة ▪
دولـة فـي كاستراتيجية حكومية عشرية بهدف تعزيـز مسـاهمة القطـاع الصـناعي فـي ال" مليار300مشروع "إطالق االستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوتجيا المتقدمة ▪

.2031مليار درهم بحلول العام 300مليار درهم إلى 133الناتج المحلي اإلتجمالي من 
.الخاص في أبوظبيلشركات القطاع تخفيض رسوم تأسيس األعمال وتجديد الرخص التجارية ▪
.مستقبل دولة اإلمارات العربية المتحدةبلورة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في " شراكات المستقبل"إطالق مبادرة ▪
يلهـا إلـى مركـز شـامل فـي تسـريع وتيـرة التنميـة فـي دولـة اإلمـارات، وتحو تهـدف إلـى، وهـي سلسـلة مـن المشـاريع التنمويـة واالقتصـادية التـي "مشـاريع الخمسـين"إطالق ▪

.تجميع القطاعات، وترسيخ مكانتها وتجهة  مثالية  للمواهب والمستثمرين
.لجميع المؤسسات اإلماراتية لبناء اقتصاد مستدام وتطوير عالقات إقليمية ودولية إيجابية" المبادئ العشرة"إعالن ▪
.بشكل فاعل في دولة اإلمارات العربية المتحدةمعايير حقوق اإلنسان بهدف تطبيق الوطنية لحقوق اإلنسان تم إطالق الهيئة▪
لقطــاع كــز إقليمــي ودولــيالتنافســية االقتصــادية عالميــا  وترســيخ مكانتهــا كمر قــدرتهاعطلــة نهايــة األســبوع يــومي الســبت واألحــد لتعزيــز اعتمــادقــررت دولــة اإلمــارات ▪

.األعمال
.على تجميع األعمال واألنشطة التجاريةاتحاديةضريبة دخليةحكومة اإلماراتالفرضت ▪
.على البيئةبالتوازي مع الحفاظياالقتصادهانمو لتعزيز2050بحلول عام لتحقيق الحياد المناخي أعلنت دولة اإلمارات عن مبادرتها االستراتيجية ▪

خطط قطا  الطاقةتعديالت اتحادية

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي

تعديالت القوانين اإلماراتية وإستراتيجية الطاقة
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ألي استفسارات، ُيرجى التواصل مع

سمر خان
رئيس قسم عالقات المستثمرين

+971( 0)56248102:  هاتف
skhan@aldar.com: بريد إلكتروني

بسمة المهيري 
عالقات المستثمرين

+971( 0)59928102:  هاتف
balmheiri@aldar.com: بريد إلكتروني

2021لمستثمرين للسنة املالية لالعرض التقديمي

للتواصل
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