
                                                                                                                                                                               
 

الدار تحقق مبيعات قياسية من مشاريعها التطويرية خالل األشهر التسعة  
 مليار درهم 9.3األولى بقيمة 

 استراتيجية النمو التحولي للمجموعة تواصل دعم أدائها المالي والتشغيلي 
 

 2022أكتوبر  27أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة: 

الفوائد  اإلجماليةاألرباح  اإليرادات   قبل  األرباح 
واإلهالك   والضرائب 

 واالستهالك

 األرباح الصافية

الربع 
الثالث  
2022 

 مليار درهم  2.71
على 30+    %

 أساس سنوي 

 مليار درهم  1.14
على 36+    %

 أساس سنوي 

 مليون درهم  757
أساس 28+   على   %

 سنوي 

 مليون درهم  601
أساس  27+   على   %

 سنوي 
بداية   من 

العام 
حتى 

 تاريخه

 مليار درهم  8.07
على 28+    %

 أساس سنوي 

 مليار درهم  3.45
على 42+    %

 أساس سنوي 

 مليار درهم  2.54
أساس 34+   على   %

 سنوي 

 مليار درهم  2.13
أساس  38+   على   %

 سنوي 

 . 2022سبتمبر  30حتى  2022* "من بداية العام حتى تاريخه" تعني األشهر التسعة الممتدة من بداية عام 

 
 أبرز النتائج المالية للمجموعة

الدار تواصل المضي في تنفيذ استراتيجية النمو   ▪
التحّولي مع إعالنها عن صفقات بقيمة تتجاوز 

مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه في    11
، بما في ذلك  قطاعات ومناطق جغرافية متعددة 

سوق   في  تجارية  أبراج  على  االستحواذ  صفقة 
ب العالمي  في    4.3قيمة  أبوظبي  درهم  مليار 

دولة   في  العقارية  الصفقات  أكبر  من  واحدة 
 اإلمارات. 

صفقتها    أغلقت ▪ من  المتبقية  البنود  الدار 
مليار دوالر مع   1.4االستراتيجية البالغة قيمتها  

نجحت المجموعة بتحقيق مبيعات قياسية للربع   ▪
التوالي، حيث بلغت مبيعاتها منذ   التاسع على 

رهم بمقدار  مليار د  9.3حتى تاريخه  العام  بداية  
اإلجمالية   2زيادة   مبيعاتها  عن  درهم  مليار 

. وجاء ذلك مدفوعًا  2021لسنة المالية  كامل ال
باستمرار الطلب القوي على المخزون الحالي،  

دولة في  جديدة  عقارات  ، اإلمارات  وإطالق 
باإلضافة إلى المبيعات القوية في مصر. وبلغ  

مليار    14.5حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ  
 درهم.



                                                                                                                                                                               
 

مانجمنت" جلوبال  المبلغ   "أبولو  سحب  وتم 
ذلك   في  بما  الثالث،  الربع  خالل  بالكامل 

أمريكي في شراكة   مليون دوالر  500استثمار  
الدار،  تتضمن مجموعة من األراضي تمتلكها 

مليون دوالر أمريكي على   400باإلضافة إلى  
 ات االستثمارية لعقار لشكل أسهم في شركة الدار  

بناًء على كامل القيمة الصافية ألصول الشركة،  
لمواصلة   قويًا  إضافيًا  ماليًا  دعمًا  يشكل  مما 

العقارية   األصول  محفظة  خالل  توسيع  من 
 المزيد من عمليات االستحواذ التحّولية.

رأس   5تخصيص   ▪ فائض  من  درهم  مليارات 
عبر  األسهم  حصص  شراء  لتمويل  المال 
عمليات االستحواذ خالل فترة التسعة إلى اثني  

 عشر شهرًا القادمة 
بـ ▪ احتفاظها  للشركة مع  قوي   5.4مركز سيولة 

نقدية   كأرصدة  درهم  مقيدة   غيرمليارات 
باإلضافة إلى تسهيالت مصرفية غير مسحوبة  

 مليارات درهم. 4.9بقيمة 

حتى   ▪ العام  بداية  منذ  قويًا  أداًء  الدار  حققت 
محفظتها   قطاعات  جميع  في  تاريخه 
 االستثمارية، وال سيما التجزئة والعقارات التجارية

. وساهمت صفقات االستحواذ الجديدة  والضيافة
ومن  الثالث،  الربع  إيرادات  في  كبير  بشكل 
المساهمة خالل   تتسارع وتيرة هذه  أن  المتوقع 

 الربع الرابع.
استمرار نمو أعمال وحدة إدارة المشاريع "الدار  ▪

جديدة  مشاريع  على  حصولها  مع  للمشاريع" 
مليار درهم منذ بداية العام حتى    31.6بقيمة  

لإليرادات   أوضح  رؤية  يوّفر  مما  تاريخه، 
لمشاريع قيد القيمة التراكمية ل  توبلغ   المستقبلية.

 مليار درهم.  64.2التنفيذ 

 

 
 

 طالل الذيابي 
   الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية

 

 
 مرونة عالية في أدائها خالل مختلف الدورات االقتصادية، وتواصل الشركة تسريع وتيرة نموهاقوًة و أظهرت الدار "

 .ها، مع استمرارها في تحقيق القيمة طويلة األمد لمساهمي في السوق اإلماراتية التي تشهد انتعاشًا متصاعداً   المستدام
استراتيجية م الذي نحرزه في  التقدّ و   وقد دفعنا ذلك إلى تسريع وتيرة استثماراتنا في المنطقة باالستناد إلى سيولتنا القوية

على  .  التحّولي  نانمو  العمل  للمشاريع وسنواصل  قوية  مبيعات  تحقيق  في  لالستمرار  األراضي  مخزون  استثمار 
ال سيما مع   ،المشترين الدوليين والمقيمينِقبل  على الخريطة من    نامبيعاتالذي تشهده  النمو  في ظل    التطويرية

 تحّول أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية".



                                                                                                                                                                               
 

 

 آفاق سوق العقارات 
العالم جّراء استمرار ضغوط التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، ال تزال حالة عدم اليقين الذي يشهدها  على الرغم من
ثابتة من االستثمار األجنبي الديناميكيات   الخليج قويًة مع تحقيق مستويات  لدولة اإلمارات ومنطقة  االقتصادية 

٪ في  5.4المباشر. ويتوقع بنك اإلمارات العربية المتحدة المركزي أن ينمو الناتج المحلي الحقيقي للدولة بنسبة  
 ، وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ ما يزيد على عشر سنوات.2022عام 
وة على ذلك، تواصل الحكومة اإلماراتية استثمارها الحثيث في التنمية الوطنية، ويتجلى ذلك واضحًا من خالل  عال

البرنامج الشامل لإلصالحات االقتصادية واالجتماعية التي تم تنفيذها مثل إطالق تأشيرة اإلقامة الذهبية في دولة  
ي ال تزال قيد التنفيذ، والتي ساهمت جميعها في توفير بيئة اإلمارات، وكذلك المشاريع التحولية واسعة النطاق الت

العامة   الميزانية  الحكومة على خطة  أيضًا من خالل موافقة  االلتزام  انفتاحًا وتسامحًا وحيوية. وتجلى هذا  أكثر 
 . 2026و 2023مليار درهم بين عامي  252االتحادية إلنفاق 

شكل متزايد، واستمرار تدفق المشترين الدوليين والمقيمين. ومع  ت هذه اإلصالحات إلى نمو سوق األصول بأدّ وقد  
استمرار ازدهار السوق العقارية خالل    الموسم السياحي، تتوقع الدار  وحلولازدحام أجندة الربع الرابع بالفعاليات  

 حة. ، حيث تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية متميزة لالستثمار والعيش والعمل والسيا2023عام 

 

 أداء وحدات األعمال 

 الدار للتطوير 

، وهو القسم المسؤول عن  التطوير العقاري والمبيعاتتتكون هذه الوحدة األساسية من ثالثة أقسام رئيسية هي:  
تطوير وتسويق مخزون الدار المتنوع واالستراتيجي من األراضي والتي تتوزع في أبرز المناطق االستثمارية في  

الذي يشرف على أعمال إدارة   وقسم خدمات إدارة المشاريعدولة اإلمارات بما في ذلك جزيرتي السعديات وياس؛  
ذلك مشاريع إسكان وبنية تحتية حكومية في دولة اإلمارات؛ وكذلك في    التطوير القائمة على الرسوم، بما في

 ، حيث تدير هذه الوحدة استثمارات الدار في شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار )سوديك(.مصر

 

 الدار للتطوير 
 مليون درهم

الثالث   الربع 
2022 

الربع 
الثالث  
2021 

النسبة 
المئوية  
 للتغيير 

بداية   منذ 
حتى   2022
 تاريخه

بداية    منذ 
تى  ح  2021
 تاريخه

النسبة 
المئوية  
 للتغيير 

 % 37 3,790 5,181 % 31 1,256 1,643 اإليرادات 



                                                                                                                                                                               
 

قبل  األرباح 
الفوائد  

والضرائب 
واإلهالك 

 واالستهالك

389 291 33 % 1,347 1,026 31 % 

مبيعات 
 المجموعة

3,930 2,694 46 % 9,261 6,137 51 % 

المبيعات )في  
اإلمارات   دولة 

العربية 
 المتحدة فقط( 

3,189 2,694 18 % 7,198 6,137 17 % 

 
مليار درهم، بزيادة قدرها    3.93لتصل إلى    2022في الربع الثالث من عام    مبيعات المجموعةارتفعت   ▪

٪ عن الفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه إلى مستوى 46
مليار   7.2بكامله، والتي بلغت    2021مبيعات لعام  المليار درهم متخطيًة بذلك إجمالي    9.3قياسي بلغ  

 رهم.د
قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في الربع الثالث   لشركة الدار للتطويرارتفعت األرباح المعدلة  ▪

الثالث  33بنسبة    2022 مليون درهم، مع زيادة اإليرادات بنسبة   389لتصل إلى    2021٪ عن الربع 
ياسية الناتجة عن المشاريع الجديدة  عزى هذه الزيادة إلى المبيعات القمليار درهم. وت    1.64٪ لتصل إلى  31

التي تم إطالقها والمخزون القائم في دولة اإلمارات، واألداء القوي لقسم خدمات إدارة المشاريع، ومساهمات 
 شركة "سوديك" المستمرة. 

 . 2021٪ في الربع الثالث من عام 36٪ مقارنًة مع 37إلى  هامش الربح اإلجماليارتفع  ▪
مليار درهم، مما   14.5٪ على أساس سنوي لتصل إلى  148بنسبة    اإليرادات المتراكمة للمجموعةارتفعت   ▪

 اإلمارات ومصر. دولة يبشر بنمو اإليرادات مستقباًل من عمليات المجموعة في كل من 
  2022مليار درهم بحلول نهاية الربع الثالث    64.2  ع قيد التنفيذإجمالي القيمة التراكمية للمشاري  بلغ ▪

عزى هذا االرتفاع إلى العقود الجديدة من  ، وي  2022مليار درهم في نهاية الربع الثاني    57.6مقارنًة مع  
التراكمية المشاريع    وتتضمن  مشاريع البنية التحتية والمباني المجتمعية والمدارس ومشاريع اإلسكان الوطنية.

مليار درهم( والمشاريع قيد التصميم   35.4)بقيمة  قيد التنفيذ    مليار درهم، المشاريع  64.2  البالغة قيمتها
 مليار رهم(.  28.8)



                                                                                                                                                                               
 

 العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة:

٪ عن الفترة  18بزيادة نسبتها  مليار درهم،    3.19بلغت مبيعات المجموعة للربع الثالث في دولة اإلمارات   ▪
مليار درهم،    7.20ذاتها من العام الماضي. وبلغ إجمالي المبيعات في الدولة منذ بداية العام حتى تاريخه  

 . 2021٪ مقارنة بالربع الثالث 17بزيادة نسبتها 
يع الجديدة، ي عزى التحسن في أداء المبيعات إلى قوة الطلب المحلي والدولي على المخزون الحالي والمشار  ▪

بما فيها "ياس بارك جيت"، و"اللوفر أبوظبي ريزيدنسز"، و"في الريمان"، و"غروف هارت"، و"ياس جولف  
 كولكشن". 

 مليار درهم.  9.06٪ على أساس سنوي لتصل إلى 55بنسبة  اإليرادات المتراكمةارتفعت  ▪
 مليار درهم. 5.18منذ بداية العام حتى تاريخه  التحصيالت النقديةبلغت  ▪
 لقسم خدمات إدارة المشاريع ارتفعت األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في الربع الثالث  ▪

إلى  3بنسبة   لتصل  سنوي  أساس  على  المشاريع    ٪122.8  في  المطرد  بالتقدم  مدعومًة  درهم  مليون 
 الحكومية.

 :1العمليات في مصر

، وبلغت  مليون درهم  360  في إيرادات الدار للتطوير للربع الثالث من العام  سوديك  قيمة مساهمة  تبلغ ▪
مليون درهم. ومنذ بداية العام حتى    63أرباحها قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لهذا الربع  

ائب  وحققت أرباحًا قبل الفوائد والضر مليون درهم    924سوديك في اإليرادات    ةساهمبلغت قيمة متاريخه،  
 مليون درهم. 199واإلهالك واالستهالك بقيمة 

مليار جنيه مصري(. وبلغت    4.88مليون درهم )  741إلى    مبيعات سوديك في الربع الثالثوصلت   ▪
 مليار درهم. 2.06مبيعاتها منذ بداية العام حتى تاريخه 

جنيه مصري( في  مليار    28.8مليار درهم )ما يعادل    5.45  بلغت اإليرادات المتراكمة لشركة سوديك ▪
 ، ويعكس ذلك النمو المتوقع إليراداتها المستقبلية. 2022نهاية الربع الثالث من عام 

مليون درهم    291بإجمالي رصيد نقدي وما في حكمه بقيمة    بمركز سيولة قوي تواصل سوديك االحتفاظ   ▪
 مليار جنيه مصري(. 2.07)

  

 الدار لالستثمار 

من األصول    2مليار درهم   30من أربعة أقسام رئيسية ينضوي تحت مظلتها ما يزيد على    الدار لالستثمارتتألف  
الذي يشمل أعمال إدارة األصول األساسية لشركة الدار ويضم محفظة    قسم العقارات االستثماريةالمدارة؛ وهي  

 

 جنيه مصري. 1درهم لكل  0.189تم تحديد المبالغ بالجنيه المصري عند سعر صرف يساوي  1
 تتضمن األصول الم دارة عمليات االستحواذ التي تمت منذ بداية العام الجاري حتى تاريخه   2



                                                                                                                                                                               
 

لدار  مليار درهم؛ وا  23أصول عقارية رئيسية تتنوع بين أصول تجزئة وأخرى سكنية وتجارية ولوجستية بقيمة  
، المشغل الرائد للمدارس الخاصة في أبوظبي والتي تدير مجموعة واسعة من المدارس على امتداد أنحاء  للتعليم

، ويشمل هذا القسم محفظة من األصول الفندقية والترفيهية الموزعة في جزيرتي ياس الضيافة والترفيهالدولة؛ و
، ويضم شركة "بروفيس" إلدارة العقارات، وشركة "خدمة" إلدارة الرئيسيةاالستثمارات  والسعديات ورأس الخيمة؛ و

 المرافق، وشركة "سبارك للخدمات األمنية"، وشركة "بيفوت" لخدمات البناء.

 

 3الدار لالستثمار 
 مليون درهم

الربع الثالث  
2022 

الربع 
الثالث  
2021 

النسبة 
المئوية  
 للتغيير 

بداية   منذ 
حتى   2022
 تاريخه

بداية   منذ 
حتى   2021
 تاريخه

النسبة 
المئوية  
 للتغيير 

 %20 2,341 2,800 %34 783 1,048 اإليرادات 

المعدلة  األرباح 
الفوائد   قبل 

والضرائب 
واإلهالك 

 4واالستهالك

424 318 33% 1,167 956 22% 

اإلشغال  معدل 
)العقارات 

 5االستثمارية( 

   91% 90% 1% 

 

مليار   1.05٪ على أساس سنوي لتصل إلى  34في الربع الثالث بنسبة    لالستثمارالدار  نمت إيرادات   •
٪ على  33درهم، بينما شهدت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك زيادة بنسبة  

إلى   لتصل  سنوي  مدعومًا    424أساس  القوي  األداء  هذا  وجاء  درهم.  بعمليات   بشكلمليون  رئيسي 
 .  19-االستحواذ الجديدة واألداء القوي لمحفظة الدار لالستثمار نتيجًة لزخم التعافي من جائحة كوفيد

 

 باستثناء "بيفوت" 3
الفوائد والضرائب واإلهالك   4 الدار لالستثمار قبل  المستأجرة( وأرباح وخسائر  تم تعديل أرباح  العادلة )باستثناء إطفاء األصول  القيمة  واالستهالك الحتساب تعديالت 

   .2022ت حتسب أي تعديالت في الربع الثالث . لم العمليات التي تتم لمرة واحدة
 . 2022سبتمبر  30اإلشغال المتعاقد عليه أو المؤجر كما في  5



                                                                                                                                                                               
 

في    العقارات االستثمارية لمحفظة    6ارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك •
 بشكلمليون درهم، وجاء هذا النمو مدعومًا    342% على أساس سنوي لتصل إلى  23الربع الثالث بنسبة  

رئيسي بارتفاع معدالت اإلشغال على مستوى المحفظة ككل إلى جانب التأثير اإليجابي لعمليات االستحواذ  
على األبراج التجارية في سوق أبوظبي العالمي، و"الحمرا مول" ومجمع "ملتقى أعمال أبوظبي". وارتفع 

 . 2021٪ مقارنة مع الربع الثالث 1٪ بزيادة قدرها 91ى معدل اإلشغال عبر المحفظة إل
o   ــتهالك في الربع  للعقارات السكككك نيةارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضــــــرائب واإلهالك واالســــ

مليون درهم إماراتي، وواصــــــلت محفظة   105٪ على أســــــاس ســــــنوي لتصــــــل إلى  7الثالث بنســــــبة 
٪ مقارنة مع 5٪ بزيادة قدرها  97حقق معدل إشـــــــغال بلغ العقارات الســـــــكنية أداءها القوي عمومًا لت

مكانتها كمؤّجٍر مفضــــــــــــل نتيجة ما توفره من الدار  ، وبذلك عززتالفترة ذاتها من العام الماضــــــــــــي
. كما واصلت الدار بيع حصص  عمالء عالية الجودةبتقديم تجربة  والتزامها  متميزةسكنية   مجمعات

درهم يون مل  232من الوحدات الســـــكنية في إطار اســـــتراتيجيتها لتوليد الدخل محققًة مبيعات بقيمة  
 % من القيمة الدفترية.14بمتوسط سعر أعلى بنسبة  2022خالل األشهر التسعة األولى من 

o في الربع الثالث    ألصول التجزئة  6كارتفعت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهال
عزى ذلك إلى ارتفاع معدالت اإلقبال  مليون درهم. وي    117٪ على أساس سنوي لتصل إلى  12بنسبة  

واإلشغال في "ياس مول" ومحال التجزئة والمطاعم في المجمعات السكنية. وسجل "ياس مول" معدل  
ها من العام الماضي. وساهم ذلك إلى حد  ٪ مقارنة مع الفترة ذات 8٪ بزيادة قدرها  97إشغال قدره  

% في  88% مقارنًة مع  90كبير في بلوغ إجمالي معدل إشغال أصول التجزئة لدى الشركة إلى  
 الربع الثالث من العام الماضي. 

o المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك في الربع    للعقارات التجارية  6ارتفعت األرباح 
مليون درهم، وجاء   108٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي لتبلغ  46بنسبة  الثالث من العام  

. واستقرت الناجمة عن االستحواذ على أبراج سوق أبوظبي العالميبالمساهمة اإليجابية  ذلك مدفوعًا  
 %.  89معدالت اإلشغال المماثلة )دون احتساب أبراج سوق أبوظبي العالمي( عند 

o وحدة أعمال الدار لألصول  في    6بلغت األرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
 ٪. 87وبلغ معدل إشغال المرافق اللوجستية  ،مليون درهم  14في الربع الثالث  اللوجستية

في األرباح قبل الفوائد    ملحوظة  مسجاًل زيادة  2022نموًا كبيرًا خالل الربع الثالث    قطاع الضيافة والترفيهشهد   •
عزى ذلك إلى االنتعاش  مليون درهم. وي    30والضرائب واإلهالك واالستهالك على أساس سنوي لتصل إلى  

والتأثر اإليجابي لعمليات االستحواذ الجديدة بما في   19-المستمر لقطاع السفر والسياحة بعد جائحة كوفيد
ذلك منتجع جزيرة نوراي الشاطئي و"منتجع دبل تري من هيلتون" ومنتجع "ريكسوس باب البحر" في رأس  

 

وخسائر االستثمارية قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك الحتساب تعديالت القيمة العادلة )باستثناء إطفاء األصول المستأجرة( وأرباح  تم تعديل أرباح العقارات   6
 . 2021وعام  2022الثالث من عام في القيمة العدلة في الربع  تغيراتلم يكن هناك أي  العمليات التي تتم لمرة واحدة.



                                                                                                                                                                               
 

% في الفترة نفسها من العام  47٪ مقارنة مع  70ترفيه  الخيمة. وبلغ معدل اإلشغال عبر محفظة الضيافة وال
 الماضي. 

المعدلة قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك خالل الربع الثالث من العام   الدار للتعليمارتفعت أرباح   •
% على أساس سنوي 25. ويتّوقع أن تحقق الدار للتعليم زيادة بنسبة  مليون درهم  29% لتصل إلى  14بنسبة  

في  طالب    33,000نحو  إلى    هاليرتفع إجمالي عدد الطالب الملتحقين بمدارسمعدالت التحاق الطالب    في
مدرسة تشغلها وتديرها الدار للتعليم. وتم تنفيذ خطة الدار الستثمار مليار درهم في الدار للتعليم بالكامل   28

على مدار السنوات األكاديمية الثالثة  مع إطالق مدارس جديدة في مدينة خليفة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات  
المقبلة، مما سيحّسن محفظة الدار التعليمية إلى جانب توسيع نطاق الخيارات التعليمية عالية الجودة أمام 

 الطالب.
في الربع الثالث من العام زيادة في األرباح قبل الفوائد والضرائب واإلهالك   7أعمال االستثمارات الرئيسيةشهدت   •

عزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة  مليون درهم. وي    24٪ على أساس سنوي لتصل إلى  60الك بنسبة  واالسته
مساهمات شركة "بروفيس" عبر إضافة تدفقات إيرادات جديدة مثل تقديم خدمات إدارة المرافق المتكاملة للقطاع  

االستشارية. ونجحت المجموعة كذلك  والمهام  الك  الحكومي، فضاًل عن تحقيق إيرادات إضافية من اتحاد الم
في تنويع وتوسيع نطاق أعمال االستثمارات الرئيسية من خالل االستحواذ على "سبارك للخدمات األمنية" مطلع 

مليون درهم. وساهمت عملية االستحواذ هذه في تعزيز منصة إدارة العقارات والمنشآت   125سبتمبر مقابل  
 فظة الدار النامية من األصول وللعمالء من األطراف الثالثة. من خالل توفير خدمات متكاملة لمح

 

 الممارسات البيئية واالجتماعية والحوكمة

بصفتها أحد أبرز المطورين العقاريين في دولة اإلمارات، تلتزم الدار بتطبيق أرقى المعايير الدولية للممارسات  
البيئية واالجتماعية والحوكمة. وتعد هذه الممارسات ركيزًة أساسية الستراتيجية النمو التي تنتهجها الشركة  

ممارسات   دمج  جانب  إلى  الطويل،  المدى  القو على  اإليجابي الحوكمة  واالجتماعي  البيئي  والتأثير  ية 
في عملياتها االستثمارية وقرارات أعمالها. تشتمل أبرز إنجازات الدار في مجال الممارسات البيئية   المسؤول

 واالجتماعية والحوكمة ما يلي: 

اعية ثالثة معايير عالمية في مجال الممارسات البيئية واالجتم  تصنيفاتها ضمنفي تحسين  الدار    نجحت •
، بينما  (DJSI)  معيار مؤشر داو جونز لالستدامةضمن  بواقع نقطتين    هام، بما في ذلك تقدّ والحوكمة

رفع مؤشر "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" تصنيف الدار  كما    شهد متوسط القطاع تراجعًا طفيفًا.
" إلى  BBمن   ""BBB  فيما المخاطر الدار  تقييم  شركة "ساستيناليتيكس"    خفضت"،  تقييم  على مقياس 

 . 16.1إلى    16.6البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، من درجة 

 

 ت"باستثناء "بيفو  7



                                                                                                                                                                               
 

مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهالك الطاقة ضمن    25التزمت الدار باستثمار مبلغ   •
أكثر كفاءًة في استخدام الطاقة وحماية البيئة. مجمعًا سكنيًا تابعًا للمجموعة، وذلك بهدف جعلها    13

الكربون بواقع   للدار على خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد  الجديد  المشروع  ألف طن    19وسيعمل 
المرافق بقيمة   الطاقة وخدمات    13مليون درهم سنويًا عبر    12سنويًا، وتحقيق وفورات في استهالك 

 مجّمعًا سكنيًا. 

العقارية • الدار  العلم    انضمت  على  القائمة  األهداف  لمبادرة  التابعة  االستشارية  الخبراء  مجموعة  إلى 
(SBTi  لتكون أول شركة في الشرق األوسط تشارك في ،)مجموعة، من أجل تقديم خدماتها االستشارية ال

 العلم. لشركات العقارات واإلنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى  

شركة إماراتية أخرى على تعهد الشركات المسؤولة عن    20وّقعت الدار مع وزارة التغير المناخي والبيئة و •
تغير المناخ في دولة اإلمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة مؤسسات القطاع الخاص 

االستراتيجية لدولة اإلمارات لتحقيق    في جهود خفض انبعاثات الكربون في الدولة، تماشيًا مع المبادرة
 . 2050الحياد المناخي بحلول  

 8ديون المجموعة

مليار درهم والمستحق في    1.4خالل الربع الثالث، أعادت الدار تمويل التسهيل االئتماني البالغة قيمته   •
عالوة  و مليون درهم(.    900:  عقارات االستثماريةمليون درهم والدار لل  500)الدار العقارية:    2023عام  

بسياسات مع التزامها الصارم مليار درهم،  1.5على ذلك، أضافت الدار تسهيالت ائتمانية جديدة بقيمة 
ضمن تسهيالت مصرفية غير مسحوبة التي تعتمدها. وقد جاءت هذه التسهيالت  الديون طويلة األجل  

 طموحة لشركة الدار. مليارات درهم والتي ستدعم خطط االستحواذ ال 4.9بقيمة 
للمجموعة من   • المرجح  الجديدة، تم تمديد متوسط فترة االستحقاق  التسهيالت    3.6ونتيجة لجميع هذه 

. وتبقى الدار ملتزمة 2025سنوات، من دون وجود أي ديون كبيرة مستحقة حتى أكتوبر    5.2سنوات إلى  
% للدار  40القيمة للدار التطوير و% لنسبة القروض إلى  25بسياسات الرافعة المالية للمجموعة، أي  

 لالستثمار. 
مليون دوالر   350تستمر الدار أيضًا في رصد وإدارة تعّرضها لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة ولديها حاليًا   •

مليار درهم( من مقايضات أسعار الفائدة المبدئية للتحّوط جزئيًا من مخاطر أسعار الفائدة   1.3أمريكي )
الديون المستقبلية خالل تنفيذ المجموعة الستراتيجيتها للنمو. وحتى تاريخ إعداد هذه    فيما يتعلق بمتطلبات

 ماليين درهم.  206النتائج، بلغت قيمة األدوات المالية المشتقة لهذه األصول التحوطية 

 
 أبرز النتائج المؤسسية  
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 الموظفون 
. وقد نجحت 2026إماراتي بحلول عام  مواطن    1.000تمضي الدار قدمًا في تحقيق التزامها بتوظيف   •

انطالقالشركة   "نافس"    منذ  سبتمبر  برنامج  أنحاء   موظف  260بتوظيف    2021في  مختلف  في 
% في نهاية 33.7% من إجمالي القوة العاملة للدار مقارنًة مع  40وتبلغ نسبة التوطين اليوم    . المجموعة

 . 2021الربع الثالث 
 تجربة العمالء

ها الدائم على العمالء، تواصل الدار تطوير وتحسين تجربة العميل عبر جميع نقاط انطالقًا من تركيز  •
ارتفاعًا في مؤشر الترويج الصافي لقياس مستوى   2022االتصال. وسجلت الشركة خالل الربع الثالث  

 .2021% مقارنًة مع الفترة نفسها من عام 36رضا العمالء بنسبة 
٪ في عدد مستخدميه النشطين مقارنًة مع الربع 10نا" نموًا بنسبة  كما شهد برنامج والء العمالء "دار   •

السابق. وأصبح "دارنا" خالل الربع الثالث أول برنامج والء في المنطقة يتيح ألعضائه إمكانية كسب 
 واسترداد المكافآت عبر بطاقات "ماستر كارد" و"فيزا". 

 االبتكار
الد • التكنولوجيا  صناديق  في  مركزها  الدار  صندوق رسخت  في  األولى  للمرة  استثمارها  خالل  من  ولية 

 تكنولوجيا المناخ التابع لشركة رأس المال االستثماري "فيفث وول" وكذلك في صندوق "مودرن فينتشرز".
من   • الثانية  النسخة  ضمن  تجريبية  مشاريع  لتنفيذ  عقودًا  ناشئة  تكنولوجيا  شركات  خمس  الدار  منحت 

لتسريع األعمال ودعم الشركات الناشئة بدون االستحواذ على حصص ملكية فيها. برنامجها "سكيل أب" 
واالصطناعي،   المكاني  الذكاء  مجاالت  ضمن  التطور  سريعة  التقنيات  في  حلواًل  الشركات  هذه  وتقدم 

 (، وتحليالت البيانات. NFTوالبلوك تشين، والرموز غير القابلة لالستبدال )
مشروعًا تجريبيًا مع الشركات الناشئة،   21قامت الدار خالل األشهر التسعة األولى من العام بإطالق   •

مشاريع منها خالل الربع الثالث. وتضمنت هذه المشاريع تطبيق حلول مبتكرة في مجاالت   7وتم إطالق  
التطوير الذكي، وتقنية العمالء، واالستدامة، واستخدام المساحات، ورفاه الموظفين، و   عالقاتعدة مثل  

 .(web 3.0)الجيل الثالث للويب 
 

 – انتهى  -

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

 عمر أبو خضرا 

 برنزويك غلف 



                                                                                                                                                                               
 

5555 810 2  971+ 9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 

 حول شركة الدار
تُعتبر شررركة الدار راةد ف  ي مجال تيوير وادار  العقارات  ي دولة اإلماراتح ثيإ ان ا تعتمد نمو ت تشررميل متنوس وممررتدام تدعم  

   و"الدار لالمتثمار".شركتان أماميتانح وهما "الدار للتيوير"  

واصرل شرركة "الدار للتيوير" دورها الريادف  ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف ثيا  المرك ان عبر أكثر الوج ات المرغوبة  ي امار  ت

مليون   69أبوظبيح بما  ي  لك جزير  ياس وجزير  المرعديات وشرايا الراثة وجزير  الريم. كما أن ا تمتلك مثةظة أرا ي بمماثة  

متر مربعح وتشررمل ثالإ وثدات أعمالح وهي: الدار للمشرراريعح ومررتكون ممررإولة عن ادار  وثد  أعمال ادار  المشررروعات القاةمة  

مشروعات امكان المواينين والبنية التثتية الرةيمية؛ و"الدار للرياد "ح والتي تتول ى اقتناص    تت منعلى الرمومح بما  ي  لك مثةظة  

ة تركز على المرول العقارية المصررية الواعد  والُمدر   رص األعمال الجديد    وتيوير مجاالت االبتكار؛ و "الدار مصرر"ح وهي منصر 

ف رةيمية لتيوير مجتمعات متكاملة متعدد  االمتخدامات.  لألرباحح باعتبارها موقا

مليار درهم من األصرول    30ة قيمت ا  وت رم شرركة "الدار لالمرتثمار" وثد  ادار  األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل مثةظ

الدار  " وتمتلك    .واألصررول اللوجمررتية  العقارية المدر   لإليرادات المتكرر   ي قياس التجزةة والمجتمعات المرركنية والتجارية والةندقية

ة تبل     " لألصرررول اللوجمرررتية ف من الممرررتودعات والمكاتا والمرا    %  ي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" ال ف  70ثصررر  يمتلك مجمعا

  166,000الصرناعية  رمن موقع امرتراتيجي  ي مدينة أبوظبي الصرناعية ك"ديكاد"ب ويبل  صرا ي ممراثات  المخصرصرة لإليجار نثو 

الثالثة األمررامرريةح وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل رريا ة  كما تتول ى "الدار لالمررتثمار" ادار  المنصررات    متر مربع.

 والتر ي ".

ة "الدار للتعليم" مثةظة األصرول التعليمية وتديرها "الدار  مدرمرة تشرمل ا    28 ي ألف يالا    33التي تت رمن ما يقارا   وتشرمل منصر 

جنمرريةح وهي تعتمد مجموعة وامررعة من المناه     100ُمعلم ينتمون الى أكثر من دالف    3باإل ررا ة الى شرربكة متنامية من  للتعليم"ح  

 التعليمية والخدمات اإل ا ية مثل أكاديمية تدريا المعلمين.

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دم  عمليات العقارات التجارية والمررركنية  رررمن مثةظة شرررركة "برو يس" المتخصرررصرررة  ي ادار   

ة ادارية عقارية متكاملة. وتتول ى شررركة "الدار لل رريا ة والتر ي " م مة العقاراتح كما تشررمل   ك لك ادار  المجتمعات من خالل منصرر 

باإل را ة    اإلشرراف على مثةظة األصرول الةندقية والتر ي ية التابعة للدارح المتواجد  بشركل أمرامري  ي جزير  ياس وجزير  المرعدياتح 

غر رة  نردقيرةح الى جرانرا ادار  العمليرات عبر مالعرا   4,250 نردلح برمجمرالي    13ةنردقيرة  وت رررررم مثةظرة الردار ال  الى رأس الخيمرة.

 المولف والنوادف الشايةية والمرامي.

ف وايرادات  ALDAR:UHأمر م شرركة الدار ُمدرجة  ي مرول أبوظبي لألورال المالية كرمز التداول   بح وتثق  أعمال الشرركة أرباثا

قاعد  وامرعة ومتنوعة من الممراهمين. وتتبن ى الدار أ  رل معايير الثوكمة المإمرمريةح وتلتزم بمدار  عمليات  متكرر  ممرتقر ح وتمتلك  

ف من ا على تثقي  قيمة ُم ا ة لمماهمي ا بشكل ممتمر.  ممتدامة على األمد اليويل ثرصا

ثر موثوقية  ي المنيقةح وهي ت رررريلع بدور تتبن ى شررررركة الدار رإيةف يموثة ثيإ تمررررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األك

د  ومريثرة تلبي اثتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر  ي را المقومرات واإلمكرانرات الالزمرة للعمرل  مثورف  ي تيوير وج رات عراليرة الجو 

 والعيش والتر ي .
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