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،العرضهذافيالواردةاملعلوماتعلىالكاملاالعتمادعدميرجى.العرضهذااستخداموأحكامشروطالوثيقةهذهتحدد
.املختصيناملهنيينمناملشورةبطلبوننصح

.املختصيناملهنيينأحداستشارةُيرجىالعرض،هذافياملدرجةاملواضيعمنأيحول محددةأسئلةلديككانإذا

منلعددتخضعو التوقعاتعلىالبياناتهذهوتستند.فقطتطلعَيةبياناتهيالعرضهذافياملدرجةوالبياناتاإلفصاحات
.البياناتهذهفيعنهااإلفصاحتمأومتوقعةنتائجأيعنجوهرهافيتختلفأنيمكنالتيوالشكوكاملخاطر

أيإنأو،العرضفيالواردةاملعلوماتبدقةتعهدأوافتراضأوضمان،أينحننقدمالالسابقة،الفقرةبعموميةإخاللأيدون 
.معينةنتيجةإلىسيؤديالعرضفيالواردةللتوضيحاتاستخدام

خسارةأيلحصر،االاملثالسبيلعلىوتشملبأعمالك،تلحققدتجاريةخسائربأييتعلقفيمامسؤوليةأيةالشركةتتحملال
.التجاريةالفرصوالعقودالتجارية،األعمالاملتوقعة،املدخراتاإلنتاج،االستعمال،اإليرادات،باألرباح،تلحققدأضرارأو
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مدعوما ً%4التطويريةالمشاريعإيراداتارتفاع❑

زإيكرياسمشروعيفيلألعمالالجيدبالتقدم

وجواهرممشىمشروعيإلىباإلضافةومايان،

مؤخرا ًعليهمااالستحواذتماللذين

الربعفيأجوترزمشروعمنإيراداتتحقيق❑

2018الثالث

درهممليار3.6بقيمةمتراكمةإيراداتتحقيق❑

30فيالمنتهيةالماليةالفترةخاللإماراتي

سبتمبر

سبحالريمجزيرةفيميرامشروعتسليمسيتم❑

2018مناألخيرالربعفيالمحددالزمنيالجدول

ققةمحالثالثالربعفياألصوللمحفظةقويأداء❑

التشغيليالدخلصافيفي%6بنسبةارتفاعا ً

هاعلياالستحواذتمالتياألصولمنومستفيدة

مؤخرا ً

شركةمنعليهاالمستحوذاألصولجميعدمجتم❑

السياحيواالستثمارالتطوير

الحفاظًعلىًهوامشًقويةًفيًجميعًالمحافظً❑

٪80االستثماريةًبنسبةً

ربعالفيمولالجيميتوسعةافتتاحالمتوقعمن❑

2019األول

الشركات

1,380 1,497 

Q3 2017 Q3 2018

بة إيرادات الربع الثالث ترتفع بنس
8%

إدارة األصول االمشاريع التطويرية 

٪ًبسبب30ًانخفاضًصافيًالربحًبنسبةً❑

لفائدةًانخفاضًاإليراداتًاألخرىًوارتفاعًتكلفةًا

قيمةًاالستهالكًلألصولوارتفاعًالصافيةً

التشغيلية

"خدمة"االستحواذًعلىًالحصةًالمتبقيةًًفيً❑

٪40بنسبةً

الحفاظًعلىًقوةًًالميزانيةًالعمومية،ًوبلغت❑

القروضًمقابلًالقيمةًفيًإدارةًاألصولً

٪ًعلى4ً٪ًو37ًوالمشاريعًالتطويريةًًبنسبةً

لشركةلالديونالتواليً،ًبماًيتماشىًمعًسياساتً

588 581 

Q3 2017 Q3 2018

%  1تراجع إجمالي األرباح بنسبة 
في الربع الثالث

601 
420 

Q3 2017 Q3 2018

تراجع صافي األرباح في الربع 
%30الثالث بنسبة 

2
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إتفاقية شراكة مع إعمار العقارية

ت
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2018توقيعًمذكرةًالتفاهمًفيًمارسً❑

مليارًدرهمًإماراتي30مشاريعًتطويريةًبقيمةً❑

وحدةًسكنيةًفيًأولًمشروعين9000❑

ستدعمًهذهًالشراكةًطموحاتًالدارًفيًتنويعً❑

األعمال

سيتم–دخولًاإلتفاقيةًالىًالمراحلًاألخيرةً❑

اإلعالنًعنهاًقريبا ً

ويونيفيواستكمالهاالستحواذعناإلعالنتم❑

لكامبشكلالتشغيليةاألصولأسهمت،2018

ثالثالالربعنتائجفي

مليار3.6بقيمةعقاريةأصولعلىاالستحواذ❑

إماراتيدرهم

إلىجواهر،مشروعوممشىمشروعإضافة❑

التطويريةالمشاريعمحفظة

األصولإدارةمحفظةالىجديدةأصولإضافة❑

درهممليون120بقيمةتشغيليةبأرباح

أكبر شركة إستثمارات عقارية متنوعة في المنطقةأكبر استحواذ على أصول عقارية

ومملوكةمستقلةشركةلالستثمارالدارتعد❑

العقاريةالدارمنبالكامل

تصنيفعلىلالستثمارالدارشركةحصلت❑

Baa1،غيرلشركةيُمنحتصنيفأعلىوهو

المنطقةفيحكومية

فيدوالرمليون500بقيمةإصدارصكوك❑

أكتوبر

مليار20بقيمةمتنوعةاألصولمنمجموعة❑

عاليةجودةذاتإماراتيدرهم

شركة مساهمة عامة-شركة الدار العقارية 
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خمسة منها في –مشروعاً ضمن محفظة المشاريع التطويرية 14

مرحلة التسليم أو تم تسليمها 

مليار درهم إماراتي مبيعات المشاريع التطويرية في الربع 0.3

2018الثالث 

مليار درهم إماراتي إيرادات المشاريع التطويرية كما هو في 3.6

2018سبتمبر 30تاريخ 

من الوحدات السكنية المطروحة للبيع% 77تم بيع 

وحدة سكنية حتى الربع الثالث900تم إطالق 

2018أبرز اإلنجازات في الربع الثالث 

أنسام

هديللا

جزيرة ناريل

المريف

ويست ياس

ذا بردجز

وترز أج

جواهر

ممشى

ميرا 

 (IFRS 15)اإلنجازإيرادات المشاريع التطويرية على أساس التقدم في 

إطالق المشاريع للبيع

طرح عقد 

المناقصة ومباشرة 
األعمال المبكرة

أعمال البناء 
الرئيسية

المراحل األخيرة 
من البناء

التسليم

تاريخ اإلطالق الوقت سنة2.5إلى 2
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118 117

121 126 

111 93

0 1

30
23

Q3 2018 Q3 2017

مليون 381إلى % 6بنسبة 2018زيادة في صافي األرباح التشغيلية للربع الثالث 
درهم إماراتي

السكنية التجزئة المكاتب الضيافة الشركات التابعة

التجزئة السكنية التجارية الشركات التابعة

زيادةًنسبةًاإلشغالًفيً•

مجمعاتًالتجزئة

ةًإضافةًجديدةًلمحفظةًالتجزئ•

يدًتخفيضاتًعلىًعقودًالتجد•

فيًياسًمول

%89نسبةًإشغالًياسًمولً•

الضيافة

نسبةًإشغالًمستقرة•

إضافةًأصولًجديدةًلتعويض•

االنخفاضًفيًمعدالتًعقودً

التجديد

ةًنسبةًالصفقاتًطويل 38%•

المدى

النموًالمدعومًمنًاالستحواذً•

تمً)علىًالبرجًالدوليً

االستحواذًعليهًفيًالربعً

(  2017الرابعًمنًعامً

التيًتمً)ومدرسةًريبتونً

افتتاحهاًفيًالربعًالرابعً

2017)

معًانتهاءً% 71نسبةًإشغالً•

الربعًالثالث

تأثرًاألداءًفيًالربعًالثالث•

بسببًالخسائرًفيًأصولً

ذًالضيافةًالتيًتمًاالستحوا
عليهاًمؤخراً 

دارًأكاديمياتًال)يشملًالتعليمً•

وإدارةًالممتلكاتً( وكرانلي

والمرافقًاالستحواذًعلىً

-"خدمة"الحصةًالمتبقيةًفيً

(  ٪100المملوكةًبالكاملًبنسبةً

اتًوأصولًتبريدًمناطقًالسعدي

يًالتيًتمًاالستحواذًعليهاًف)

صفقةًشركةًالتطويرً

(واالستثمارًالسياحي

%87إشغال بنسبة  %88إشغال بنسبة  %93إشغال بنسبة 
في % 70إشغال بنسبة 

الربع الثالث

359 362

382 398 

330 277

20 35

63 47

9M 2018 9M 2017

إلى % 3بنسبة 2018زيادة في صافي األرباح التشغيلية في األشهر التسعة األولى 
مليار درهم إماراتي 1.2

السكنية التجزئة المكاتب الضيافة الشركات التابعة
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س المال
إدارة رأ

oتقلمسبشكلاألصولإدارةمنالشركةتمكنجديدةمؤسسيةبنية

المالورأسالتشغيليةالكفاءةورفع

oفيةالعقاريالدارلدىبالكاملالمملوكة«لالستثمارالدار»نجاح

ألجلثابتفائدةبسعراألميركيبالدوالرلصكوكاألولاإلصدار

.دوالرمليون500بقيمةسنوات7

oعاتوتوزيالديونلسدادمنفصلةسياساتمنهاقويةحوكمةتواجد

التطويريةالمشاريعوإدارةاألصولإدارةمنلكلاألرباح

o30فيكمادرهممليار5.7بقيمةائتمانيةتسهيالتمعقويةسيولة

2018سبتمبر

oسنوات4.9استحقاقمتوسطمع،٪4الديونتكلفةمتوسط

6

)المالإلدارة رأس األمثل (هيكل الشركة الجديد 

الدار

(Baa2)

ادارة األصول ادارة المشاريع

منًاألرباحً% 80الى60%ً

النقديةًالمكتسبة

منًاألرباحً% 40-% 20

المكتسيةً

الدار لالستثمار

(Baa1)

القيمةعلىنسبةًالقرضً

(35% - 40%)
نسبةًالقروضًعلىًالقيمةً

(<25%)

%100مملوكة 

سياسة توزيعات األرباح

سياسة الدين

تحقيق النمو
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زيادةللبترولاألعلىالمجلسإبرام❑

مةبقيأدنوكلشركةالرأسماليةاالستثمارات

درهممليار486

اليينمأربعالىالخاملنفطاليومياإلنتاجزيادة❑

2020عامبنهايةبرميل

ىعلكبيرإيجابيتأثيرإحداثفيستسهم❑

النموتحفيزخاللمناإلماراتدولةاقتصاد

المحلي

فيرتوالبرنامجسيحققهاالتيالمنافعتشمل❑

األجانبوللمواطنينعملفرص

التنمية النفطية

مليار50بقيمةتحفيزخطةعناإلعالنتم❑

2018يونيوفي(دوالرمليار13.6)درهم

أبوظبيإمارةفياإلقتصادلدعم

ا❑ ركائزأربععبرمبادرة50يتضمن2021غد 

والمعرفة,المجتمع,األعمالمنها.رئيسية

ةالقدرتحسينالىستهدفالتيواالبتكار

والتحولالعملفرصوخلقالتنافسية

االقتصادي

2021غداً 

الربعيفاإلتحاديةالسياساتوالقوانينتعديالت❑

الثالث

اللخمنالدولةفياإلجتماعيةالمشاركةتحفيز❑

بعضفي%100تملكفياألجانبتمكين

اإلستدامةواإلستثمارلدعمالقطاعات

لىعالدولةفياألجانبالمقيمينبعضتمكين❑

تتأشيراتقديمخاللمنأطوللفترةالبقاء

(سنوات10)المدىطويلة

تعديالت القوانين االتحادية

2018نتائج الربع الثالث 
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التطويريةاملشاريع

املستقبليةاملشاريععوائدعلىواضحةرؤيةتوفيرفياملتراكمةالتطويريةاملشاريعمبيعاتتسهم❑

النمووزيادةاملقبلةالتطويريةاملشاريعتوسيعفيستساهماألصول علىاالستحواذوصفقةإعمارمعاملشتركاملشروع❑

األصول إدارة

الرئيسيةالقطاعاتجميعفيومرن قوي أداء❑

الجديدةللصكوكأفضلوشروطعاليائتمانيتصنيفخاللمنمضافةقيمةلالستثمارالدارشركةتحقق❑

املاليةالنتائج

 ،األخيرةاالستحواذصفقةإتمامبعدوالسيولةالقوةمنعال  مستوى علىالعموميةامليزانيةتحافظ❑
 
للصكوكاألخيرباإلصدارمدعوما

ص
ملخ
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طويرية
ع الت

شاري
الم

سيلمتم الت
أنسام

شقق سكنية مميزة: النوع
(الحرالتمليك)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة ياس: الموقع

547: الوحدات التي تم إطالقها
٪94: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

تم التسليم
الهديل

شقق سكنية مميزة: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
شاطئ الراحة: الموقع

233: الوحدات التي تم إطالقها
٪98: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم
جزيرة ناريل

قطع أراضي حصرية لتطوير الفلل: النوع
(تمليك المواطنين)استثماريةمنطقة غير : األرض
جزيرة أبوظبيأعلى جزيرة ناريل ، : الموقع

161: الوحدات التي تم إطالقها
٪59: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم
المريف

قطع أراضي لتطويرالفلل: النوع
(تمليك المواطنين)استثماريةمنطقة غير : األرض
مدينة خليفة: الموقع

281: الوحدات التي تم إطالقها
٪100: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

10
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2018الربع األول : تاريخ االكتمال المتوقع
ميرا
شقق سكنية: النوع

(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة الريم: الموقع

408: الوحدات التي تم إطالقها
٪94: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

بدأ التسليم
وست ياس

مشروع فلل: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة ياس: الموقع

1,017: الوحدات التي تم إطالقها
٪81: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع
مايان

شقق سكنية مميزة: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة ياس: الموقع

512: الوحدات التي تم إطالقها
٪81: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع
ياس ايكرز

فلل ووحدات تاونهاوس : النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة ياس: الموقع

652: الوحدات التي تم إطالقها
٪63: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع
ممشى

شقق سكنية مطلة على الشاطئ: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة السعديات: الموقع

461: الوحدات التي تم إطالقها
٪31:  2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2019: تاريخ االكتمال المتوقع
جواهر

فلل ووحدات تاونهاوس مطلة على مالعب الغولف : النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة السعديات: الموقع

83: الوحدات التي تم إطالقها
٪78: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 
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2021: تاريخ االكتمال المتوقع
ريفلكشن

شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل المتوسط: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة الريم: الموقع

192: الوحدات التي تم إطالقها
٪43: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2020: تاريخ االكتمال المتوقع
ذا بردجز

شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل المتوسط: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة الريم: الموقع

636: الوحدات التي تم إطالقها
٪93: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2020: تاريخ االكتمال المتوقع
وترز أج

شقق سكنية ضمن مشاريع الدخل المتوسط: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
جزيرة ياس: الموقع

1236: الوحدات التي تم إطالقها
٪89: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 

2021: تاريخ االكتمال المتوقع
الغدير

مشاريع سكنية بأسعار مناسبة: النوع
(التمليك الحر)استثماريةمنطقة : األرض
سيح السديرة: الموقع

707: الوحدات التي تم إطالقها
٪49: 2018سبتمبر 30نسبة البيع حتى 
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ت المالية
البيانا

األرباح والخسائر  الميزانية العمومية

13

كما في كما في

مليون درهم
2018يونيو 30

سبتمبر 30

2018

3,644 3,606 ممتلكات،ًآالتًومعدات

16,682 16,693 استثماراتًعقارية

2,042 2,310 أعمالًتطويريةًقيدًاإلنجاز

4,271 4,299 المخزون

5,183 5,395 المدينون

3,751 3,919 النقد

1,345 1,321 أصولًأخرى

36,919 37,543 إجماليًاألصول

23,524 23,933 مجموعًحقوقًالمساهمين

7,011 7,109 الديون

6,384 6,501 وخصومًأخرى الدائنونًودفعاتًمستلمةًمقدماً 

36,919 37,543 مجموعًالديونًوحقوقًالمساهمين

األشهر التسعة 

2017األولى 

األشهر التسعة 

2018األولى 

الربع الثالث 

2017

الربع الثالث 

2018
مليون درهم

4,312 4,479 1,380 1,504 اإليرادات

-2,429 -2,533 -792 -923 التكاليفًالمباشرة

1,882 1,945 588 581 إجماليًاألرباح

44% 43% 43% 39% هامشًإجماليًالربح

-264 -311 -84 -111 مصاريفًبيعًوتسوقًوعموميةًوإدارية

-138 -166 -40 -65 استهالكًوإطفاء

-
133

- -
ربحًاستبعاداتًاألصول

-
30

- -
الحصةًفيًأرباحًشركاتًزميلةًوشركاتًاتئالف

4
-

4
-

إيراداتًأخرى

43 52 15 16 تكاليفًالتمويل

505 304 137 100 إيراداتًالتمويل

-99 -162 -34 -59 (ةمخصصاتًانخفاضًالقيم)خسارةًفيًالقيمةًالعادلةً/ ربح

-71 -292 20 -41 صافيًاألرباحًللفترةًالمالية

1,862 1,534 605 420 عائدةًإلى

حامليًحقوقًالملكيةًفيًالشركة

1,854 1,537 598 421 حقوقًالملكيةًغيرًالمسيطرة

8 -3 3 -1 األرباحًللفترةًالمالية

1,862 1,534 601 420 (فلس)ربحيةًالسهمًاألساسيةًوالمخففةًللسهمًالواحدً

0.236 0.195 0.076 0.054
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350 

-
31 17 

181 

343 

1 16 21 

205 

366 

(9) 19 13 

264 

2018الثالثًإجماليًاألرباحًالمحققةًفيًالقطاعاتًخاللًالربعً

Q3 2018 Q3 2017 Q2 2018

ي
ن درهم إمارات

مليو

ع
طا

حليل أداء الق
ت

14

(مليون درهم2018:761ثاني مليون درهم، الربع ال667: 2017ثالث الربع ال)2018في الربع الثالث مليون درهم781ة اإليرادات المتكرر 

(مليون درهم376: 2018ثانيمليون درهم، الربع ال360: 2017ثالثالربع ال)2018في الربع الثالث مليون درهم381إجمالي األرباح من اإليرادات المتكررة 

435 

129 

398 

19 

516 
421

92

352

23

493
448 

118 

353 

16 

577 

االستثماراتًالعقاريةً الضيافةًوالترفيه الشركاتًالتابعة إدارةًالمشاريعًالتطويرية تطويرًالمشاريع

2018اإليراداتًالمحققةًفيًالقطاعاتًخاللًالربعًالثالثً

Q3 2018 Q3 2017 Q2 2018

ي
ن درهم إمارات

مليو

االستثماراتًالعقاريةً الضيافةًوالترفيه الشركاتًالتابعة إدارةًالمشاريعًالتطويرية تطويرًالمشاريع



2018ثالثنتائج الربع ال

ع
طا

حليل أداء الق
ت

1,320 

376 

1,057 

59 

1,666 

1,277 

323 

1,131 

124 

1,456 

2018األشهرًالتسعةًاألولىًاإليراداتًالمحققةًفيًالقطاعاتًخاللً

9M 2018 9M 2017

ي
ن درهم إمارات

مليو

1,075 

20 61 48 

741 

1,045 

35 44 111 

648 

2018إجماليًاألرباحًالمحققةًفيًالقطاعاتًخاللًاألشهرًالتسعةًاألولىً

9M 2018 9M 2017

ي
هم إمارات

ن در
مليو

(درهممليار2.1: 2017شهر التسعة األولى األ)2018في األشهر التسعة األولى درهممليار2.3ة اإليرادات المتكرر 

مليار 1.1: 2017األشهر التسعة األولى )2018إماراتي  في األشهر التسعة األولى درهممليار 1.2إجمالي األرباح من اإليرادات المتكررة 
(إماراتيدرهم

15

االستثماراتًالعقاريةً الضيافةًوالترفيه الشركاتًالتابعة إدارةًالمشاريعًالتطويرية تطويرًالمشاريع

االستثماراتًالعقاريةً الضيافةًوالترفيه الشركاتًالتابعة إدارةًالمشاريعًالتطويرية تطويرًالمشاريع
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حكومة
ت ال

حقا
ست

م

فيًالربعًالثالثًمنً ¹ معًهيكلًلخطةًسداد2016تمًتسليمًقطعةًأرضًشاطئًالراحًة

يعتمدًتوقيتًالتدفقًالنقديًعلىًتسليمًاألصولًذاتًالصلة²

أبوظبيًلتسديدًتكاليفًالبنيةًالتحتية،ًمرهونةًبالموافقة³ تقديماتًإضافيةًلحكومًة

التدفقات النقدية المتبقية
حاالت الربح والخسارة

المتبقية

ايرادات أخرى المجموع 2018 2018الربع الرايع  (مليون درهم)الصفقة 

- 95 95 - ¹بيعًأرضًشاطئًالراحةً

293³ 898 536 362
²ردادالبنىًالتحتيةًالقابلةًلالست

293 993 631 362

16
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شغيلية
صول الت

أل
ا

التجزئة

ة متر مربع المساحة القابل 440,000

للتأجير

السكنية التجارية الشركات التابعة

:األصول الموحدة
ياس مول•
الجيمي مول•
رمال مول•
(يسايكيا وآ)ياس بارك للتجزئة •
معات منافذ البيع بالتجزئة للمج•

(من األصول20)
شاطئ السعديات•
القرم الشرقي•
البطين•

ألصول غير الموحدة
االتحاد بالزا•

17

الضيافة

وحدة5,100
ة متر مربع المساحة القابل 308,000

للتأجير
غرفة2,900

:األصول الموحدة
الريانة•
أبراج البوابة•
ساس النخل•
صن آند سكاي تاورز•
قرية الخالدية•
المرجان•
العيون •
المعمورة•
الزينة•
البندر•
أشجار القرم الشرقية•
اسكان موظفي كرانلي•

األصول غير الموحدة
االتحاد بالزا•

:األصول الموحدة
ةالمقر الرئيسي للدار العقاري•
المعمورة•
بني ياس•
سكاي تاور•
بيت الضمان•
البرج الدولي•
نورث بارك•
موتور ورلد•
مدرسة ريبتون •
ذا وينج•
ياس •
العين •
السعديات •

:األصول الموحدة
المقر الرئيسي لالتحاد•
مبنى مكتب االتحاد•

:األصول الموحدة
(ابًقاياس فايسروي س)فندق ياس •
كراون بالزا ياس•
ستايبريدج ياس•
روتانا ياس•
راديسون بلو ياس•
فندق بارك إن ياس•
سنترو ياس•
تالل ليوا•
نادي ياس لينكس للجولف•
القرم الشرقي•
ويستن أبو ظبي•
نادي شاطئ السعديات•
نادي السعديات للجولف•
نادي أبوظبي للغولف•
مرسى البطين•

:األصول غير الموحدة
هال ارجان•

:يةاألصول والشركات الموحدة الرئيس
ة أكاديميات الدار ومدرس-التعليم • 

كرانلي
خدمة-إدارة الممتلكات والمرافق • 
بيفوت-االنشاءات • 
تبريد منطقة-تبريد المناطق • 

السعديات
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ستثمارية
ال
طة ا

خ
ال

2015تم االستحواذ في الربع الرابع 
بيت ضمان

مبنى مكاتب تجارية : النوع
جزيرة أبوظبي: الموقع

متر مربع23,000: المساحة القابلة للتأجير

2016كتمل في الربع الثالث ا
مدرسة المعمورة

مدرسةًمنًاكاديمياتًالدار: النوع
جزيرة أبوظبي: الموقع
طالب1,800: السعة

2017اكتملًفيًالربعًالثالثً
مدرسة ريبتون 

تجاري : النوع
جزيرة أبوظبي: الموقع

متر مربع20,000: المساحة القابلة للتأجير

2017تمًاالستحواذًفيًالربعًالرابعً

البرج الدولي
مبنى مكاتب تجارية : النوع

جزيرة أبوظبي: الموقع
متر مربع39,000:المساحة القابلة للتأجير
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2018تمًاالستحواذًفيًالربعًالثانيً
استحواذ على األصول

متعددة: النوع

جزيرةًالسعدياتًوغيرها: الموقع
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2020: تاريخ االكتمال المتوقع
ذا بردجز

سكني: النوع

جزيرةًالريم: الموقع

636: الوحدات

مرحلة التصميم

فندق ياس مول
ضيافة: النوع

349: الغرف

مرحلة التصميم

ياس بارك للتجزئة
تجزئة: النوع

جزيرةًياس: الموقع
متر مربع10,000:المساحة القابلة للتأجير

2020: تاريخ االكتمال المتوقع
وترز أج

سكني: النوع

جزيرةًياس: الموقع

800: الوحدات

مرحلة التصميم

شمس مارينا
متعددًاالستخدامات: النوع

جزيرةًالريم: الموقع

فندق،ًشققًلإلقامةًالطويلة،ًشققًسكنية: نظرةًعامة

2018الربع الرابع : تاريخ االكتمال المتوقع
توسعة الجيمي مول

توسعًلمنافذًالتجزئةًوالمول: النوع

العين: الموقع
متر مربع33,000:المساحة القابلة للتأجير
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:ألي استفسارات أخرى يرجى التواصل مع

كريس ويلسون 

رئيس قسم عالقات املستثمرين

56248102971+

cwilson@aldar.com

املازميمحمد 

عالقات املستثمرين

58668102971+

malmaazmi@aldar.com

ل معنا
ص

يرجى التوا
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