
 

 

 

 

ّمليارّدرهم4ّّ%ّإلى53ّتهنموّنسببّالتطويريةّهامشاريعّمنّقياسيةّمبيعاتّتلسجّ 

1.984ّإلىّّ%7ّبنسبةّرباحاألصافيّّفيّنمواّ ّحققتّالعقاريةّالدار
2019ّّخاللّدرهممليارّ

 
 

أعلنت الدار العقارية )"الدار"(، الشركة الرائدة في مجال تطوير واستثمار وإدارة ّ-2020ّفبراير12ّّأبوظبي،ّ
% على 7مسجلًة نموًا في صافي أرباحها بنسبة  2019العقارات في أبوظبي، اليوم عن نتائجها المالية للعام 

 التطويرية وإدارة األصول. مليار درهم، وذلك بفضل نمو أعمالها في وحدتي المشاريع    1.984أساس سنوي إلى  
 
، وهو  سهم كل  عن فلس 14.5 أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمةنتيجة لهذا األداء القوي، و 

 فلسًا عن كل سهم.  14والتي بلغت  2018عام    الموزعة رباحاألمقارنة ب %4ما يمثل زيادة بنسبة  
 

ّأبرزّمستجداتّبيانّالدخل
ّنسبةّالتغيّر 2019الربعّاألخيرّ اإلماراتيبالدرهم 

 ّ(2018)مقارنة ّبالربعّاألخيرّمنّ
السنةّالماليةّ

2019 
ّنسبةّالتغيّر
 (2018)مقارنة ّبالسنةّالماليةّ

 ّ%14+ مليون  7,148 %17+ مليون  2,122 اإليرادات

 %5+ مليون  2,770 %4+ مليون  716 الربحّاإلجمالي

 ّ%4+ مليون  1,925 ّ%77+ مليون  569 صافيّاألرباحّالمسجلة

 %7+ مليار 1,984 ّ%81+ مليون  577 صافيّاألرباحّالعائدةّإلىّالمساهمين

توزيعاتّاألرباحّالتيّأوصىىىىىّبهاّمجل ّ
2019ّإدارةّالدارّالعقاريةّعنّالعامّ

ّ% 4فلس عن كل سهم، بارتفاع نسبته  14.5

ّ
 

 

 



  

 

 

 

م ن  ن دس  نلقزز   2019عديل دس ل و القدي  الداا  القادي  دس ل ددددد دو اااوم ون دي
   يالهي في ابنظبي

ّ
 أبرزّنتائجّوحدةّإدارةّالمشاريعّالتطويرية

مليار درهم مع نمو   4.0، بلغت 2019 العام حققت الشركة مبيعات قياسية من المشاريع التطويرية خالل ▪
، ليا، والسعديات ريزرف( إلى جانب المبيعات  2مشاريع جديدة )الريمان، الريمان  نتيجة إلطالق  %،  53بنسبة  
اإليرادات المستقبلية من المشاريع   ت ارتفعو  .مشاريع ياس إيكرز ووست ياس وممشى السعديات لالقوية 

ديسمبر    31مليار درهم بنهاية    4.2)مقارنًة بـ    2019مليار درهم بنهاية العام    4.4التطويرية قيد اإلنجاز إلى  
2018). 

التطويرية  المشاريع الشركة من إيرادات مما عزز نمو  على مستوى المشاريع قيد اإلنشاء اً الفت اً تقدمأحرزت  ▪
 ."ممشى السعديات" و"جواهر" وصال حاليًا إلى مرحلة التسليم يمشروعمًا بأن عل %27بنسبة 

وتضمنت    مليارات درهم  5بقيمة    شركة الدار العقارية بتنفيذ عدد من المشاريع الرئيسية  كّلفت حكومة أبوظبي ▪
  twofour54أعمال تطوير البنية التحتية الرئيسية والمرافق العامة في جزيرة السعديات وبناء المقر الجديد لـ 

 . في منطقة الفالح في جزيرة ياس ومشروع إسكان للمواطنين
 

 أبرزّنتائجّوحدةّإدارةّاألصول
، %6بنمو نسبته  مليار درهم،    1.7  إلى  2019خالل العام  إدارة األصول  صافي الدخل التشغيلي من    وصل ▪

االتحاد بالزا ومركز االتحاد المتمّثلة في االستحواذ على و  المتكررةلإليرادات المدرة ستثمارات البامدفوعًا 
 التوسعة الجديدة للجيمي مول. للطيران و 

قاعدة  ما يؤكد جودة  م،  العقارات االستثمارية% على مستوى محفظة  89استقر متوسط معدالت اإلشغال عند   ▪
  2019خالل العام    ارتفعت معدالت اإلشغال ومتوسط األسعار اليومية للغرف الفندقية  وقد   .أصولنا المتنوعة

 % على التوالي.4و%  2بنسبة 
ويعود  ، %8، وارتفعت اإليرادات لكل غرفة بنسبة % 30في قطاع الضيافة بنسبة  رباحارتفع إجمالي األ ▪

والترويج لقطاع السياحة  على مدار العام في أبوظبي  بارزةالفعاليات ال الفضل في ذلك إلى تنظيم العديد من
 .والترفيه

بما في ذلك أكاديميات الدار التي سّجلت زيادة في أعداد أعمالها الثانوية،  أبرز في اً قوي اً نمو شهدت الشركة  ▪
ثمرت استراتيجية  أ في حين خالل العامين الدراسيين الماضيين، ألف طالب  22إلى لديها الطالب المسجلين 

 زيادة معدل نمو اإليرادات.عن   و"بروفيس"  "خدمة" يتشرك التحول في
 



  

 

 

 

"يسىىىىىىىتطيدّالقطا ّوتعليقًا على هذه النتائج، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة الدار العقارية:  
ترسىىىىىينّمأانةّأبوظبيّ مر  ّّّالعقاريّفيّأبوظبيّمنّالنقلةّالنوعيةّالتيّيشىىىىىهدهاّادقتلىىىىىادّالمحليّنحو

لطضىىىىىىىىىلّفيّاللىثّإلىّادسىىىىىىىىىتامىاراتّالحأوميةّعىالميّرائىدّللاقىافىةّوالتبىادلّالتجىاريّوم اولىةّاألعمىال،ّويعودّا
نتّالدارّالعقارية،ّانطالقا ّمنّموقعهاّ شىىىىىر ةّ والخططّوالسىىىىىياسىىىىىاتّالجديدةّالداعمةّلقطا ّاألعمال.ّوتمأ 
رائدةّفيّالسىىىىىوقّالعقارية،ّمنّموالبةّالتغيراتّالمتسىىىىىارعةّوادسىىىىىتطادةّمنّالطرقّالنا ىىىىى ةّلتحقيقّقيمةّ

محطظةّاألراضىىىيّالربيرةّّّومحطظتناّالطريدةّمنّالمشىىىاريعّادسىىىتاماريةّّّإضىىىافيةّلمسىىىاهميها.ّوسىىىو ّتسىىىاهم
ّ."فيّتع ي ّقدرتناّعلىّتوزيعّأرباحّمج يةّلمساهميناالتابعةّلناّ

 
البرامجّالتحطي يةّتنطيذّمبادراتّالنموّّومبا رةّّّّعم"  وبدوره، قال طالل الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية:

فيّالسىىىىىىوقّلنموّفيّالقطاعاتّالرئيسىىىىىىيةّّلواضىىىىىىحةّّّمؤ ىىىىىىراتّّهدشىىىىىّىبدأناّنحأومةّأبوظبي،ّّأطلقتهاّالتيّ
حققتّالشىىر ةّنموا ّّحيث،ّالعقاريةّعلىّأداءّالدارّيةّبشىىألّإيجابيبي ةّالتشىىغيلالتحسىىنّّّنعأ .ّواالعقارية

بنسىىبةّّّنمواّ الضىىيافة،ّّوّقطا فيّأرباحّّّّ%30وزيادةّبنسىىبةّّّّ%53فيّمبيعاتّمشىىاريعهاّالتطويريةّبنسىىبةّّ
عوائدّمسىىىىىىىتدامةّحقيقّّعلىّالنموّوتّّ ىىىىىىىر تناالدار.ّونحنّعلىّثقةّتامةّبقدرةّّألاديمياتفيّأرباح80%ّّّ

ّ."لمساهمينا
ّ

وتركز االســتراتيجية التطويرية التي تتبّناها شــركة الدار العقارية، على مجموعة من المواقع الرئيســية، مثل جزيرة 
 . هدف االستفادة من البنية التحتية العصريةياس وجزيرة السعديات، ب

 
، في 2019وقد ســـاهمت االتفاقية االســـتراتيجية لتبادل مجموعة من األراضـــي مع حكومة أبوظبي في ديســـمبر  

ــعديات، والتي تعزز موقع أبوظبي كمركز حيوي  ــركة المتمّيزة في المنطقة الثقافية في الســــــــ ــيش مكانة الشــــــــ ترســــــــ
 عالمية توفر أسلوب حياة فاخرًا وخيارات متنوعة من األنشطة الثقافية.لألعمال ووجهة 



 

 

 

 بيأل وي   ن "الاا  القاي  س" 
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 الليل س:لل ز ا  ن ال قلن يت    ى االلصيو على األ وي  
 التواصل اإلعالمي: 

 عب ا ال  يحي 
 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

  
  ي ة عباالبي ي 
 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 
ALDAR@brunswickgroup.com 

  
 ، أو متابعة صفحاتنا على:  www.aldar.com لمزيد من لمعلومات حول شركة الدار العقارية، يُرجى زيارة الموقع:

      
  

 حنو ش كس الاا  
رات في أبوظبي، حيث أنها تمتلك سجالً حافالً بالمشروعات االستثنائية وهو ما  تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقا

 يضعها في صدارة المطورين العقاريين في دولة اإلمارات والشرق األوسط. 

 

عالوةً على مشروعات  ، تواصل شركة الدار العقارية تشكيل المشهد العمراني ألبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات،  2005منذ انطالق عملياتها في  
 فريدة في مناطق أخرى باإلمارة. 

 

في شاطئ الراحة والذي اكتسب شهرةً عالمية بفضل تصميمه االستثنائي،  HQ تُركز شركة الدار على تطوير مشروعات مبتكرة مثل مبنى
 س. في جزيرة يا   1وأبراج البوابة في جزيرة الريم، وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباقات الفورموال 

 

، وتحقق أعمال الشركة أرباحاً وإيرادات  (ALDAR:UH  أسهم شركة الدار العقارية ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )رمز التداول 
  تتبنَّى شركة الدار العقارية أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدارة    متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين.

 عمليات مستدامة على األمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة ُمضافة لمساهميها بشكل مستمر. 

 

تواصل شركة الدار تطوير وجهات سياحية وتوفير نمط حياة معاصر يُثري تجربة سكان وزوار إمارة أبوظبي، وتقوم بدور حيوي في تطوير  
ات تعليمية بمعايير دولية عبر أكاديميات الدار، ومناطق ترفيه متميزة مثل حلبة مرسى  وجهات تسوق بمستويات عالمية مثل )ياس مول(، ومؤسس

 ياس، فضالً عن المرافق المميزة في محفظتها من العقارات السكنية والتجزئة والفندقية والمكاتب التجارية. 

 

 موثوقية عبر توفير أسلوب حياة ال يُضاهى في أبوظبي وخارجها. تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى ألن تكون المطور العقاري األكثر  
www.aldar.com 
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