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ا
ي الملخص التنفيذي لتقرير بكم أهًل

 
كة الدار العقارية االستدامة  ف  .  2020  لشر

ي ظ  
 
الذي    العام  ل ف ي 

التجارية  19-ت جائحة كوفيد، فرض2020  عامالعالم    به  مر  االستثنائ  كات واألعمال  الشر ياٍت لم يسبق لها مثيل عىل 
ّ
نا  تحد

ّ
لكن  ،

 
حض ِ

ُ
كة الدار العقارية أن نواجه هذه التحديات ون ي شر

 
امج تحّول  نموذج تشغيىلي وبرنتطوير  من خالل    ،طويلعىل المدى ال أنفسنا لنمو مستدام  استطعنا ف

 . جديدينرقمي 

كة الدار العقارية  نعي  ي شر
 
ي مجال تطوير   ،نا عومجتم نا تجاه بيئتنا  ت مسؤولي  ف

 
كة رائدة ف نا ال نزال نخطو أوىل خطواتنا  وإدارة    باعتبارنا شر

ّ
العقارات، ورغم أن

تنا نحو االستدامة،  ي مسير
 
 لجيل الحاىلي وأجيال المستقبل. ا  فع عىل لنيعود با نهج لتطوير  نا نؤمن بما نستطيع تحقيقه فإن ف

ا عير ركائز االستدامة األرب  ع   ً  والبيئةالموظفون  : االقتصاد والمجتمع و الرئيسيةلقد أحرزنا تقدًما كبير
 
بالتوافق مع    ،م ، ويقيس هذا التقرير ما أحرزناه من تقد

ي و   ،للمبادرة العالمية للتقارير  الرئيسيةالمعايير 
ي العالم تعتير الت 

 
 الفصاح عنها. ير االستدامة و صدار تقار ل  المعايير األكير استخداًما ف

 أساس للنمو   ... النموذج التشغيل  

ي يناير 
 
ا ف

ً
كت  2021أطلقت مجموعة الدار نموذًجا تشغيلًيا جديد  الدار لالستثمار. و الدار للتطوير  هما  تير   رئيسير  بقيادة شر

 

 

 

 

 

 

كة    لتتحم   ي نملكها بمساحة  الدار للتطوير العقاري مسؤولية تطوير  شر
ي الت 

مليون مي  مرب  ع، وتشمل ثالث وحدات أعمال: "الدار    65محفظة األراض 
ي تتحم  "،  للمشاري    ع

وعات القائمة عىل الرسوميمسؤول  لالت   اقتناص فرص  للريادةو"الدار    ، ة إدارة وحدة أعمال إدارة المشر
ى
ي تتوىل

ديدة  جالعمال  األ "، الت 
  ،وتطوير مجاالت االبتكار 

 
رك
ُ
ي ت
 ز عىل السوق العقارية المضية. و"الدار مض"، الت 

 
ِ
مث
ُ
كة الدار لالستثمار وت   ،الوحدة الرئيسة لدينا لدارة األصول التابعة لمجموعتنا   ،ل شر

 
رك
ُ
ي تصل قيمتهالمتنوِ   تنا محفظ  ز عىل زيادة قيمةوت

  18إىل    ا عة الت 
 
ى
كة   مليار درهم. كما تتوىل ع    " الدار للتعليم"الثالث:  األساسية  إدارة المنصات    الشر

ُ
ي ت
 الت 

 
   مجموعة تعليمية رائدة   د

ِ
قد
ُ
ة الحضانة  ت م خدماتها ابتداءا من في 

ة تعليم الكبار، و ي تشمل  "الدار للعقارات"حت  في 
كة " ض  ،وعمليات البيع بالتجزئة عقاراتإدارة المرافق والخدمات    الت  كة  بروفيس"  من محفظة شر وشر

فيه"المنصة الثالثة هي و  "خدمة"، فيهيةهذه المنصة   تمتلك إذ ، " الدار للضيافة والي  دة  و الموجو دار  مجموعة الالتابعة ل ،محفظة األصول الفندقية والي 
ي جزير  بشكٍل 

ي أساسي ف 
 . السعدياتو ياس   ئ 

ي للدار  العمل الجديد  نموذج    ساعدنا وسي
   ف 

ُ
ي ق

 المض 
ُ
ي  د

التالية من النمو عن طريق توسيع نطاق أنشطتنا ًما ف    ، التحّول الرقمي   تشي    ع عمليةو   ، المرحلة 
 الكفاءة التشغيليةتعزيز  و 

 
ي بناء العقارات وتطويرها  م خصيًصا لكل  وُمصم    ، ننا النموذج من تطوير نهج متمحور حول االستدامة. كما سُيمك

كة لمساعدتنا ف  شر
 عىل مستوى المجموعة. وإدارتها بطريقة أكير استدامة  

 
ي أشة الدار يدفعنا حافز 

 " للجميع أفضلبناء غد "هنا ف 
، الرئيس التنفيذي   طالل الذياب  

 لمحة عن هذا التقرير
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ي  غاياتنا  تمتد  
 
ي مستوى يفوق عملياتنا    االستدامة إىل  ترسيخف

 
ي   ف

كت   ي صناعة مستقبل    الكامن  هدفنا لتحقيق  وذلك    ، الدار للتطوير والدار لالستثمار   شر
 
ف

ي  أفضل ي . كما نسع إىل تعزيز أداء الممارسات التجارية المسؤولة وزيادة أثرها اليجائر
 
وإحداث تغيير عىل مستوى سلسلة القيمة واالقتصاد ، مجتمعاتنا   ف

   والمجتمع ككل. 

كة تقدمً  تأحرز   عام   ا الشر
َ
ا اتيج   عير  ،وأبطال االستدامة  ،ومجلس االستدامة  ،االجتماعيةوالمسؤولية االستدامة  قسممن خالل   2020كبير ية  تطوير اسي 

ات األداء الرئيسو  ،مجموعة المستوى لالستدامة عىل   كات مجموعة الدار وأقسامها  من   كلل ة يتوزيعها مع مؤشر  . عها و وفر شر

 نعتير    ا زلنا مو 
ُ
ي  الكربون إحدى أولوياتنا،  لتحقيق حيادية  طة عمل  تطوير خ

 
باعب  وألول مرة   العامهذا  حيث قمنا ف

ّ
ي   يقفر توصيات    ات

بالفصاحات    العمل المعت 
 
 
ي يفرضها التغي  وذلك    ، (TCFD)  قة بالمناخالمالية المتعل

ي عىل   من خالل إجراء تقييم شامل ومراجعة المخاطر الت 
ي ُيتيحها.    عملياتنا ر المناخ 

والفرص الت 
ي وسُيساعد هذا األمر 
 
 . عملياتنا  عىلر المناخ   تغي    خطر وإدارة   ، وتحسير  الفصاحات  ،لإلدارة  راسخوضع نهج   ف

اتيجياتها ومبادراتها مع جدول أعمال األمم المتحدة    (UNGC)  لميثاق العالمي لألمم المتحدةإىل ا ت مجموعة الدار  كما انضم   بهدف زيادة مواءمة اسي 
اتيجيتنا وانجازاتنا للمساهمة  قمنا  للتنمية المستدامة، وقد  ي بربط اسي 

 
 من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة. تحقيق ثمانية  ف

 
ُ
ي  لكل من  ،طط تنفيٍذ تفصيلية وسنضع خ

كت   مبادرات استدامة إطالق  لتمكير  كل وحدة من  2021عام   لالستثمار  الدار للتطوير والدار  شر
ِ
 . رةمؤث

 

ه يُ ف، 2020الطبيعة االستثنائية لعام من رغم بال"
ّ
 إن

 
ي مجموعة الدار،  ع  د

ا لتحقيق االستدامة ف 
ً
امنا  عز    إذ عاًما بارز .  بزنا فيه الي   جدول األعمال العالمي

ي  ونأمل 
ي أن نعمل مع   2021عام ف 

كائنا ف    شر
 
ي وقتنا الحاىلي العالم لنتمك

 ". ن من االستجابة للتحديات األكير إلحاًحا ف 

،  إدارة االستدامة والمسؤولية االجتماعية  ةمدير  مجلس االستدامة، ةرئيس  سلوى المفلح 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

تنا نحو االستدامة   مسير
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كةإطار االستدامة   الدار العقارية لشر

 رؤيتنا 

ي  رؤيتنا  تتجسد 
 
  لزبائننا  استثنائية  قيمة وتوفير  تنىس  ال   تجارب  إبداع ف

 . أعمالنا  بمنظومة المعنيير   وجميع  ومساهمينا 

 

 مهمتنا 

ي  زبائننا   مصلحة نضع 
 
  معايير  أعىل  تطبيق  عير  أولوياتنا  مقدمة ف

ي  بداعاال و  والتكنولوجيا   والجودة ستدامةال ا 
 
 . به نقوم  ما   كل  ف

 

 

  مجال 
 
 أفضل للجميع االستدامة: بناء غد هدفنا ف

ي كل ما نقوم به عىل مستوى العمليات والتعاون واالبتكار والنمو. 
 
ي جوهرها عىل تطبيق مبادئ االستدامة ف

 
 تقوم ثقافتنا ف

 كائز االستدامة ر 

 | البيئة الموظفوناالقتصاد | المجتمع | 

 المصلحة أصحاب 

كاء/ وكاالت التصنيف والعالم/ الحكومة والهيئات الناظمة/ الزبائن/ و ن والمستثمر و فرق العمل/ المساهم كات  ن/ المجتمعات المحلية/ الشر الشر
 القارضة  الموردون والمقاولون/ المصارف والجهات / التابعة 

 حوكمة االستدامة 

 / مجلس االستدامة / أبطال االستدامة  والمسؤولية االجتماعية مجلس الدارة / الدارة التنفيذية / قسم االستدامة 

 للتنمية المستدامة  عالميةالهداف األ

الجيدة   الصحة  الثالث:  المستدامة  التنمية  التامة هدف  المستدامة    والرفاهية  التنمية  | هدف  الجيد  التعليم  الرابع:  المستدامة  التنمية  | هدف 
بير  الجنسير  | هدف التنمية المستدامة الثامن: العمل الالئق ونمو االقتصاد | هدف التنمية المستدامة التاسع: الصناعة واالبتكار    التوازنالخامس:  

التنمية المستدامة الحادي عشر   بنية التحتيةوال ي |    المدن والمناطق المستدامة:  | هدف 
: العمل المناخ  الثالث عشر التنمية المستدامة  | هدف 

ي الير 
: الحياة ف   هدف التنمية المستدامة الخامس عشر

كة  قيم مشير

ا  برنامج  |  2021  المارات رؤية
ً
ي لدولة المارات  | الخطة الوطنية للتغي   21غد

اء ل( 2050- 2017) ر المناخ   دولة المارات  | األجندة الخض 
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المتنو   النمو  ضف 
ُ
والمسؤول ي االبتكارية  ،ع  التفكير  المتير     ، وطريقة  الحوكمة  الونموذج    

 
كةف المصلحة  قيمة فريدة شر    كما  ،  ألصحاب 

 
ساهم ف

ُ
ت

  و  ،تشكيل المواقع الطبيعية لدولة اإلمارات 
 
 ف

ُ
 بناء اقتصادها الذي ي

 
 للنهوض بمستقبٍل مستدام.   ا أساس   ـلشك

ي تساهم مجموعة الدار العقارية   ي دعم اقتصاد أبوظتر
 
، األوىلمن خالل    ف ي القطاع العقاريك العمل    ،طريقتير  رئيستير 

 
كة رائدة ف ي    شر

 
تأمير  فرص  تساهم ف

 مُ   ومشاري    ع تطوير  ،للدخلة  در  ع ومحفظة أصول متكاملة ومُ تحقيق نمٍو مسؤول من خالل نموذج عمل متنوِ تعمل عىل و   ،عمل 
 
  ا وثانيً  ط لها بعناية. خط

ي الصناعة    وبنية تحتية  العمل عىل تطوير مباٍن من خالل  
 
ستخدم ف

ُ
ها من المجاالتو ت ي دفع    . الرعاية الصحية والتمويل والتعليم وغير

 
بذلك، فإننا نساهم ف

.   التوظيفعجلة  ي إجماىلي الناتج المحىلي
 
ساهم بشكٍل كبير ف

ُ
   ون

 األ ويعكس 
 
ي التكي   قدرتنا  2020عام  قناهداء الماىلي القوي الذي حق

 
 ف مع ظروف العمل. ف

 

منا  ما     به الير 

 تنوي    ع اليرادات مع النمو بشكٍل مسؤول •

ي الحفاظ عليهم   ،السعي جاهدين لتقديم تجارب فريدة للعمالء  •
 
 بما يساهم ف

ي ذلك تطوير  ،االقتصادي المحىلي والنمو دعم التنمية  •
 وتوطينها  فرص عمل توفير و البنية التحتية  بما ف 

اك المورِ  ،إدارة سالسل التوريد بشكٍل مسؤول  •  دين الذين يعملون بطريقة مستدامة مع إشر

 االستمرار و   ،لهتعزيز ثقافة االبتكار وضمان تنّوع األدوات الداعمة  •
ُ
ي تنفيذ خ

 ز التشغيىلي   قيادة العمليات نحو التمي  طة التحّول الرقمي و ف 

 

 ما حققناه 

انعكست عىل  تحقيق مرونة عالية 
ي زيادة تحقيق  

اليرادات بنسبة  ف 
 % 8إجماىلي األرباح بنسبة  % و 17

ي ال اكة مع حكومة أبوظتر
لقامة  شر

قيمة  بمشاري    ع بنية تحتية وإسكان  
ي    40

 مليار درهم إمارائ 

متوّسط  ل %81.7تحقيق نسبة 
رضا العمالء عىل مستوى  

بعد مشاركة أكير من   المجموعة 
 عميل  38,000

لتعزيز  "  Scale Upإطالق برنامج "
ي مجال العقارات  

االبتكار ف 
 ة المستدام

 

  أهداف التنمية المستدامة  مساهماتنا 
 
 ف

كة الدار تساهم   ي تحقيق اقتصاد مزدهر فإن شر
ي أهداف من خالل مساهمتنا ف 

 التالية:  التنمية المستدامة ف 

الصناعة واالبتكار   التاسع:  المستدامة  التنمية  الالئق ونمو االقتصاد | هدف  العمل  الثامن:  المستدامة  التنمية  التحتيةهدف  التنمية    والبنية  | هدف 
 :  . المدن والمناطق المستدامةالمستدامة الحادي عشر

 

 إلمارة أبوظب    2030لرؤية االقتصادية ل  دعمنا 

كة  ي تق  العقارية   ر لدا ا   نجحت شر
  ،مختلف المشاري    ع السكنية والتجارية يم  دف 

 
ي   بالنيابة التحتية  بنية قة بالوالمشاري    ع المتعل مما ساهم   ،عن حكومة أبوظتر

ي 
ي وكوجهة جاذبة المارة  مكانة تعزيز  ف 

 تحسير  مستوى المعيشة فيها. ف 

 أخرىعي  
ا
ي لها مرة اتيجر يٍك اسي  كة الدار العقارية كشر ي شر    ، 2020عام    نت حكومة أبوظتر

ِ
قد
ُ
 من المشاري    ع الرأسمالية  لت

ا
كة مجموعة انية    وليةاأل م لها الشر بمير 

 
 
قد
ُ
. وتشمل هذه المشاري    ع    40  ب ر  ت ي

 و المجتمعية المرتبطة بها  إسكان المواطنير  والبنية التحتية  مليار درهم إمارائ 
ُ
ي ست

ي  غيِ الت  ي أبوظتر
  ر المناظر الطبيعية ف 

 . كبير ن التجربة المعيشية للمقيمير  فيها بشكٍل  تحِس و 

 ركائز االستدامة: االقتصاد
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النمو المسؤول   امنا بتحقيق  الي   ي إطار 
 
 ، سنضمن تسليم مشار للمجموعة وف

 
الُمحد   ي    ع التطوير هذه بما يتماسر مع أهداف االستدامة 

ا
دة لدينا، خاصة

اء المواد  بالمتعلقة  االستدامة  أهداف ومعايير   .    ورفاهية البيئية وشر  كما الموظفير 
ِ
ت
اك المقاولير  واالستشاريير  والمورِ سي ُ ي إشر

 
،  ب أولوياتنا ف دين المحليير 

ة والمتوسطة، كات الصغير ي ذلك الشر
 
.    بما ف ي االقتصاد المحىلي

 
اتيجية  قوم  توس من خالل برنامج القيمة المحلية المضافة بهدف إعادة االستثمار ف اسي 

اء   ي ت  المستدام،الشر
 والت 

 
   ،عىل ثالث مجاالت رئيسةز  رك

 
ي   تتمث

 
العّمال، بدوٍر مهم ف القيمة المحلية المضافة ورعاية ورفاه  ي أداء االستدامة وبرنامج 

 
ل ف

ي االستعانة بمصادر مسؤولة واستخدام مواد أكير استدامة    ،مسؤول  النمو المسؤول لمجموعة الدار عن طريق تمكيننا من البناء عىل نحوٍ تحقيق  
ما يعت 

باع ممارسات عمل 
ّ
 . الئقةوات

 

 التشغيل   ــز طريقنا نحو تحقيق التمي    ... منهجية الرشيقة ال

  ،مرونة بما يعزز ال  مسؤولةحوكمة  ممارسات  تحسير  الكفاءة التشغيلية وإدماج ممارسات بيئية واجتماعية و إىل  نسع دائًما  
أن  حد  يو  ُيمكن  ي 

الت  المخاطر  كة من  الشر لها  تحقيق    ،تتعرض  شأنها  من  ي 
لتحقيق  والت  نحتاجها  ي 

الت  محاور  الالرشاقة 
اتيجية الرئيس  ياالسي 

ِ
ي  لة  ة المتمث

 
عام    ز التشغيىلي واالستدامة. ولقد استطعنا  والتمي    ، والتحّول الرقمي   ، االهتمام بالعمالء ف

ي من   2020
 
كير  عىل التمي  االستمرار ف

ي   ،التشغيىلي   ز الي 
ّ
خاذ الجراءات الالزمة للتصد

ّ
 . 19-لجائحة كوفيد مع ات

كة الدار  • ي الوقت المناسب91.3للتطوير تسليم استطاعت شر
 
 . % من مشاري    ع التطوير لديها ف

كة الدار لالستثمار نسبة إشغال تبلغ  • قت شر
ّ
ي المجموعة88حق

 
 . % عىل مستوى محفظة االستثمار العقاري ف

ع   •
ُ
 ت

 
ي تمتلك محفظة كاملة   د ي أبوظتر

 
كة ف كة الدار أول شر    . ( من دائرة الثقافة والسياحةGo Safeالحاصلة عىل شهادة األمان ) لفنادقمن ا شر

اك أكير من    ،إطالق الرؤية الخاصة بتجربة العمالء وبرنامج صوت العميل  • ي المجموعة  38,000مع إشر
 . عميل ف 

    

 تعزيز ثقافة االبتكار 

ي ك
ي المقام األول عن طريق دمج االستدامة والجودة والتكنولوجيا واالبتكار ف 

ي وضع عمالئنا ف 
كتنا ف    ل تكمن رسالة شر

 أعمالنا. 

ي ظ  واجهنا حاجة ملّح   إذ إىل أقض حدودها    2020عام    وصلت قدرتنا االبتكارية
جائحة  ل الظروف الناجمة عن  ة ف 

و للتواُص   19-كوفيد نعمل  التواُص كذلك  ل مع عمالئنا وخدمتهم  ي 
الت  مع مجتمعاتنا  توريد  تأمير   و   ،ها فيل  سالسل 

فينا   مع تحسير  موثوقة  
ى
ي  بشكل مستدام  إنتاجية موظ

ّ
طلق  . وسيؤد

ُ
أ الذي  "ابتكار"  اكة مع مشعات  برنامج  الناشئة مثل "بالشر كات  "  startADالشر

ي تزويد قطاع العقارات بحلول االبتكار واالستدامة الالزمة، مثل الدارة الفّعالة للطاقة وتطوير المدن الذكية وحمايHub71و"
البيئية  ة النظم  " دوًرا مهًما ف 

   عة. المتنوِ 

معدل رضا   81.7%
  مجموعة  

 
العمالء ف
   العقارية الدار 

   من المقر  
 
ر االستثمار ف

صناديق رأس المال  من ثالثة 
  تكنولوجيا  

 
االستثماري ف

مليون   44.5 قيمةبـ العقار

  
 درهم إمارابر
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 مزدهرة وشاملة. نركز عل بناء مجتمعات 

  المجتمع، ك 
 
 ف

ا
ا مسؤوًل يك موثوق لدى الحكومة وعضو  ساعد فإننا شر

ُ
  ن

 
  نوعية حياة  تطوير  ف

 
  دولة اإلمارات وإحداث تغيير ف

 
المناظر الطبيعية ف

 . فيها تعزيز ممارسات المعيشة المستدامة مشاريــــع ومجتمعات مستدامة و  تطوير من خالل  ، سكانها 

 

منا به   ما الير 

 . مجتمعات شاملة ومزدهرةوإدارة    تطوير  •

اك  •  . عمالئنا لتحقيق أسلوب حياة مستدامإشر
ي المجتمع •

 
ي ف اتيجر  . ستمر ملتحقيق تأثير أكير و   االستثمار االسي 

 

 ما حققناه 

ي    190 استثمار 
مليون درهم إمارائ 
ي القطاعات  

لدعم عمالئنا ف 
السكنية، والتجزئة، والتجارية،  

 والمدارس  والفنادق  

ي استثمار 
ي   مليوئ 

ي ف 
درهم إمارائ 

 برنامج "أطمح" الرائد الذي ُيع  
 
  د
أول برنامج لعقود األثر االجتماعي  
عىل مستوى دول مجلس التعاون  

ي   الخليجر

دورة   460أكير من   احتضان
ي الصحة واللياق

اضية ف  ة  افي 
  3,800البدنية مع حضور أكير من 

 السكان

مليون درهم  بساهم موظفو الدار 
  " نامج "مًعا نحن بخير ي لير

إمارائ 
الذي أطلقته هيئة المساهمات  

 مًعا   -المجتمعية 

 

  أهداف التنمية المستدامة  مساهماتنا 
 
 ف

ي من خالل االستثمار 
ي شاملة ومزدهرة  مجتمعاتف 

كة الدار تساهم ف   :  أهداف التنمية المستدامة التالية، فإن شر

 :  . المدن والمناطق المستدامةهدف التنمية المستدامة الرابع: التعليم الجيد| هدف التنمية المستدامة الحادي عشر

    

 

  

 ركائز االستدامة: المجتمع
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 الحفاظ عل صحة وسالمة المجتمعات  

كة الدار العقارية  ي توفير الحماية الفورية وذلك  2020عام خالل  بدوٍر قيادي  قامت شر
 
ي فرض ناس لل ف

جائحة  ها تمع دعمهم لمواجهة التحديات الت 
 . ةالعالمي 19-كوفيد

ي فريق    أنشأنا 
مشورة بشأن  الوتقديم     ،الهيئات الحكومية والعمل مع    استجابتنا،لتنسيق    19-جائحة كوفيدب  عمل معت 
 فيما يتعلق بقير  قبل إعادة فتح المجمعات التجارية. كما تشاورنا مع الحكومة  طريقة حماية المتسوِ 

ُ
متوسطة  الطط  الخ

الطبيعية. و وطويلة   الحياة  للعودة إىل   األجل 
ُ
الخ  بهذه 

ا
 طط،  عمًل

 
ا رنا أجهزة تعقيم  وف ت حرارية عىل مداخل  وكامير

ديرها 
ُ
ن ي 
والت  نملكها  ي 

الت  ي 
   ، المبائ 

 
محد توجيهية  مبادئ  باع 

ّ
ات التجزئة  تّجار  من  التباعد    ،دة وطلبنا  تعليماٍت  نا  ونشر

ي ذلك النوادي الرياضية  المسبق  قنا نظام الحجز  االجتماعي داخل المصاعد. كما طب  
 
ي بعض المرافق المجتمعية بما ف

 
ف

ام بالعدد المسموح من األشخاص داخل هذه المرافق. لضمان   االلي  

 
 

  مجتمعاتنا
 
 تعزيز العيش المستدام ف

ي  
نشئها تلعب المساحات الت 

ُ
ي ومجتمعات  ن

ي دعم رفاه المقي  من مبائ 
 
ي  عىل المدى الطويل.  فيها  مير   دوًرا حيوًيا ف

 
وف

ة  ظ   بها خالل في  ي مررنا 
الت  الظروف  العمل،    الجائحةل  المعيشة وأماكن  أماكن  الفروق بير   إزالة  ي عملت عىل 

والت 
  ، أي وقٍت مض  أكير من  المحلية مهمة  المجتمعات  المجتمعية،    إذ أصبحت  المشاركة  برامج  ورة تطوير  برزت ض 
ان لدينا من ك

ى
امج عىل تعليم وترفيه السك . وشملت    لوحافظت هذه الير ي بيوتهم سالمير 

هذه  األعمار مع إبقائهم ف 
امج الفعاليات المجتمعية لنشر التوعية بشأن االستدامة ي شت   و المجموعات االجتماعية  و   ،الير

ي ُعقدت ف 
الدورات الت 

جالمجاالت كاللياقة وأنماط الحياة والفن، و  كة  ل االجتماعي  التواُص   وسائل هذه الدورات بفعالية من خالل  لنا  رو  لشر
   . الدار العقارية

 
 نطاٍق أوسع دعم المجتمع عل 

يةالمجتمعية مجموعة واسعة من المبادرات  2020خالل  العقارية مجموعة الدار دعمت  من النطاق المباشر لعمليات   عىل نطاق أوسع   واألعمال الخير
 . المجموعة

كة الدار العقارية   ي   30مبلغ  ببدعم صندوق الوطن  قامت شر
 الذي يُ و ،  مليون درهم إمارائ 

 
ي المسؤولية االجتماعية عىل المدى     ع  د

يكنا ف  رفع    مما   ، الطويلشر
. وي  هدف صندوق    150لصندوق إىل  ل   دعمنا إجماىلي   ي

ي العالم  منباعتباره    -وطن  المليون درهم إمارائ 
إىل دعم ريادة األعمال    -  أكير المبادرات االجتماعية ف 

ل . كما مللتنمية المستدامةكها بما يتماسر مع الرؤية الوطنية  االجتماعية وتماُس  اكة  نا  وٍّ ركز عىل  من خالل هذه الشر
ُ
ي ت
  مواجهة مشاري    ع األبحاث المحلية الت 

 مة لتلبية هذا الغرض. برامج ُمصم    عير وتنشيط وتنمية المواهب المحلية الشابة  ، المحليير  رواد األعمال  ودعم، والبيئية التحديات االجتماعية  

 
 
اتيجيةوق اير    مًعا   – مع هيئة المساهمات المجتمعية    ، عت الدار اتفاقية اسي  ي فير

لطالق أول عقد ضمن عقود    2020ف 
ي مجلس  

.  األثر االجتماعي ف  ي ي حيث استثمرت الدار  التعاون الخليجر
ي لدعم برنامج "أطمح" الرائد    مليوئ 

درهم إمارائ 
ي الذي يهدف إىل زيادة فرص العمل ألصحاب اله   ي أبوظتر

  ،مم ف 
ِ
ي تؤه

هم بالمهارات الت  لهم للتوظيف  عن طريق تجهير 
ي ومساعدتهم  
مم من خالل هذا التعاون  المستغلة ألصحاب اله  تأمير  وظائف دائمة. ونفخر بتسخير المكانات غير    ف 

 . ي ي أبوظتر
 وتعزيز تنّوع وشمولية القوى العاملة ف 

 

مليون درهم   190استثمار 
  مجتمعاتنا من  

 
  ف

ر
إماراب

خالل مبادرات وبرامج  
جائحة  بالدعم المعنية 
   19-كوفيد

دورة   460احتضان أكير من  
  الصحة واللياقة  

 
اضية ف افير

البدنية مع حضور أكير من  
 من السكان  3,800

 
 
قد

ُ
م برنامج "أطمح"  ي

التعليم والمهارات المهنية  
ين طالب   من   ا لخمسٍة وعشر

  ى مم عل مدأصحاب اله  
ا   12  شهر 
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  ـتعزيز التمي  حيث نتمكن من  رق العمل لدينا، يرتبط نجاح عملنا بشكٍل وثيق بف  
 
امهم من خالل  أعمالنا  جميع ز التشغيل  ف وموهبتهم وابتكارهم   الير 

اتهم    ، التطوير و شمولية  المن خالل ثقافة    المواهبنعمل عل تنمية هذه  فإننا  ،  موالمحافظة عليه  الموظفير  توظيف أفضل  حرصنا عل  . ومع  وخي 
 من خالل و 

 
مك
ُ
كة حصول  ذلك من خالل   يظهرو نهم من االزدهار، توفير مكان عمل ي  عمل" من الهيئة األمريكية "شهادة "أفضل بيئة الدار عل  شر

Great Place to Work ." 

 

منا به   ما الير 

ي تطوير  •
 
 . الموظفير  االستثمار ف

 . مراقبة وتحسير  رفاه الموظفير   •

 . بالمرونة وتعزيز النتاجية واالبتكار ورضا الموظفير  تتسم العمل ضمان بيئة  •

 . ةتنّوعمو بيئة عمل شاملة ضمان  •

ي  سالمة اللصحة و وضع ا  •
 
 . تطويرها العمل عىل  و عىل قائمة األولويات  بيئة العمل ف

 

 ما حققناه 

 Great Place toنتيجة تدقيق  رفع  

Work    ما  12بنسبة  السنوي  ،%
الدار ضمن أفضل   كة    10وضع شر
ي دولة المارات  

 بيئات للعمل ف 

% من  30رفع نسبة التوطير  إىل 
عام ل % 27مقارنة ب   القوى العاملة 

2019 

تطوير تدريب إلزامي عىل  
ه  االستدامة،    موظف    300حض 

 
 
ة الُمبل غ  تقليل الحوادث الخطير

% وتقليل معدل  60عنها بنسبة  
عة للوقت  تكرار الصابات المضيِ 

 بعام 57بنسبة  
ا
 2019% مقارنة

 

  أهداف التنمية المستدامةمساهماتنا 
 
 ف

ي أهداف التنمية المستدامة التاليةفرص النمو  وتمكير  الموظفير  من   عمل صحية من خالل تطوير بيئة 
كة الدار تساهم ف   :  فإن شر

بير  الجنسير  | هدف التنمية المستدامة   التوازن| هدف التنمية المستدامة الخامس:  والرفاهية التامةهدف التنمية المستدامة الثالث: الصحة الجيدة 

 . االقتصاد الثامن: العمل الالئق ونمو 

 

 

 

 

  

 الموظفون ركائز االستدامة: 
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  سلم األولويات رفاه تقديم 
 
 الموظفير  ف

  
ّ
درك أن

ُ
عزِ   بيئة ن

ُ
ي ت
زنا عام    البيئةز رفاه الموظفير  بفعالية وشفافية هي  العمل الت 

ى
ي ينمو فيها البداع واالبتكار واألداء، لذلك رك

عىل رفاه الموظفير     2020الت 
ي جائحة   هملدعم

ّ ة تفىسر ي هذا التحول السلس  للغاية،  مهمة عد . وكانت عملية االنتقال إىل العمل عن بُ 19-كوفيدطوال في 
 
ي نهجوساعدنا ف

 
ي ف

 
  نا االستباف

، التحّول  نت بشكحيث تمكنا  الرقمي  من توفير الوسائل والمعدات التكنولوجية الالزمة لدخول الموظفير  إىل الموارد المطلوبة عير االني 
 
زنا  ٍل آمن. وقد رك

ي 
 
ي ذلك تقديم ترتيبات عمل مرنة لآلباء واألمهات.  عىل تقديم دعم إضاف

 
ل، بما ف ي العمل من المي  

 
 للموظفير  الذين كانوا يواجهون صعوباٍت ف

 

ي  رعاية  رأس المال البشر

اتيجية  كان ال  ي النجاح الذي    ا هامً   ا ة العمل دورً المواهب وثقافإدارة  سي 
 
 تم تحقيقه.  ف

 
شير إىل المعارف  فإننا  ث عن المواهب،  وعندما نتحد

ُ
ات ال ن   والخير

 
 
ي اكتسبها الموظف فحسب، بل يت

ات أنماط العمل    دفعتنا لقد  ليشمل المهارات المكتسبة وشخصية الموظف.  تعريفنا للمواهب  سع  الت    2020  عامتغيير
ي برنامج  

 
 إىل إعادة التفكير ف

 
كة التعل ي الشر

 
ونية  ،م والتطوير الُمطّبق ف ا من    .  لالنتقال إىل استخدام مجموعة من األدوات وفرص التدريب اللكي 

ً
وانطالق

 فاعتبار االستدامة جزًءا ال يتجّزأ من عملنا،  
 
  لمساهمة تمكنهم من ا اكتساب مهارات ومعارف وأدوات و بآلية تفكير مناسبة    الموظفونع  من المهم أن يتمت

كة الدار.  ي تحقيق أهداف االستدامة لدى شر
 
 ف

 . دورة تدريبية 2,766 •

 . دورة تعليمية عىل موقع لينكد إن 1,050 •

اف المدربير   1,716 • مت بإشر
ى
ظ
ُ
 . جلسة تدريبية ن

• 1,992  
 
   774قة بالتكنولوجيا وجلسة تدريبية متعل

 
 . قة بالسلوكجلسة تدريبية متعل

 . ساعة 20بلغ متوسط ساعات التدريب للموظف  •

 
 

 عةثقافة شاملة ومتنو   تطوير 

كة   مستقبلنا كشر نجاح   ضمان 
ّ
أن نعتقد  فنحن  ثقافتنا،  ي 

ف   
ٌ
ّسخ مي  والتنّوع  بالشمولية  امنا  الي    

ّ
باع  يتطلب  إن

ّ
نهج  ات

ي القيادة والهيكلة والثقافة
ي التفكير ُيسِه   إذ   ، الشمولية ف 

ي ف 
تنوع الموظفير   ويضمن    ، ل هذا النهج من إحداث تنّوع غت 

ا. قاعدة العمالء والمجتمع لتمثيل لدينا  
ً
 األوسع نطاق

امات عام    ا رسميً   ا أضفينا طابعً  اتيجية التنّوع والشمولية  2020عىل هذه االلي   م    من خالل إطالق اسي 
ّ
قد
ُ
ي ت
لتحقيق التنّوع والشمولية  خارطة طريق  الت 

سّهل عملية الحو   ،عىل مستوى أكير 
ُ
ي ك كوت

اتيجية التدريب عىل أماكن العمل   لمة وتضع مقاييس ومسؤوليات القادة ف  غّطي هذه االسي 
ُ
  المستويات. وت

ي    ، المستهدفة
   جميعوتدريب القادة والموظفير  ف 

ِ
قد
ُ
 المستويات، كما ت

 
ن من تحسير  وتعزيز ممارساتنا  م تقييًما لممارسات وعمليات إدارة المواهب لنتمك

 حيثما أمكن. 

 

 توفير أماكن عمل صحية وآمنة 

كتنا لحماية ف  كذلك  سياسة الصحة والسالمة المهنية و ت مُصمِ  ي شر
رق  نظام إدارة الصحة والسالمة البيئية الُمطّبق ف 

ي  
كة  العمل الذين يعملون ف  كة  الدار للتطوير و شر بيئة  صحة وسالمة حيث تحتل  ودعم رفاهيتهم،    الدار لالستثمار شر

كة الدار العقارية العمل  . قائمة أولويات شر

ي للصحة والسالمة المهنية   ،تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة المهنيةوكان ل
   ،والرصد االستباف 

 
ايد والتدريب الذي قد   ا دورً   ،مناه لموظفينا والوعي المي  

 ً ي األ   ا كبير
كة  داء الذي  ف  ،    2020عام  حققته الشر  كبير

ٍّ
 إىل حد

 
ة الُمبل  بعام  60غ عنها بنسبة  واستطعنا تقليل الحوادث الخطير

ا
ي معدل  2019% مقارنة

. كما بق 

كة    ،(0.35األداء المستهدف )عة للوقت أقل من  تكرار الصابات المضيِ   حيث حققت الشر
 
عام   0.07  بمعدلمقارنة    ،لكل مليون ساعة عمل   0.03ل  معد

2019 . 

% 30 إىل التوطير   نسبة رفع
كة   العاملة القوى من   شر

 
ف

 الدار

ة  التقليل من الحو  ادث الخطير
 
 
 % 60غ عنها بنسبة الُمبل
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امنا برعاية البيئة   أعظم إرث يمكننا تركه لألجيال القادمة. هو سيكون الير 

خذها اليوم عل المستقبل، ل   نا مع إدراك
ّ
  نت

كه القرارات البر  فإننا نحرز ألثر الذي ستير
 
  تقليل انبعاثات الكربون وتحسير  الكفاءتقد

 
ا ف     ة م 

 
استخدام  ف

 . األنظمة البيئيةالموارد الطبيعية ودعم 

 ويتم
 
 ـث

ُ
كة الدار عل نحٍو مستدام، لذلك نعمل عل تطوير خ   تشغيل شر

 
  سيتم  طة  ل طموحنا عل المدى الطويل ف

لتحقيق حيادية الكربون والبر
  
 
 . 2021نهاية عام  إطالقها ف

 

منا به   ما الير 

 . وأنظمة قوية لإلدارة البيئيةالحرص عىل رعاية البيئة من خالل تطبيق ممارسات  •

ي  • ي تطوير مبان صحية ومستدامة من شأنها تحقيق أثر إيجائر
 
 . المجتمعات والبيئة ف

 . قدر ممكنالبيئية ألقض   السعي دائًما إىل تقليل بصمتنا  •

ي والنظم  •  . البيئيةحماية التنّوع البيولوخر

 

 حققناه ما 

كواحدة من  تحقيق موقع ريادي  
ي منطقة الخليج  أوائل 

كات ف  الشر
باع توصيات فر ب
ّ
ي  يقات

  العمل المعت 
 
 
قة  بالفصاحات المالية المتعل

 ( TCFD)بالمناخ 

وع إطالق  لدارة الطاقة عىل   مشر
من   87ُيغّطي ،  مستوى المحفظة

 األصول 

%  9تحقيق انخفاض بنسبة  
كة  أل النبعاثات الكربون  صول شر

 الستثمارل لدار ا 

(Like-for-Like ) 

ي الفصاح
  تحقيق تقدم ملموس ف 

  عن انبعاثات النطاق الثالث
(Scope 3 emissions ) 

 

 

  أهداف التنمية المستدامةمساهماتنا 
 
 ف

ي أهداف التنمية البيئة  حماية وتعزيز من خالل 
كة الدار تساهم ف   :  المستدامة التالية ، فإن شر

 : ي | هدف التنمية المستدامة   المدن والمناطق المستدامةهدف التنمية المستدامة الحادي عشر
: العمل المناخ  | هدف التنمية المستدامة الثالث عشر

ي الير 
: الحياة ف    . الخامس عشر

 

 

  

 ركائز االستدامة: البيئة
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 مستدامة وصحية مباٍن  تطوير 

كة الدار    فإنبصفتها مطوًرا عقارًيا،      ا تحتل موقعً شر
ي ألكير التحديات العالمية إلحاًحا    ا متمير ً

ّ
والنمو    ،األثر االجتماعي تعزيز  و   ،األزمة المناخية مثل للتصد

 االقتصادي.  

كة  تسع   ي تطوير رؤي لتحقيق  الشر
 
واالبتكار    ذات الجودة العاليةمن خالل دمج االستدامة والتكنولوجيا  وذلك    ،ملموس  واقعإىل  التصاميم المستدامة    تها ف

ي  
 
 األصول والمجتمعات. وإدارة تطوير  وال جوانب التصميم  كلف

تير   عىل تقييم بدرجة لؤلؤ من مشاري    ع التطوير  %  13، بينما حصل  2020عام    (Pearl 1)  عىل تقييم بدرجة لؤلؤ واحدةمشاري    ع التطوير  % من  87حصل  

(Pearl 2 )  .ي المستدامة والصحية
المبائ  ل  تحقيق  إىل  ونسع  ، وذلك الستيفاء متطلبات 

ّ
وهو ما سيحقق    ، مشاري    ع التطوير   لجميع%  70تقييم بمعد

ي تحققها المشاري    ع الحاصلة عىل تقييم لؤلؤة واحدة )  ة كفاء
كة الدار العقارية إضافة إىل ذلك،    ، (Pearl 1تزيد عن الكفاءة الت  إىل العمل بما    تهدف شر

ا لهذا   ( Estidama)نظام استدامة  األساسية ل متطلبات  اليتجاوز  
ً
. وتحقيق كة عىل  ،  الهدف  وتحقيق نتائج استدامة ذات أثر كبير توسيع محفظة  تعمل الشر

اء  ي الخض 
اء قمنا بتطوير تقييم لوقد    ،المبائ  ي الخض 

كة الدار العقارية لمبائ  ي وتطوير أهداف تعزز األثر ا  ،خاص بشر
 . لبيت 

 مدركير  ل  ا وقد كنا دائمً 
ِ
ت ي  لفوائد البيئية واالجتماعية المي 

 
اء ف % من  21فقد خّصصنا  لذلك    ،مشاري    ع التطور بة عىل إدراج المساحات المفتوحة والخض 

ي ذلك الحدائق العامة ومظالت  لممارسة األ رة للمساحات المفتوحة أراضينا المطو  
 
فيه واألنشطة البدنية، بما ف الجري،  أماكن اللعب ومسارات  نشطة الي 

 وتحقيق تفاعل مجتمعي آمن. للناس، مت هذه المساحات بعناية لتلبية احتياجات المجتمع وتعزيز الصحة الجسدية والعقلية  حيث ُصمِ 

 

مون   ملير 
 
 ق بالمناخ بالعمل المتعل

ي 
كة الدار العقارية ف  ي  ض آلثار التغي  منطقة شديدة التعر  تعمل شر

ة ر المناخ   . للحد من انبعاثات الكربون، وبالتاىلي كان ال بد من إعطاء أولوية كبير

كة  ي ُيمكن إجراؤها داخل الشر
ات الت  اك    ،ولهذا الغرض، نعمل عىل استكشاف التغيير ي هذه العأصحاب المصلحة  مع إشر

وقد قمنا بتقييم  ملية.  الخارجيير  ف 

ي ونعمل عىل االستثمار    المجموعةتركته  األثر الذي  
لدارة البيانات والطاقة تسمح لنا بقياس انبعاثات الكربون عىل مستوى  ة عمل  نظمٍ أبخالل العام الماض 

كة.   كة تاليً محفظة الشر    تحديد  إىل  ا وتهدف الشر
ُ
كة    لكل منخطط عمل  طة محايدة الكربون وتطوير  أهداف لخ كة  الدار للتطوير و شر الدار لالستثمار  شر

 .  العالميةو مع أفضل الممارسات القليمية بما يتوافق  

التقرير بالفصاح    وألول مرة  ي هذا 
كة ف  الشر يتماسر مع أفضل توصيات  تقوم   فريق  بما 

 
المتعل المالية  ي بالفصاحات 

المعت  بالمناخالعمل  .  ( TCFD) قة 

ام،  ل االولتعزيز هذا  ا من أو ي  
ّ
ي دعم ائ كن

شارك ف 
ُ
ي ت
كات الت   فريق ل الشر

 
ي بالفصاحات المالية المتعل

ي المنطقة. ( TCFD)قة بالمناخ  العمل المعت 
 ف 

    2021وقد أجرينا عام  
ا
ي   طريقة تأثير التغي  لتقييًما شامًل

ي ر المناخ 
اتيجية العمل    ف  كتنا. وكجزٍء من تحليل  ب اسي  ي بالفصاحات  يفر توصيات  شر

ق العمل المعت 

 
 
ي عملياتنا المخاطر والفرص  قمنا بتحديد  ، ( TCFD)   خقة بالمنا المالية المتعل

  ،المتعلقة بالمناخ ف 
 
ي إدارة المخاطر  مع تحديد عدد من الجراءات المت

بعة ف 

ي  
بوالت  التكي    االهتمام بها سنقوم  القدرة عىل  بناء  ن من 

ى
كة ف داخل  لنتمك الذي،  الشر ي توفير    األمر 

يتعلق معلوماٍت  سيساعد ف  القرار فيما    هامة لصنع 

كة. االستثمارات المستهدفة وإجراءات إدارة المخاطر وسُيحِس  ي الشر
خذة لدارة المخاطر ف 

ّ
 ن التدابير المت

 

  
 األداء البيب 

ة عام    قطعنا  كات  هذه  لتطوير عمليات جمع البيانات مع ضمان زيادة دقة وشمولية    2020خطواٍت كبير كة الدار والشر التابعة  البيانات عىل مستوى شر

ي  تشمل بيانات و لها. 
  90  نحو  2020عام لاألداء البيت 

ا
  51 نحو مقارنة ب   ،تطوير من مشاري    ع ال  14و  أصًل

ا
ي تقرير   7و  أصًل

االستدامة  من مشاري    ع التطوير ف 

 . 2019لعام 
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 الطاقة وانبعاثات الكربون 

 ُيع  
 
ي العالم. ولهذا السبب كان علينا إيالء أهمية قصوى لتحقيق الكفاءة عىل مستوى  د

 
محفظة    استخدام الطاقة أكير مصدر النبعاثات الغازات الدفيئة ف

 
ِ
كة وإنشاء إمدادات للطاقة المتجد ي عام  الشر

 2020دة. فق 
 
كة الدار إىل، وصل إجماىلي معد ي شر

 
مع حصول    1ميجاوات   950,091  ل استهالك الطاقة ف

يد عىل أكير حصة من هذا   . االستهالكالكهرباء والتير

الدار  بلغ   كة  الكربونية لشر البصمة  الكربون   انبعاثات  من  2,008,254  إىل ما يقارب  2020عام  لحجم  ي أكسيد 
ثائ    

 
الثالث  2مكاف النطاق  ي ذلك 

 
بما ف  ،

ي الو لالنبعاثات الكربونية  
ي هذا ا ألول مرة  يتم الفصاح عنها    ت 

 
 الكهرباء    وكان استهالك .  لتقرير ف

ا
يد  بينما كان  االنبعاثات  مجموع  % من  61عن    مسؤول التير

 
ا
لت  و من مجموع االنبعاثات،  %  26عن    مسؤول

ى
دات  شك ّ كة ال تمتلك  . ورغم  مجموع االنبعاثات  % من4المير ً أن الشر ً   ا تأثير للسيطرة عىل انبعاثات    ا مباشر

  فالنطاق الثالث، 
ّ
لت إن

ى
كة الدار. الكربونية % من البصمة 84حو  ن هذه االنبعاثات شك  لشر

 استهالك  الطاقة واالنبعاثات و استهالك  لكل من    (like-for-like)  نا األداء المماثل سكما ق  
 
م  المياه عىل مستوى الدار لالستثمار، ما يسمح لنا بتحديد التقد

ي المحرز خالل األعوام السابقة عىل  
 األعمال النظر عن نمو بضف  مستوى المحفظة البيت 

 
  انخفاض  نسبة  لالستثمار  الدار  وشهدت. خالل العامق الُمحق

ي % 17  تعادل
ي % 9و  ،الطاقة  استهالك ف 

 . الكربونية االنبعاثات ف 

ي االنبعاثات    أنحيث  و 
   2020عام  لاالنخفاض الملحوظ ف 

ً
 ،  19- جائحة كوفيد  بآثار   ا لم يكن متعلق

ّ
بِ ن   ه ُيبيِ فإن

ُ
ي ط

قت عىل مستوى  أثر تدابير توفير الطاقة الت 
المثال،      ،LEDبإضاءة    العادية  اءةالضل  ا استبدتم  الدار لالستثمار. فعىل سبيل 

 
يد   ،رنا نظم تكييف عالية الكفاءةووف التير   ، وعملنا عىل تحسير  أنظمة 

   ا وتركيب تقنيات ذكية للري عىل مستوى المحفظة. كما أطلقنا برنامًج 
 
ي أكسيد الكربون  ويتوقع أن يقلل من  ،  ته ست سنواتلدارة الطاقة مد

انبعاثات ثائ 
ي سنوًيا.   700,00عىل مستوى األصول السبعة والثمانير  بما يقارب    طن مي 

 

  

 
  88يشمل   1

ا
ي محفظة من  103من  أصًل

وع تطوير من أصل  12إدارة األصول وأصول ف  وعً  16مشر  ا مشر
ي  2

تاح فيها البيانات لعامي  68مقارنة دقيقة الستهالك الطاقة ف 
ُ
ي ت
  85من  2020و 2019من األصول الت 

ا
 خالل العامير  السابقير    ا تشغيليً   أصًل
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 المياه

كة    بلغ  ي شر
 
ً   3,582,271  إىل  2020الدار لعام  إجماىلي استهالك المياه ف عىل مستوى محفظة الدار  إجماىلي االستهالك  % من  88  تم استهالكو ،  3ا مكعبً   ا مي 

ي ذلك المجتمعات ومالعب الجولف. واصلالمسؤولة عن الجزء األكير من هذا االستهالكهي الري  وكانت عمليات لالستثمار، 
 
كة  ت ، بما ف االستثمار  الشر

ي النظم  
 
ي تعمل بمياه الضف الصجي المعالجةف

ي الري وإعادة استخدامها، كتلك النظم الت 
 
وأجهزة    ، والتقنيات المبتكرة للتقليل من المياه المستخدمة ف

ي  ة  التشغيل اآلىلي لمضخات الري ونظم الري المرتكزة عىل الطقس. فعىل سبيل المثال، بدأت بعض مجتمعاتنا استخدام مياه الضف الصجي المعالج
 
ف

ي هذه المجتمعات، % 80  ىل نظام الري بنسبة تزيد ع
 
ونعمل حالًيا عىل استكشاف الفرص المتاحة الستخدام نظم مياه  من مجموع المياه المستخدمة ف

ي 
 
 . (Al Gurm)  والقرم( Golf Gardens)الجولف حدائق و ( Al Raha Gardens)  الراحة حدائق الضف الصجي المعالجة عىل مستوى شبكات الري ف

كة الدار   ي أطلقناها، فقد أحرزت شر
   تقليًصا   2020عام  لالستثمار  ونشهد حالًيا األثر الذي نتج عن بعض المبادرات الت 

 
ي معد

 
ل استهالك المياه بنسبة  ف

9.7 %4 (276,955   ً  بالعام السابق(  ا مكعبً  ا مي 
ا
 . مقارنة

 

 

 النفايات

 
 
ديرها وعند بناء هذه األصول،  وذلك    ،وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها   ،ز نهجنا عىل التقليل من النفاياتُيرك

ُ
ي ن
ي األصول الت 

الذي تحدده  النهج  وهو  ف 
كة الدار    و سياسة إدارة النفايات لشر

 
شك

ُ
ي ت
إدارة الصحة والسالمة البيئية لدى مجموعتنا. وتمتد هذه السياسة إىل ما بعد عملياتنا  أنظمة  ل جزًءا من  الت 

ي عام  ال  شمل لت
كة. فق     107,950، نتج  2020مقاولير  الذين يعملون معنا وسلسلة التوريد لدى الشر

ً
كة الدار،    5ا طن ي شر

% من  60من النفايات الصلبة ف 
كةهذه النفايات نتجت   كة %  40الدار للتطوير و   من عمليات شر لتالدار لالستثمار، و   من عمليات شر

ى
،  النفايات الناتجة عن الخرسانة والنفايات العامة   شك

 النسبة األكير لمصادر هذه النفايات. 

 
ـــوع البيولوج     التنـ

ل  
ى
شك

ُ
ي    البيئية واألنظمة  الحيوي لتنّوع  الفّعالة ل حماية  ال ت

بة عىل األنشطة الت 
ّ
ت كة  بها قوم تمن اآلثار المي  ي جدول أعمال االستدامة    الشر

ي  عنًضا أساسًيا ف 
ف 

الدار  كة  النظم  شر كتنا إىل دعم  ي شر
ي نعيش فيها فحسبالبيئية  . وال نهدف ف 

الت  ا  نسع  ، بل  الطبيعية 
ً
ي  إىل  أيض

الت  األفراد والمجتمعات  تحسير  حياة 
:    نخدمها  ي ي تشمل زيادة قيمة الممتلكات   ،كرفاه األفراد والمجتمعات تحسير  الجوانب االجتماعية  ب من خالل التنوّع البيولوخر

  ، والفوائد االقتصادية الت 
كتنا ع الطبيعي لتنوع الحيوي  ا البيئية بتحسير  مواطن  وتحسير  الجوانب   ي شر

جري ف 
ُ
تشمل معايير التنّوع الحيوي عىل مستوى    صارمةتقييم بيئية    مليات. ون

وع، مشاريعنا  حت  مرحلة البناء.  ابتداءا من مرحلة تحديد نطاق المشر

 
  82يشمل  3

ا
ي محفظة إدارة األصول و  103من  أصًل

وع تطوير من أصل  12أصول ف  وعً  16مشر  ا مشر
تاح فيها البيانات للعامير   4

ُ
  85من  62تشمل  ، مقارنة دقيقة ت

ا
 قيد التشغيل خالل العامير  السابقير   تكان  أصًل

  88يشمل  5
ا
 تطوير  مشاري    ع 10و  أصًل
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 طريقنا نحو المستقبل 

 
 االقتصاد 

منفصلة • استدامة  مجالس  االستدامة وإنشاء  هيكل حوكمة  من    ، تحديث  كة  لتمكير  كل  للتطوير و شر كة  الدار  تطبيق  شر لالستثمار من  الدار 
اتيجيات االستدامة    ،اسي 

 
 واتخاذ إجراءات محد

 
ي خدمة وبروفيس و دة للمبادرات واألهداف المتعل

كت  كاتنا  قة باالستدامة، وكذلك بالنسبة لشر شر
ي 
 
فيه والتعليم. ف  مجاالت الضيافة والي 

 . من خالل تطبيق نظام لدارة بيانات االستدامة عىل مستوى المجموعة  ،وتعزيز عملية جمع البيانات  االستدامةر تقاريإعداد  تحسير  عمليات  •

كات،  تحسير  إدارة المخاطر  • ي الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر
 
 . عن طريق تطوير سجالت المخاطر ف

•  
 
المتعل المخاطر والفرص  بالمناخ إدارة  إفص  ، قة  توسيع  بما احات  عن طريق  المالية  فريق  يتماسر مع    االستدامة  بالفصاحات  ي 

المعت  العمل 
 . (TCFD)  بالمناخ الخاصة

 المجتمع 

ي و  تعزيز أنماط الحياة الشاملة والمستدامة •
اث الثقاف   . من خالل إطالق برامج المشاركة المجتمعية وتنفيذها  ، الي 

ي وقابل للقياس عىل مستوى   ،األثر االجتماعي األكير تشي    ع عملية إدماج ممارسات المسؤولية االجتماعية ذات  • وإحداث أثر إيجائر
 . المجتمعات

 . من خالل تطوير إطار قياس األثر االجتماعي  ، زيادة األثر االجتماعي لمجموعة الدار إىل أقض قدر ممكن •

 . زيادة المبادرات التطوعية وتعزيزها  •

 الموظفون 

لة عمل كوننا بيئة  فاظ عىل  الح   •
ّ
  . المحافظة عليها و ة  والدولي ة أفضل المواهب المحليوجذب   ،مفض

ي  •
ي المنطقة ف 

اتيجيترسيخ ، من خالل  ع والشمولية التنوّ لعب دوري قيادي ف  ي التنوع والشمولية تنا اسي 
 . عىل مستوى القطاع  ف 

كة الدار لدعم رفاه العّمال عن طريق الحرص عىل االمتثال لسياسة  •  . رفاه العّمال عىل مستوى سلسلة التوريد شر

•  
 
ي جميع التأك

ي المقام األول ف 
كات المجموعةد من وضع صحة وسالمة الموظفير  ف   . عن طريق توفير التدريب المناسب للموظفير    ،شر

 البيئة 

كة   •  تطوير  عن طريق    ،لكربون ا   لحياديةتعزيز جدول أعمال الشر
ُ
كة    ها وتنفيذ  الكربون  حياديةل طة عمل  خ ي عمليات شر

كة  الدار للتطوير و ف  شر
 . الدار لالستثمار 

ي   •
كة  تحقيق أهداف  المساهمة ف  انبعاثات الكربون  2025الدار  شر وع إدارة ا وذلك    ، للحد من  الثانية لمشر ي من خالل تنفيذ المرحلة 

لطاقة ف 
كة   . (Investment Grade Audit)الشر

  ،تحسير  عمليات إدارة النفايات وإعادة التدوير  •
ُ
وتجربة وتنفيذ حلول ابتكارية  ،طة لدارة النفايات عىل مستوى المجموعةعن طريق تطوير خ

 . لدارة النفايات
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 المزيد  اعرف
ي  موقعنا   من  الكامل التقرير  تحميل  يمكنك 

وئ   www.aldar.com اللكي 

 

 
 تواصل معنا عىل  

sustainability@aldar.com 

 

 
ALDAR.COM  

 الدار العقارية ش.م.ع 
كة الدار  مقر شر
 شاط  الراحة 

ي   أبوظتر
 5555 810 2 971+رقم الهاتف: 

 

 

 مالحظات 
 
 
اضات المتعل ي الهوامشقة  ُوضعت االفي 

ُعرضت بيانات األعوام السابقة جنًبا إىل جنب مع بيانات العام الحاىلي لمقارنتها   لبيانات. لوعىل الصفحات التابعة    ،بالبيانات ف 
ي التقرير تبًعا ألهميتها النسبية عىل مستوى المجموعة. يتوافق تقريرنا كما تم    . حيثما أمكن

كير  عىل المواضيع الواردة ف 
دة   مع معايير   ،الي 

ّ
المبادرة العالمية للتقارير الُمحد

ي ذلك مبادئ تحديد جودة التقرير ومحتواه
ي فهرس محتوى المبادرة، بما ف 

ي لألوراق المالي  ،ف  وأهداف التنمية المستدامة   ،والميثاق العالمي لألمم المتحدة  ،ةوسوق أبوظتر
   يقر وف    ،لألمم المتحدة

 
ي بالفصاحات المالية المتعل

مع السعي إىل ضمان    ،االعتبار الواجب لإليجاز أثناء إعداد هذا التقرير   تم إعطاء   . (TCFD)   ة بالمناخقالعمل المعت 
  المسائل المادية.   كلتغطية  

 
بي  ُوضعت المعلومات الُمقد

ُ
ي تقرير االستدامة هذا لت

السنوي بما يتماسر مع التقرير   2020ديسمير   31يناير إىل    01نا الُمحرز من  ءن أدا ـّ مة ف 
ةوالقوائم المالية الموح   غّطي الفي 

ُ
ي ت
م مجموعة الدار بإصدار تقارير   نفسها، دة الت     االستدامة بشكل سنوي.  عنوتلي  
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