
 
 
 
 

                                                                                 
 

 

  2010الدار الؼقبريت جؼمو ىجبئجهب الهبليت لمربغ األول هو ػبن 
  2010اكجهبل وجسمين الؼديد هو الهصبريغ خالل ػبن 

 
الفجرة األداء الهبلي خالل أهن هالهح 

 

  ٕ( 2009 اهرتػ األّل يًفٕ  يوًّٖ درُى 496.6 : يلبتل)يوًّٖ درُى  227 هوفخرثاإلٖراداح إسيبه 

 يوًّٖ درُى فٕ اهرتػ األّل يً  888.6يلبتل رتص صبف كدرٍ )يوًّٖ درُى  314.2خرث صبفٕ اهخشبرث ؼً اهف
2009) 

  يوًّٖ درُى فٕ اهرتػ األّل يً ؼبى  4,598.7يلبتل )يوًّٖ درُى  1,604.5إهٓ اهيضبرٖػ اٌخفبض يصرّفبح
 تشتة انخيبل اهيرضوج األّهٓ يً يضرّغ سزٖرث ٖبس( 2009

  (2009 دٖشيتر 31فٕ هوشِى اهّاضد  6.5يلبتل )ى هوشِى اهّاضد درٍ 6.3صبفٕ كٖيج اهيّسّداح 
 

 
، اهضرنج اهرائدث فٕ أؼوٌح اهّٖى ضرنج اهدار اهؽلبرٖج: 2010أبريل  29 -بوظبي، اإلهبراث الؼربيت الهجحدة أ

. 2010يبرس  31ؼً اهفخرث اهيٌخِٖج فٕ ٌخبئسِب اهيبهٖج يسبل اهخظّٖر اهؽلبرٔ فٕ أتّعتٕ، 
 

 2009يلبرٌج يػ ٌفس اهفخرث يً ؼبى % 54.3تبٌخفبض كدرٍ يوًّٖ درُى،  227ٖراداح اهفخرث ّكد توغح إ
خالل اهرتػ ؼلبرٖج ّٖؽّد اهشتة اهرئٖشٕ فٕ ُذا االٌخفبض إهٓ ؼدى خضلق يتٖؽبح (. يوًّٖ درُى 496.6)

. فٌدكٖجغٖر أً اهضرنج تدأح فٕ سٌٕ ؼبئداح يخنررث يً يضبرٖؽِب اهخسبرٖج ّال. األّل يً اهؽبى
 

يوًّٖ درُى  888.6يوًّٖ درُى، يلبتل رتص صبف كدرٍ  314.2توغ صبفٕ اهخشبرث هورتػ األّل يً اهؽبى 
أرتبش اهلٖيج اهؽبدهج هألصّل االشخذيبرٖج ّاهخٕ خفبض ّخؽزْ ُذٍ اهخشبرث الً. 2009يً  فٕ اهرتػ األّل

يً ؼبى  ٌفس اهفخرثيوًّٖ درُى خالل  919.8يوًّٖ خالل اهرتػ األّل يً اهؽبى تبهيلبرٌج يػ  12.2توغح 
2009 .

 

يوًّٖ  16,650.5، يلبتل 2010يبرس  31يوًّٖ درُى نيب فٕ  16,319.3ّتوغ صبفٕ كٖيج األصّل 
ّخضيل يضبرٖػ اشخذيبرٖج )ّتوغح كٖيج االشخذيبر فٕ اهيضبرٖػ كٖد اهخضٖٖد . 2009دٖشيتر  31درُى نيب فٕ 

يوًّٖ درُى فٕ ٌِبٖج  17,923.6يوًّٖ درُى تبهيلبرٌج يػ  19,521( ٌفٖذكٖد اهخظّٖر ّأؼيبل خظّٖر كٖد اهح
. 2009ؼبى 

 

فٕ يخخوف يضبرٖػ اهدار، ّيً تٌِٖب يضرّغ ضبظئ  اهؽدٖد يً اإلٌسبزاح اهرتػ األّل يً اهؽبى خضلٖقّكد ضِد 
نيب شٖضِد . ٌّّٖٖ اهلبدىاهراضج ضٖد شٖتدأ خشوٖى اهّضداح اهشنٌٖج فٕ يٌظلج اهتٌدر ألصضبتِب اؼختبرًا يً ضِر 



 
 
 
 

                                                                                 
 

 

ّاهذٔ خى خضٖٖدٍ ّفق اهفخى  HQاهيشخأسرث فٕ يتٌٓ اهينختٖج ضِر يبّٖ تدء أؼيبل اهخسِٖزاح اهداخوٖج هوّضداح 
. يً اهيؽبٖٖر اهؽبهيٖج( أ)يّاصفبح اهفئج 

 

 خخّهٓ خّٕٖخّاصل اهؽيل فٕ يضرّغ اهفالش إلشنبً اهيّاظًٌٖ، ُّّ ّاضد طيً شوشوج يخٌبيٖج يً اهيضبرٖػ ال
ٌّٖدرر خضح ُذٍ اهفئج خٌفٖذ أؼيبل اهتٌٖج . يلبتل أخؽبة إدارث ؼً اهضنّيج ّأظراف أخرْ خٌفٖذُب ٌٖبتجاهضرنج 
. تيّسة اخفبكٖج أتريح يؤخرًا يػ تودٖج اهؽًٖضؽتج اهّظبٍ هيضرّغ اهخضخٖج 

 

اهغّهف  ٌبدٔ افخخبش ضِد ضِر يبرس هيرضوج اهخبهٖج يً اهيضرّغ ضٖد اّفٕ سزٖرث ٖبس خّاصل اهؽيل فٕ 
ّكد ضبرف اهؽيل ؼوٓ االٌخِبء فٕ . ظوتبح اهؽطّٖج ؼوٓ ، ّشظ إكتبل نتٖرٖبس هٌنس هوغّهفاهيوضق تيوؽة 

يوؽة ٖبس هٌنس ّاهذٔ شٖصتص ؼٌد افخخبضَ فٕ اهرتػ اهذبٌٕ يً ُذا اهؽبى أّل يوؽة هوغّهف يً ٌّؼَ فٕ 
اهٌصف ل يخلديج ضٖد شٖخى افخخبضَ فٕ شرٔ أتّعتٕ يرانذهم كظػ اهؽيل فٕ ؼبهى فٖرا. يٌظلج اهضرق األّشظ

. اهؽبىاهذبٌٕ يً ُذا 
 

فٖيب ٖخّاصل اهؽيل فٕ  اهٌصف اهذبٌٕ يً ُذا اهؽبىفٕ " اهشّق اهسدٖد"فٕ يضرّغ اهشّق اهيرنزٔ شٖخى افخخبش 
. 2012تلٖج يرافق اهيضرّغ اهذٔ ٌٖخعر أً ٖنخيل فٕ ؼبى 

 

شّف ٖعل خرنٖزٌب يٌصتًب ٌضّ "ؼوٕ اهصبٖغ، رئٖس يسوس إدارث اهدار أضيد ل كبّخؽوٖلًب ؼوٓ اهٌخبئز اهيبهٖج، 
ّشّف خشِى ُذٍ اهيضبرٖػ فٕ تٌبء يضفعج اشخذيبرٖج يخٌٖج هودار . خشوٖى اهيضبرٖػ اهضبهٖج فٕ اهيّاؼٖد اهيضددث

. ؼوٓ اهيدْ اهظّٖل إهٓ سبٌة خؽزٖز كدراخٌب فٕ يسبل اهخضغٖل ّإدارث األصّل
 

خبصج ّأً هدٌٖب اهؽدٖد يً اهيضبرٖػ اهسدٖدث ّيً  يخفبئوًّغٖر أٌٌب  ،غ اهشّق ضبفوج تبهخضدٖبحيب خزال أّطب
ّشخخّاصل سِّدٌب اهرايٖج هويشبُيج فٕ تٌِٖب يضرّغ اهتٌٖج اهخضخٖج يػ تودٖج اهؽًٖ اهذٔ أؼوٌب ؼٌَ يؤخرًا، 

      ".2030خضلٖق أُداف خظج أتّعتٕ 

 
 

 -اٌخِٓ  -
 

: ع.ن.اريت شالدار الؼق ىبذة ػو
ضرنبح خظّٖر ّإدارث ّاشخذيبر اهؽلبراح اهرائدث فٕ أتّعتٕ، تدّهج اإليبراح  اترز( غ.ى.ص)خؽد ضرنج اهدار اهؽلبرٖج 

اهٌِطج  هيشبٌدثأششح اهدار ّكد . 2004ُّٕ يدرسج فٕ شّق أتّعتٕ هألّراق اهيبهٖج يٌذ ؼبى . اهؽرتٖج اهيخضدث
ٌضبء يضبرٖػ ؼلبرٖج فرٖدث ّيشخدايج خضنل يؽٖبرًا هوسّدث  خخنبيل فِٖب اهيرافق يً خالل إ اهخٌيّٖج اهظيّش فٕ أتّعتٕ

  .اهشنٌٖج ّاهخسبرٖج ّاهخرفِٖٖج ّاهخؽوٖيٖج ّاهصضٖج ّيرافق اهطٖبفج
 

خخطيً كبئيج اهيضبرٖػ اهؽلبرٖج اهضبهٖج هضرنج اهدار يضبرٖػ خظّٖر ّإؼبدث خظّٖر ؼبيج فٕ إيبرث أتّعتٕ، نيضرّغ 
، ٌبرٖٖلّسزٖرث ّيضرّغ اهفالش اهشنٌٕ، اهشّق اهيرنزٔ، ّيضرّغ  ّيضرّغ خظّٖر ضبظئ اهراضج،سزٖرث ٖبس 



 
 
 
 

                                                                                 
 

 

يوًّٖ يخر يرتػ يً األراطٕ فٕ  50ّخيخوم اهدار اهؽلبرٖج أنذر يً  .اهؽًٖيدٌٖج ٌّر اهؽًٖ فٕ ّيٌخسػ اهلرى، ّ
 .يّاكػ إشخراخٖسٖج فٕ أتّعتٕ

 
 

 جوجه االسجفسبراث الصحفيت إلي
 يبييسرى الجو

اهدار اهؽلبرٖج 
  97150+ 591 8383: يّتبٖل، +971 2 696 4698: ُبخف

  yaljunaibi@aldar.com: ترٖد إهنخرٌّٕ
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