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التزامنا نحو 
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حول التقرير

"تركيزنا الرئييس عىل االستدامة 
يتوافق عن كثب مع االلتزام 

القوي لدولة اإلمارات العربية 
املتحدة".

معايل محمد خليفة املبارك، رئيس 
مجلس إدارة رشكة الدار العقارية

اإلنجازات املحققة

يركز تقريرنا حول االستدامة لعام 2021 عىل مشاركة التزامنا نحو تحقيق مستقبل مستدام وإنجازاتنا يف هذا 
الصدد والتقدم الذي أحرزناه يف سبيل تحقيق هذه الغاية.

انصب اهتاممنا وتركيزنا يف عام 2021 عىل إرساء األسس الداعمة لتحقيق مستقبل مستدام، وكان يف طليعة هذه 
الجهود إطالق منوذج تشغيل جديد ملجموعة الدار، وتحديث اسرتاتيجية االستدامة لديها، وتعزيز هيكل حوكمتنا 

وأهدافنا وآليات إعداد التقارير لدينا.

تتمثل رؤيتنا يف أن نصبح رواداً يف السوق يف مجال العقارات املستدامة، 

وبناء وإدارة األماكن امللهمة التي تعزز جودة الحياة يف انسجام مع البيئة 

واالحتياجات األوسع للمجتمع. نضع االستدامة يف صميم أعاملنا، ومتكّنا يف 

عام 2021 من إحراز تقدم واضح يف بناء األسس والدعائم التي تقوم عليها 

مسريتنا. 

خلق القيمة

يُعد النمو املستدام أحد األهداف اإلسرتاتيجية األساسية التي نسعى لتحقيقها 

يف الدار العقارية، وال ننظر إىل النمو باعتباره أحد أولويات األطراف املعنية 

بالرشكة فحسب، بل إنه املحرك الرئيس ألعامل املجموعة الذي ميكننا من 

مضاعفة القيمة املشرتكة التي نقدمها واالزدهار عىل نطاق أوسع. 

قياس التقدم املحرز

نقيس التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا نحو االستدامة يف ضوء أربع ركائز 

أساسية تدعم االستدامة تتمثل يف االقتصاد واملجتمع واملوظفني والبيئة، 

ونشارك نتائجنا عالنية يف تقاريرنا.

بناء األسس

نسعى إىل متكني الجميع يف الدار العقارية من تحقيق طموحاتنا، ولهذه 

الغاية أجرينا نقلًة نوعية يف هيكل الرشكة عرب إطالق منوذج تشغيل جديد 

للمجموعة يعمل عىل دمج االستدامة وترسيخها يف جميع أعاملنا التجارية. 

ويوضح منوذج التشغيل الجديد التسلسل اإلداري ويحدد املسؤوليات 

املتسقة عرب جميع املستويات والرشكات لتعزيز الشعور باملسؤولية.

إىل جانب ذلك، ال يزال العمُل جاريًا عىل تحديث اسرتاتيجيتنا لالستدامة مبا 

ينعكس عىل تعزيز تعهدنا بتحقيق صايف انبعاثات صفري ووضع خطة عمل 

لتحقيق ذلك. كام نهدف إىل أن نكون يف طليعة املساهمني يف تحقيق التزام 

اإلمارات العربية املتحدة بالوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري بحلول عام 

.2050

شملت جهودنا املبذولة وضع هيكل أكرث فعالية للحوكمة وأهداف وآليات 

إلعداد التقارير أكرث قوة ملساعدتنا عىل تحقيق إنجازات فعلية يف رسالتنا 

وتلبية خططنا الطموحة للمستقبل.
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مع ازدياد أهمية االستدامة عاملًيا يف عام 
2021، اتخذنا يف الدار العقارية املزيد من 

الخطوات األساسية سعياً إىل دمج االستدامة 
يف جميع جوانب رشكاتنا وعملياتنا. اكتسب 

هذا املحور طويل األجل زخاًم أكرب خالل 
العام، حيث عززنا األسس الالزمة للميض 

قدًما بوترية أرسع نحو تقديم تعريف جديد 
للعقارات املستدامة يف الرشق األوسط. 

نضع االستدامة يف صميم أعاملنا، وذلك ليس ملجرد كوننا رشكة 

مسؤولة تتبنى وجهة نظر طويلة املدى، وإمنا أيًضا متشيًا مع 

املستثمرين الذين يحبذون كثريًا الرشكات التي تتمتع بسجل حافل 

من املامرسات الرامية إىل تعزيز االستدامة. ومن خالل مواءمتنا مع 

مبادرة دولة اإلمارات العربية املتحدة للوصول إىل صايف االنبعاثات 

الصفري بحلول عام 2050، نؤدي دوًرا حاساًم وقياديًا يف التحول 

نحو عقارات مستدامة بصورة فعلية يف منطقتنا.

مع خروجنا من جائحة كوفيد-19 التي طالت العامل بأجمعه، 

يغمرنا جميعاً إحساس متجدد بالرتكيز عىل الهدف واالهتامم 

بالعامل الذي نعيش فيه، من هنا فإننا نركز أكرث من أي وقت مىض 

عىل إنشاء مجتمعات قادرة عىل الوصول إىل آفاق جديدة يف مجال 

العقارات املستدامة، ليس فقط ألن ذلك ميثل الطريق الصحيح 

الذي ينبغي علينا جميًعا السري فيه، بل ألننا نؤمن إمياناً راسخاً بأن 

األصول املستدامة ستكون األكرث طلبًا وتفضياًل من جانب العمالء.

"حققنا خالل عام 2021 إنجازات 
قوية يف مجال االستدامة"

طالل الذيايب، الرئيس التنفيذي 
ملجموعة الدار العقارية 

ال نزال نخطو يف سنواتنا األوىل من رحلة 
االستدامة، ونحاول جاهدين امليض قدًما 

حتى نتمكن من تويل مكانة قيادية يف قطاع 
أعاملنا. ركزنا هذا العام عىل زيادة وترية 

العمل وتعزيز نهجنا املتميز. وقد انعكس 
ذلك يف تقييامت مؤرشين بارزين يف 

املجاالت البيئية واالجتامعية والحوكمة. 

لقد شهدنا أوجه تحسن كبرية عىل مستوى كال املؤرشين يف 

تقييامتنا لهذا العام. وقد شمل ذلك إدماج اآلثار البيئية يف عمليات 

إعداد التقارير اإلدارية واتخاذ القرارات، فضاًل عن إطالق مبادرات 

جديدة حول التأثري االجتامعي. وقد ساعدتنا هذه املكاسب 

مجتمعة عىل الحصول عىل درجة 58 يف مؤرش »داو جونز« 

لالستدامة يف عام 2021، محققًة تحسًنا عىل أساس سنوي بنسبة 

53٪ مقارنًة بـ 38 نقطة يف عام 2020. لقد دفعنا أداؤنا القوي 

العام املايض أيضاً لنكون من بني أعىل 13٪ من أصل 237 رشكة 

عقارية عاملية شملها استطالع مؤرش »داو جونز« لالستدامة، بينام 

جاء تصنيفنا يف ذات املجال يف عام 2020 من بني أعىل %31.

ويف الوقت نفسه، سجلنا 16.6 نقطة عىل مقياس 

»ساستيناليتيكس« لتقييم املخاطر البيئية واالجتامعية وحوكمة 

الرشكات. ويندرج التصنيف الذي يرتاوح بني 10 إىل 20 ضمن فئة 

»منخفض املخاطر«، وتم تصنيف الدار العقارية يف املرتبة التاسعة 

من بني 107 رشكة عقارية تم تحليلها يف مؤرش »ساستيناليتيكس«.

"نحن ملتزمون مبستهدفات الوصول 
إىل صايف االنبعاثات الصفري، 

ونحقق تقدًما ملحوظًا يف تنفيذ 
خطة عملنا التي سنعمل عىل 
نرشها الحًقا يف عام 2022." 

غريغ فيور، رئيس الشؤون املالية 
واالستدامة مبجموعة الدار العقارية

آراء قياداتنا
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نسعى يف الدار العقارية إىل تشكيل 
مستقبل أفضل، واالستدامة تصب يف صميم 

هذا الهدف، فهي راسخة يف ثقافة الرشكة 
واسرتاتيجية أعاملها.

الدار العقارية هي أكرب رشكة عقارية يف أبوظبي، وواحدة من أكرث 

املطورين الرئيسيني شهرة وثقة يف املنطقة. تركز اسرتاتيجيتنا لخلق 

القيمة عىل أربعة محاور رئيسية: 1( التميز التشغييل، 2( الرتكيز 

عىل العمالء، 3( النمو والتوسع، 4( املوارد البرشية واالبتكار والتحول 

الرقمي.

هدفنا هو تشكيل مستقبل أفضل، ولتحقيق ذلك نعمل عىل دمج 

االستدامة وترسيخها يف ثقافة مؤسستنا واسرتاتيجية أعاملنا التجارية.

يشجع هذا النهج مامرسات األعامل املسؤولة، والتي بدورها تضاعف 

األثر اإليجايب عىل مجتمعاتنا وتؤدي إىل التغيري عرب سلسلة القيمة 

واملجتمع مبفهومه األوسع واالقتصاد.

ينصب تركيزنا عىل توليد قيمة طويلة األجل لألطراف املعنية يف 

الرشكة. ولهذه الغاية، سنواصل تعزيز أدائنا يف ركائز االستدامة 

الثالثة: البيئية واالجتامعية والحوكمة. ونبذل الجهود لتحقيق هذا 

املسعى ليس فقط لكونه األمر الصحيح الذي ينبغي علينا فعله، بل 

ألنه ميثل دافًعا منطقيًا من الناحية التجارية كذلك، حيث ستحدد 

االستدامة دورات األعامل التجارية القادمة، ونرى فرصاً كبرية للتوسع 

يف إمكانات خلق القيمة عرب بناء وإدارة األصول بطريقة مناسبة 

تحقق متطلبات املستقبل.

يرشف فريق االستدامة واملسؤولية االجتامعية عىل إطار عمل 

االستدامة واسرتاتيجيتنا وسياساتنا ويعطي األولوية للمبادرات 

اإلسرتاتيجية عالية املستوى مثل تطوير خطة عمل لتحقيق صايف 

انبعاثات صفري. تتوافق اسرتاتيجيتنا لالستدامة مع أهداف األمم 

املتحدة للتنمية املستدامة ورؤية أبوظبي االقتصادية 2030. إن 

التزامنا واألساس الذي أنشأناه لتحقيقه واألدوات التي نطورها 

ملساعدتنا عىل النجاح يف هذا املسعى تتامىش متاًما مع األولويات 

الوطنية والدولية. مًعا، سنكون قادرين عىل تشكيل مستقبل أفضل.

بتوجيه من هدفنا واسرتاتيجيتنا، نرى فرصاً كبرية 
للتوسع يف إمكانات خلق القيمة عن طريق 

استثامر وإدارة األصول بطريقة مناسبة تحقق 
متطلبات املستقبل.

هدفنا وإسرتاتيجيتنا

رسالتنا

أن نضع زبائننا يف مقدمة أولوياتنا عن طريق دمج االستدامة 

والجودة والتكنولوجيا واالبتكار يف كل ما نقوم به.

رؤيتنا 

أن نكون رشكة رائدة عىل مستوى املنطقة يف مجال تطوير وإدارة 

املشاريع العقارية، وأن نوفر لحظات وتجارب ال تُنىس وقيمة 

استثنائية لزبائننا ومساهمينا.

اإلنسان، االبتكار، والتحول الرقمي التوسع والنمو اهتاممنا بعمالئنا التميز التشغييل
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تطوير موظفينا	 

ترسيخ ثقافة االبتكار	 

توظيف أحدث التقنيات	 

االستثامر يف التوسع	 

بناء محفظتنا االستثامرية	 

التواصل مع األطراف املعنية يف 	 
الرشكة وإرشاكهم

تعزيز االستدامة االجتامعية 	 
والبيئية

تقديم تجارب استثنائية للعمالء	 

دمج البيئة والجودة يف جميع 	 
جوانب أعاملنا

املحاور االسرتاتيجية

املواءمة مع األهداف االسرتاتيجية

ركائز االستدامة

البيئةاملوظفوناملجتمع            االقتصاد          
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إطار عمل االستدامة

 )UN SDGs( األهداف العاملية للتنمية املستدامة

تعمل مجموعة الدار العقارية ضمن نظام 
متكامل ُيكّننا من صنع مستقبل أفضل، ويشكل 

إطار االستدامة جزًءا أساسًيا من هذا النظام.

نطمح إىل خلق ثقافة أعامل تكون فيها االستدامة يف صميم كل ما نقوم به، 

بحيث يوضح مفهوم االستدامة الطريقة التي نعمل ونتعاون ونبتكر وننمو 

من خاللها.

ركائز االستدامة الرئيسية 

األطراف املعنية 
املوظفون، املساهمون واملستثمرون، املجتمعات املحلية، الرشكاء، الحكومة واملنظمون، العمالء، الرشكات التابعة، املوردون واملقاولون، البنوك واملقرضون

نلتزم بأن نكون رشكة قادرة عىل تحقيق 
األرباح عىل املدى الطويل، وبتحقيق 
األرباح بشكل مسؤول عاًما بعد عام، 

وبخلق قيمة دامئة لجميع األطراف 
املعنيني بالرشكة. ويعني ذلك التفكري 

باآلخرين أثناء مامرسة أعاملنا التجارية، 
ودعم األعامل املحلية وبناء البنية 
التحتية التي تلعب دورًا رئيسيًا يف 

النمو االقتصادي واالزدهار يف املنطقة. 
وينطوي ذلك عىل تأسيس هيكل 

حوكمة قوي وعمليات فعالة وأخذ زمام 
املبادرة يف النهوض بقطاع العقارات، ال 

سيام من خالل االبتكار.

االقتصاد

نؤمن بأن موظفينا هم رس نجاحنا 
والقوة الدافعة لنمو أعاملنا ورحلتنا 

نحو تحقيق االستدامة، فهم ينهضون 
مبستوى إنجازاتنا إىل آفاق تتجاوز 

توقعاتنا ويسخرون طاقاتهم اإلبداعية 
بعزميتهم وخرباتهم الطويلة لتحقيق 

أهدافنا وتجاوزها. 

املوظفون

نهدف إىل الحد من تأثرينا عىل البيئة 
وتحسني كفاءتنا يف االستغالل األمثل 

للموارد مبرور الوقت، إدراكًا منا 
بأهمية جهودنا املبذولة يف حامية 

سالمة البيئة ألنها مسؤوليتنا الكربى 
تجاه األجيال القادمة. نظراً ألننا 

نعمل يف منطقة تتأثر بعوامل املناخ 
وتغرياته، ميثل تخفيض الكربون أولويًة 
رئيسيًة بالنسبة لنا، وتتوافق طموحاتنا 
نحو تحقيق صايف انبعاثات صفري مع 

التزام دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بتحقيق هذا الهدف بحلول عام 2050.

البيئة

»منلك حاليًا يف جميع الرشكات التابعة ووحدات األعامل واإلدارات التابعة 

للدار العقارية هياكل أوضح لحوكمة االستدامة ومجموعات أعمق لبناء 

الخربات وجمع املعرفة. وإىل جانب وجود أهداف االستدامة، هناك هيكل 

محدد للمساءلة، والذي يضمن قيام كل فريق داخل الدار بدمج االستدامة 

يف كل ما يفعله. لقد وضع العمل الذي قمنا به عىل مدار االثني عرش شهراً 

املاضية األسس التي ميكن للدار العقارية توظيفها لتحقيق طموحها يف 

الوصول إىل صايف انبعاثات صفري. «

سلوى املفلح

 مديرة إدارة االستدامة واملسؤولية املجتمعية

يأيت بناء مجتمعات حيوية وصحية 
يف صميم ما نقوم به، إذا ميكن لهذه 

املجتمعات ذات األبعاد املتعددة 
التي تتيح للمواطنني واملقيمني والزوار 

العيش والعمل والرتفيه أن تكون 
حافزا ً قويا إلحداث تغيريات تصب 
يف صالح االستدامة، وال نقصد هنا 

تعزيز االستدامة عرب األبنية والعقارات 
فحسب، وإمنا تشمل كذلك تشجيع 

أمناط الحياة املستدامة بني كافة أفراد 
هذه املجتمعات.

املجتمع
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 مسريتنا املتواصلة نحو االستدامة 

نخوض يف الدار العقارية رحلًة طويلة األجل 
لتحقيق االستدامة، وتتضافر جهودنا مًعا لتشكيل 

مستقبل أفضل. 

انصب تركيزنا طوال عام 2021 عىل بناء فرق االستدامة وتنفيذ 
هياكل حوكمة أكرث وضوحاً عرب مختلف أعامل الدار العقارية 

وإداراتها والرشكات التابعة لها. 

تضمنت خططنا التنفيذية املفصلة يف الدار للتطوير والدار 
لالستثامر تخفيض  الكربون ومتكني كل قطاع من قطاعات 

األعامل من تقديم مبادرات استدامة قادرة عىل إحداث األثر.

يتمتع إطار االستدامة بهيكل واضح للمساءلة يرشف عليه الرئيس 
التنفيذي للشؤون املالية واالستدامة )CFSO( ومجلس االستدامة. 

ويف عام 2021، أنشأنا مجالس فردية يف الدار للتطوير والدار 
لالستثامر، تتوىل تنفيذ اإلسرتاتيجية ومراقبة األهداف وتعزيز 

الحوكمة لوضع إطار عمل االستدامة موضع التنفيذ عرب كل قطاع 
من قطاعات أعاملنا. تقوم املجالس أيضاً بتطوير خطط عمل 

إضافية لتحقيق االستدامة عىل مستوى الرشكات الفرعية.

إعداد التقارير الخارجية:

2018 - الوقت الحايل

نرش تقرير االستدامة مقابل 
ركائز االستدامة األربعة الرئيسية

بناء القدرات األولية

2020-2019

تشكيل فريق االستدامة املؤسسية 
بشكله الحايل

وضع االسرتاتيجية: 

2021-2020

وضع اسرتاتيجية االستدامة مقابل ركائز 
االستدامة األربعة الرئيسية

خطة تخفيض  الكربون: بداية عام 2022

وضع خطة العمل لتحقيق صايف انبعاثات 
صفري بهدف اقرتاح مسار لتخفيض 

الكربون وتحديد املراحل إلطالق مبادرات 
االستدامة األخرى

طرح املبادرات:

2025-2022

املبارشة بطرح مبادرات االستدامة 
االسرتاتيجية، مبا يف ذلك اإلجراءات 
التمكينية لتنفيذ خطة عمل صايف 

االنبعاثات الصفري

الرتكيز عىل البيانات:

2022-2021

إيالء األولوية لجودة البيانات، وسد 
الفجوات يف عملية جمع البيانات 

وتعزيز قدراتنا وعملياتنا

أعامل مستدامة وتحقق صايف 
انبعاثات صفري تُظهر ريادة 
القطاع يف اإلمارات العربية 

املتحدة واملنطقة األوسع

التحسني املستمر 2050-2022

تحقيق التقدم يف االستدامة عن طريق تنفيذ أداة 
ملراقبة األداء يف أولويات تخفيض  الكربون حسب 
خطة صايف االنبعاثات الصفري للرشكة والتعديالت 

التحديثية ومشاريع التطوير العقاري املستدامة 
والتنسيق الخارجي مع سلسلة التوريد والحكومة

مسريتنا نحو االستدامة
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االلتزام بالوصول إىل صايف االنبعاثات 
الصفري

اتخذنا خطوة رئيسية شكلت نقلة يف مسريتنا نحو االستدامة متثلت يف 

االلتزام بالوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري والعمل عىل خطة العمل 

التي أطلقناها لتحقيق هذه الغاية بطريقة مبنية عىل علوم املناخ.

لقد ارتقت الدار العقارية بهدفها املتمثل يف تحقيق الحياد 

الكربوين )Carbon Neutrality( إىل االلتزام بالوصول إىل صايف 

االنبعاثات الصفري )Net Zero( وذلك للمواءمة مع التزام 

اإلمارات العربية املتحدة بالوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري 

بحلول عام 2050. نقوم حاليًا بوضع اللمسات األخرية عىل خط 

األساس للبيانات ونسري عىل الطريق الصحيح نحو إطالق خطة 

العمل لدينا للوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري.

الحوكمة الرشيدة واملساءلة والشفافية

نجحنا يف تحسني تصنيفات الرشكة يف املجاالت البيئية واالجتامعية والحوكمة، ويعكس 

ذلك قوة هيكل الحوكمة لدينا، حيث قمنا بنرش 17 سياسة تتعلق باملجاالت البيئية 

واالجتامعية والحوكمة.

تقييم مخاطر االستدامة يف مؤرش »ساستيناليتيكس«

الدرجة التي حققتها الرشكة يف مؤرش »داو جونز« لالستدامة

تبوأنا املرتبة التاسعة عاملًيا من بني 107 رشكة عقارية.

الرتكيز عىل جودة البيانات 

قمنا بالرتكيز يف عام 2021 عىل جودة البيانات بهدف سد الفجوات التي حددناها يف 

عملية جمع البيانات وتعزيز إمكانياتنا وعملياتنا يف إدارة هذه البيانات. 

تشمل تطلعاتنا املستقبلية إنشاء لجان عمل عرب مختلف قطاعات 

األعامل ملواءمة أنظمة ومنهجيات جمع البيانات ودمج املخرجات 

يف مسارات العمل الخاصة بكل قسم.

تعيني مدراء لالستدامة ودمج مؤرشات األداء الرئيسية الخاصة 

بقياس االستدامة يف مختلف قطاعات الدار العقارية.

توحيد ومواءمة البيانات املتفرقة عرب مجموعتنا املتنوعة.

إطالق نظام إلدارة بيانات االستدامة.

تدريب أكرث من 500 مستخدم، مبا يف ذلك املوردين 

واملقاولني عىل نظام إدارة بيانات االستدامة.

58

38 2020

2021

0100

درجة تقييم بني 10 و 20 مصنف عىل أنه »منخفض املخاطر«

تصنيف 16.6
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إحراز تقدم عرب ركائز االستدامة لدينا )أ(

لقد أحرزنا تقدًما يف جميع ركائز االستدامة األربعة. تشمل أبرز املنجزات ما ييل:

إنجازاتنا:   

)أ( أُعدت هذه األرقام وفًقا ملعايري إعداد التقارير التي قد تشمل االستخدام الواضح املعامل للتقديرات واالستقراءات والتغطية الجزئية بناًء عىل البيانات الحالية املتوفرة. للحصول 

عىل مزيد من التفاصيل، يُرجى االطالع عىل قسم »معايري إعداد التقارير« يف فصل »اإلفصاح« الوارد بتقرير االستدامة لرشكة الدار العقارية 2021.

االقتصاد

 %89
معدل رضا العمالء، مقارنًة بـ 82% يف عام 2020

8.8 مليار درهم 
)ICV( أُعيد تدويرها يف االقتصاد املحيل من خالل برنامج القيمة الوطنية املُضافة

املجتمع

25 مليون درهم
حجم اإلنفاق عىل مبادرات املسؤولية االجتامعية لرشكة الدار

  26
مكون من مكونات مؤرش معيشة املجتمع تم تحليلها عرب مجتمعاتنا بأكملها

املوظفون

  %35
هي نسبة املواطنني اإلماراتيني يف قوى العمل )عىل مستوى رشكة الدار العقارية 

فقط وليس يف كامل املجموعة(، مقارنة بـ92% يف عام 2020.

 %42
نسبة النساء يف قوى العمل لدينا، باملقارنة مع 31% يف عام 2020

البيئة

خط األساس لعام 2021  
حددنا خط األساس للبصمة البيئية الخاصة مبسريتنا نحو خفض الكربون

-20% استهالك الطاقة
النسبة املستهدفة ملرشوع التعديل التحديثي إلدارة الطاقة الذي أطلقته الرشكة
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نظرة عىل عام 2021

البيئة

1,932,952 طن من مكافئ 
ثاين أكسيد الكربون

إجاميل انبعاثات الغازات الدفيئة يف رحلتنا لتخفيض الكربون خالل عام 2021 

)النطاقات األول والثاين والثالث(

631,540 ميجاوات يف الساعة

االستهالك اإلجاميل للطاقة للمحفظة املدققة يف عام 2021

4,342,542 مرت مكعب    
إجاميل استهالك املياه من املحفظة املدققة يف عام 2021

املوظفون

إجاميل القوى العاملة: 

معدالت األجور حسب الجنس حسب لفئة املوظفني

رجال

9,729 
(2020)

نساء

رجال

7,512 
(2021)

نساء

ا�دارة العليا

:نساء :رجال

ا�دارة الوسطى

:نساء :رجال

الوظائف غ� ا�دارية

:نساء :رجال

1.16

1.07

0.61

1

1

1

%12.3 %0.4

%87.3

%12.3 %0.4

%87.3

%12.3 %0.4

%87.3
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نساء

نساء

نساء

%47
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منيض قدًما

بينام منيض قدًما يف مسريتنا نحو تحقيق االستدامة، نحتاج إىل إدارة النمو للحفاظ 

عىل قوة األداء التجاري والقيمة املستدامة التي نقدمها لجميع األطراف املعنيني يف 

الرشكة. 

سنواجه هذا التحدي عىل ثالث مراحل: وضع اللمسات األخرية عىل األسس التي بنيناها يف عام 2022، واالستمرار يف نقل االستدامة لتصبح يف 

صميم عملياتنا خالل الفرتة الواقعة بني 2023 - 2026؛ ومن ثم استخدام ما سبق للميض قدًما بوصفنا رشكة عاملية رائدة يف مجال العقارات 

املستدامة.
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 بناء األساسات تحت منوذج التشغيل الجديد

األهداف:
وضع اللمسات األخرية عىل خط أساس كامل لبيانات الكربون واملاء والنفايات 1. 

)مبا يف ذلك انبعاثات النطاق 3 الناتجة عن املستأجرين( لرتسيخ األداء الحايل 

بوصفه نقطة انطالق لقياس صايف االنبعاثات الصفري

استخدام خط األساس لتطوير خطط معتمدة عىل البيانات للتحسني )مثل 	 

املجاالت ذات التأثري الكربوين العايل يف سلسلة التوريد، واستخدام هذا 

البيانات وتحليلها كأساس ملشاركة الحكومة واألطراف املعنيني الرئيسيني يف 

خطط عملنا(

سد فجوات البيانات الحالية لزيادة اكتامل تغطية سلسلة القيمة، وتحسني 	 

منهجية االحتساب التقديري للبيانات

التخطيط ملشاريع تجريبية تستهدف الوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري 2. 

عرب قطاعات األعامل التجارية لفهم املزيد حول االعتبارات التقنية والتجارية 

األساسية املتوامئة مع صايف النمو الصفري

البدء يف إنجاز مبادرات االستدامة رسيعة املكاسب - نقل املبادرات األساسية 3. 

من التصميم إىل التنفيذ، مثل الصيانة التنبؤية ومعالجة املياه الرمادية يف 

املوقع وإعادة استخدامها

البدء يف برنامج بناء القدرات املستدامة مع قيادة الدار4. 

تصميم وتنفيذ برامج مشاركة الحكومة وسلسلة التوريد من أجل االستدامة5. 

املدى القصري – 2022

 تعميم االستدامة 

األهداف:
إطالق مبادرات االستدامة التي تنطوي عىل أكرب قدر من التحديثات:  1. 

تصميم دليل يتوافق مع متطلبات الوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري	 

إطالق مشاريع تجريبية عن تطور الجهود نحو الوصول إىل صايف االنبعاثات 	 

الصفري

التعامل مع مزودين منخفيض الكربون	 

اسرتاتيجية التسويق واملبيعات للمباين املستدامة	 

التوافق مع توقعات القادة العامليني يف مجال العقارات بشأن أداء الرشكات يف 2. 

املجاالت البيئية واالجتامعية والحوكمة واإلفصاحات

التحقق املستقل من أهدافنا لتخفيض االنبعاثات من خالل مبادرة األهداف 	 

)SBTi( املبنية عىل العلم

اإلفصاح عن التقدم املحرز يف تنفيذ برنامج واضح ومتدرج ملبادرات 	 

االستدامة

أخذ دور قيادي يف مجموعات املشاركة الخارجية داخل القطاع ومع 	 

الحكومة والعمالء

تقديم إجراءات متكني محددة لتغيري السلوك ودفع التحول عىل نطاق واسع، 3. 

مثل:

بناء القدرات املستهدفة لسد فجوات الكفاءة الفنية حول االستدامة	 

استخدام معلومات إدارة االستدامة يف اتخاذ القرار االسرتاتيجي	 

املدى املتوسط – 2023–2026

 امليض قدماً بوصفنا رشكة عاملية رائدة يف مجال العقارات املستدامة

األهداف:
التوسع يف مقاييس األداء، عىل سبيل املثال قياس:1. 

الكربون الكامن	 

املواد	 

خلق القيمة االجتامعية وتقديرها	 

مراقبة إنرتنت األشياء )ToI( )لتعزيز صناعة املكان/تصميم املرافق من 	 

خالل إيجاد األماكن الذكية التي تعزز النتائج البرشية الهادفة، بدعم من 

مبادرات التوأمة الرقمية(

تحقيق األداء مقابل أهداف مؤقتة للوصول إىل صايف االنبعاثات الصفري تكون 2. 

ذات مصداقية عالية والعمل كجهة رائدة يف القطاع، وربط األداء باألهداف 

الوطنية لدولة اإلمارات العربية املتحدة

الرتكيز عىل املتطلبات الجديدة لألسواق )الطلب عىل العقارات املستدامة( 3. 

املدى الطويل – 2026+

11

تقرير االستدامة لرشكة الدار العقارية 2021 -  امللخص التنفيذي

رحلتنا املتواصلة يف االستدامة

حول التقرير

آراء قياداتنا

هدفنا واسرتاتيجيتنا

إطار عمل االستدامة 

نظرة عىل عام 2021

منيض قدًما



تواصل معنا
sustainability@aldar.com

www.aldar.com

أصدرت هذه الوثيقة رشكة الدار العقارية 
ش.م.ع. العنوان: الدار سكوير، ياس مول، 

أبوظبي.
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