
 
 

 2019ديار للتطوير تعلن عن نتائجها المالية للربع األول 
 

 2018مليون درهم متقاربة نتائج الربع األول  175.8تصل إلى  اإليرادات 
  2019قائمة قوية من المشاريع وخطٌط إلطالق تسليم عدة مشاريع في عام 

 
أعلنت "ديار للتطوير"، شركة التطوير العقاري والخدمات : 2019 مايو 1دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

بإيرادات  2019مارس  31 للربع األول المنتهي فيغير المدققة العقارية الرائدة في دبي، اليوم عن نتائجها المالية 
 مليار درهم.  18.3مليون درهم وصافي أرباح بلغ  175.8قدرها 

 
 مليون درهم.  176.5والتي بلغت  2018مع إيرادات الربع األول متقاربة  2019إيرادات الربع األول وجاءت 

 
تسليم عدة مشاريع من قائمة مشاريعها المتنوعة، فقد شهد الربع األول من العام "ديار" عتزم ت، 2019في عام و 

لضيافة بالشراكة ا"، أول مشروع تنفذه الشركة في قطاع ميلينيوم أتريا الخليج التجاريالجاري االفتتاح الرسمي لفندق "
". أما مشروعها الثاني في قطاع الضيافة والمزمع إطالقه فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق األوسط وأفريقيامع "

 ، فهو فندق "ميلينيوم البرشاء" الذي سيدخل حيز التشغيل قبل نهاية الربع الثاني. 2019خالل العام 
 

و"دانيا" ضمن مشروع "ميدتاون" الذي تطوره الشركة وفقًا للجدول وتمضي العمليات اإلنشائية في منطقتي "أفنان" 
، ومن %90. وتجاوزت المبيعات في كال المنطقتين نسبة %80الزمني المحدد وبلغت نسبة اإلنجاز فيهما قرابة 

 . 2019المتوقع تسليمهما خالل عام 
 
دمًا لتحقيق أداء نتطلع ق": ة "ديار للتطوير"سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركقال تعليقًا على هذه النتائج، و 

عدة مشاريع في العام الجاري. وقد سجل فندق في ضوء خططنا الرامية إلطالق وتسليم  2019متميز خالل عام 
لثاني إلى وسنقوم قريبًا بإضافة الفندق االضيافة، وهو مشروعنا األول في قطاع ‘ ميلينيوم أتريا الخليج التجاري’

في غضون األشهر القليلة المقبلة. ومن شأن هذه المشاريع، إلى ‘ ميلينيوم البرشاء’محفظتنا لدى افتتاح فندق 
، أن تعزز من قدرتنا على مواصلة تسجيل النتائج ‘دانيا’و‘ أفنان’جانب عمليات التسليم المرتقبة لمنطقتي 

 ". 2019المميزة في عام 
 



 
 

" الميبنك دبي اإلس" يمتلك فيهاشركة مدرجة في سوق دبي المالي هي "ديار للتطوير"  ومن الجدير بالذكر أن
عدد  في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في شركات التطوير العقاري الرائدة إحدى وتعد الشركة حصة األغلبية.

يرتها الطويلة خالل مس"ديار للتطوير" قد تمكنت . و المتميزة في اإلمارةمن المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني 
 .من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة

 -انتهى-
 نبذة عن شركة "ديار للتطوير":

ي لتطوير العقاري الرائدة والملتزمة باالبتكار وخدمة العمالء. ومنذ تأسيسها فتعد شركة "ديار للتطوير"، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، إحدى شركات ا
 ، نجحت الشركة في تسجيل نمو هائل وسريع لتصبح واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المنطقة.2002عام 

 
ية بالمنطقة. وساهمت عبر رؤيتها العميقة للسوق وخدماتها العالموتتمتع ديار بمكانة قوية تؤهلها للعب دور محوري في نمو وتطور قطاع العقارات 

 المستوى في مجال إدارة العقارات، في تعزيز قيمة استثمارات مساهميها وضمان مكانة ريادية متقدمة للشركة في المشهد العقاري بالمنطقة.
 

ائدًا لي عمالئها األولوية الكبرى في استراتيجياتها. وتعد الشركة مزودًا ر وتجمع ديار بين التميز والرؤية الحكيمة لتقدم مساحات عيش مثالية، كما تو 
في  تللحلول المتكاملة والشاملة في مجال التطوير العقاري، وتتضمن مجاالت أعمالها خدمات التطوير العقاري المتكاملة وخدمات إدارة العقارا

المرافق للمباني السكنية والتجارية. ويحرص فريق إدارة جمعّية المالك على ضمان رفاهية مختلف أنحاء دولة اإلمارات. كما توفر "ديار" خدمات إدارة 
 مجتمعات "ديار" من خالل تقديم أفضل الخدمات.

 
( وغيرها من القوانين ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وهي مسجلة لدى Escrowوتلتزم الشركة بقانون حسابات الضمان العقاري )

 .07/15يئة التنظيم العقاري تحت الرقم المرجعي ه
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