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مايو 
الدار العقارية تعلن عن نتائجها المالية للربع األول 	 

2020/ الدار تسجل إيرادات بقيمة 1.76 مليار درهم 
خالل الربع األول 2020

الدار العقارية تساهم في الجهود الوطنية 	 
المبذولة لحماية صحة وسالمة أفراد المجتمع 

وتعزيز استمرارية األعمال

أغسطس 
الدار العقارية تحرز تقدمًا الفتًا في خطط االستدامة 	 

وتحدد مجموعة جديدة من االلتزامات الطموحة
الدار تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني 2020	 

أبريل 
الدار العقارية تتعاون مع »أبوظبي التجاري« و«أبوظبي اإلسالمي« و«أبوظبي األول« لتقديم عرض تمويل عقاري للعمالء	 
الدار العقارية تعلن إطالق برنامج »أطمح« لتوفير التدريب المهني وفرص العمل ألصحاب الهمم في إمارة أبوظبي	 
الدار العقارية تتعاون مع »صندوق الوطن« وتساهم بمبلغ 5 ماليين درهم لتوفير 10 آالف جهاز حاسب محمول لدعم مبادرة 	 

التعلم عن بعد
موظفو الدار العقارية يؤكدون دعمهم الكامل لمجتمعهم بتقديم مليون درهم إماراتي لمبادرة هيئة »معًا«	 

مارس 
الدار العقارية تعقد اجتماع الجمعية العمومية باستخدام تقنية 	 

االتصال المرئي
شركة الدار العقارية تعلن عن برامج بقيمة 100 مليون درهم 	 

لدعم المجتمعات السكنية, و محال التجزئة و المدارس
الدار العقارية تستثمر مبلغ مليوني درهم في تمويل مشاريع 	 

»عقود األثر االجتماعي« من هيئة المساهمات المجتمعية 
»معًا«

يناير 
الدار تجدد التزامها بتعزيز االستدامة خالل 2020	 
الدار العقارية تعلن أسماء المرشحين النهائيين ضمن 	 

مسابقة »منّصة« لرواد األعمال

الدار العقارية تعلن عن شراكة مع أهم المؤسسات المالية الرائدة في دولة 	 فبراير 
اإلمارات لتوفير عرض تمويل عقاري جذاب وحصري

الدار العقارية تعلن عن نتائجها المالية لعام 2019	 
توصية توزيع أرباح 14,5 فلس للسهم الواحد للمساهمين 	 
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أكتوبر
»القابضة« و»الدار« توقعان اتفاقية بشأن إدارة 	 

وتنفيذ مشاريع في أبوظبي بقيمة 40 مليار درهم
الدار العقارية توقع مذكرة تفاهم مع مكتب فخر 	 

الوطن لتقدير ودعم العاملين في خط الدفاع 
األول في دولة اإلمارات

ديسمبر 
الدار العقارية تبيع مجمع أبوظبي للجولف شامال 	 

فندق ويستن مقابل 180 مليون درهم
الدار العقارية توقع اتفاقية مع »تبريد« لبيع أصولها 	 

في مجال تبريد المناطق بأبوظبي مقابل 963 
مليون درهم

نوفمبر 
الدار تبيع كافة وحدات مشروع »نويا« الجديد على جزيرة ياس 	 

في اليوم األول من طرحها
الدار تعلن نتائجها المالية للربع الثالث 2020	 

سبتمبر 
الدار تطلق برنامج الوالء الرقمي »دارنا«	 
الدار العقارية تطرح وحدات جديدة للبيع في 	 

مشروع »وترز أج« بجزيرة ياس




