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التقرير اال

تحقيق عوائد مستدامة 
من خالل االستثمارات 

المدروسة 
واالستراتيجيات 

المبتكرة

استر اتيجيتنا

تجّسد رؤيتنا المؤسسية أهدافنا وطموحاتنا، بينما تعكس رسالتنا 
هويتنا ومجموعة القيم المؤسسية التي نلتزم بها، وكلتاهما تشكالن 

الركيزة األساسية في مساعينا االستراتيجية والتزامنا الراسخ تجاه كافة 
أصحاب المصلحة والشركاء.

رؤيتنا
ى شركة الدار رؤيًة طموحة حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها  تتبنَّ
كشركة رائدة إقليميًا في تطوير وإدارة المشاريع العقارية وذلك 

عبر توفير تجربة متميزة لعمالئها وتحقيق أفضل قيمة ممكنة 
لمساهميها.

رسالتنا
التركيز على تلبية تطلعات عمالئنا باعتبارها أولوية مطلقة، من خالل 
نهج يضع االستدامة والجودة والتكنولوجيا واالبتكار في صميم كل 

عمل نقوم به.

ِقَيُمنا
تلبية تطلعات العمالء

نقدم لعمالئنا تجربة استثنائية خالل مختلف مراحل عالقتنا بهم.

التنّوع والشمولية
نثّمن ثقافة التنّوع ومعاملة الجميع بمبادئ االحترام والشمولية 

والحفاظ على الكرامة اإلنسانية.

سرعة األداء
نتبّنى نهجًا ذكيًا في سرعة االستجابة والمرونة واألداء القوي 

وااللتزام.

االبتكار
يشكل األداء القوي والنتائج المتميزة واالبتكار في مختلف جوانب 

العمل، ميزة تنافسية رئيسية ترّسخ مكانتنا الريادية.

التعاون
نحن عائلٌة واحدٌة، نتعاون ونعمل معًا بروح الفريق الواحد لتخّطي 

كافة العوائق والتحديات والوصول إلى أهدافنا المشتركة.

األداء المالي

تلبية تطلعات واحتياجات 
العمالء

الركائز االستراتيجية

تعزيز قيمة استثمارات 
المساهمين

زيادة األرباح والهوامش 
الربحية

توسيع نطاق نمونا 
المستدام وتوجيهه نحو 

المسار الصحيح

نحن شركة عقارية رائدة 
ذات موثوقية عالية

 تمّيز األداء األداء المالي
التشغيلي

 توّفر تجارب متميزة ال 
مثيل لها

 تلبية تطلعات 
العمالء

وتحقق عوائد مستدامة

الكوادر المبدعة واالبتكار و النمو والتوّسع
اإلستدامة والتحّول الرقمي
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التقرير اال
استر اتيجيتنا )تتمة(

سيسهم التركيز على 
العوامل الداعمة في 

الشركة بتطوير

عملياتنا الداخلية، 
والتي بدورها 

ستسمح لنا

بتلبية تطلعات 
واحتياجات العمالء 

بصورٍة أفضل

استقطاب المواهب 
عالية األداء 

واالحتفاظ بها

االستفادة من 
البيانات اآلنية التخاذ 

قرارات أكثر استنارة

االلتزام بتسليم مشاريعنا في الوقت المحدد 	 
ووفقًا للميزانية المخطط لها ومواصفات 

الجودة المطلوبة
تحقيق أعلى قيمة ممكنة واقتناص الفرص 	 

عبر محفظة أصولنا
االرتقاء بكفاءة عملياتنا وتعزيز سلسلة القيمة	 
ترسيخ أسس ثقافة وممارسات الجودة العالية 	 

عبر كافة جوانب أعمالنا
تحقيق قيمة مستدامة وخفض التكاليف عبر 	 

محفظة استثماراتنا

التواصل الفّعال مع العمالء 	 
والمستهلكين على كافة 

مستويات أعمالنا
توفير تجربة عمالء استثنائية	 
توطيد عالقتنا مع العمالء من 	 

خالل برامج الوالء وحمالت 
التسويق الموّحدة

دمج وتعزيز ممارسات االستدامة 	 
االجتماعية والبيئية

اقتناص فرص التوّسع اإلقليمي والدولي 	 
واستثمارها

تعزيز نمو محفظتنا المحلية على نحو مستدام 	 
وفّعال

تحقيق االستخدام األمثل ألصولنا وتعزيز 	 
معدالت نمّوها

التواصل بشكل فعال مع أصحاب المصلحة 	 
والشركاء الرئيسيين لدفع عجلة نمو أعمالنا

وتحقق عوائد 
مستدامة.

توظيف تقنيات 
مبتكرة ورائدة 

في جميع عملياتنا 
وخدماتنا

تطوير مهارات 
موظفينا وتعزيز 

انتمائهم لبيئة عملهم

تشجيع ودعم ثقافة 
االبتكار واإلبداع 

في العمل

تمكين ودمج 
االبتكار في مختلف 

جوانب أعمالنا

نحن شركة 
عقارية رائدة ذات 

موثوقية عالية

توّفر تجارب 
متميزة ال مثيل لها

ت 
طلعا

تلبية ت
الء

العم
النمو 

سع
والتو

خارطة االستراتيجية 
المؤسسية لشركة الدار

وتعزيز العوائد 
المالية التي نقدمها 

للمساهمين.

زيادة األرباح 
والهوامش الربحية

تعزيز قيمة 
استثمارات 
المساهمين

توسيع نطاق نمونا 
المستدام وتوجيهه نحو 

المسار الصحيح

كار و 
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