
 
 

 

 

Classification : External General Purpose 

 مع دبي القابضة استراتيجيةبشراكة الدار 

 ي العقار  دبيتدخل سوق 
 

تعزز تنويع معروضهما  أنها  كما    ،الشركتين كلتال  المتنامية  محفظةال  نطاق  توسيعالشراكة    تدعم •
  3.55)  مليون قاد  مرعع  38.2 بمساااااااااا اةسااااااااا نياة  ثلثاة مجمعاا  العقااري من خل  تطوير 

  (مرععمليون متر 
 ،سااااا نية بارز   مناطقمن   بالقربدبي،  المخطط الحضاااااري لفي قلب  عا المجم  إنشاااااا   سااااايتم •

 2023 عا ال في إطلقها المخطط من س نية و د  9000 من أكثر وستضم
 

لدشتتتتتتتتتتتتتترمت  لدرل تر     م تة     ،أبرمت  لدترلا لدارتةا ت   :2023  فبراير 2اإلماارا  العرعياة المتحاد ،    -أبوظبي
  محفظ   ترير لدم شتترم  لتستتمارةا لداةدر      لدرةبضتت ، ورب   ؛أبوظب تطو ر ولستتمارةا وارلا  لدارةالف     

مشتتتتتتةا    مطو ر د  مشتتتتتتمرم إدزلم      لتفةق   ؛    قطةعةف عر   راهم مل ةا  130  بق ر   لألصتتتتتتو  من  ممنوع 
 .ا  س      رب ز  ضرن مولق  ممري  سكن   تو ر ت ةاب جرير  

 
  مستتتتتتتتتتتتتتةعيهةإطةا     لدرهرت  روو  لدرلا إد  ستتتتتتتتتتتتتتوة لدارتةالف عةد ت  لألرل     رب ،    لتتفتةق ت ترات  هه  

مشتتتتتةا   لدرلا قير   محفظ إد  مرة تشتتتتتك  إضتتتتتة   مبير     ،لد رير  لألستتتتتولة رلو لدرستتتتتمرر  لحو لدموستتتتت    
لد رير   ي مطو ر بةإلضتتتتتة   إد  مشتتتتتروعهة لدأبوظب      جز ر  لدفةهر  عل  مؤورًل  لستتتتتمحول هة بار   لدمطو ر،

 .لدولجه  لدبحر      اأس لدخ ر عل  
 
  مرب  قرم  مليون   38.2  برستتتة    مبير   أالضتتت  قط ستتت رملل لدرشتتتروت لدرشتتتمر  ،   من وال  هه  لتتفةق و 
      لستتتتتمرلت    ثالث  مولق  ضتتتتترن رير  لد  لدستتتتتكن  ر راةف لدتطو ر    ستتتتتيممو . (مليون ممر مرب   3.55)

من لدارير من لدر راةف لدستتتتتتتكن      بةدررب   E611و  E311   لدحضتتتتتتتري درب  عل  شتتتتتتتةاعخطط  قلب لدر
لدرنطرت  لدمطو ر ت      وغير لدرطوا  لدرمبق ت     هته  رمو ر قط  لألالضتتتتتتتتتتتتتت  لدمن أولور    هتة، علرتًة بت للدبتةاة 

 لد هلب .و لدرهر  
 



 
 

 

 

Classification : External General Purpose 

  ا  ستتتتتت ةً  ةً محرم ُتار   ولدم لدر  ستتتتتت      لدرطةعةف من    لدارير لدرةبضتتتتتت ، لدشتتتتتترم  لدرل ر        رب م    بةدماةون و 
ممود  لدرلا عرل   لدمطو ر لدكةمل  برخملف مرل لهة،  ستتت  رب ، إمةا ولتبمكةا ولتقمصتتتةر لدرار        لنرود

 لدرشةا   لدمطو ر  . وارلا  تنفيه إد   ووصوتً  لدب   برر ل  مروالً  ولدمصر ملدرفهوم  وض     دل  برة
 

  لدبحث عنلولصتتتتتتتت  : "طل  الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقاريةو   هه  لدرنةستتتتتتتتب ، قة  
مصتتتتتتتتتتةرا جرير   يو ر دنةمرة لنرو لدمحود ، لستتتتتتتتتتمرلت  يمنة دتنفيه   من وال لدموستتتتتتتتتت   جرير  دلنرو و  رص  

،  مهر     تةا خ لدرلا  محط  ي لدارةا   رب روودنة ستتتتوة   را  و ق ر  أكبر دلرستتتتةهرين.  حريق  تيرلرلف و دإل
ماةد ًة دنة    هه  لدخطو ،   لستتتتتتتتتمرلت   ةً ترا  شتتتتتتتتتر كًة    لدم   ،رب  لدرةبضتتتتتتتتت م    لدماةون  إد لمطل     كرة ألنة

 ".لدباير  لدررى عل  لإلمةا     لدولعر  لدنرو إمكةلةف  من دالسمفةر 
 

سوقهة   هب  مرم ي  درة  لسمكشةف لدرز ر من  رص لدموس  ولتسمارةا    رب   أيضةً نولص   س"  :قائلا   وأضاف
  مزرهر مستتتوة   لإلمةا   ستتترا بةإلضتتتة   إد    ،وتطوالضتتت   به من   مستتتمتومة أستتتةستتت ةف قو      منلدارةاي 

لألج  من     طلب طو لمستتتتتتتتتتمو ةف    لدارةاي ستتتتتتتتتتوة رب   شتتتتتتتتتتهر ي   دل،  جةلب  إد  .تزور بةدفرص لدر ز  
لدم     ستتتمبةق  لتحكوم    لدستتت ةستتت  لدو   رمنوتلإلمةا  لدلقمصتتتةر برعم من لدرستتتمخرمين لدنهة يين ولدرستتتمارر ن  

 ."لدهي تشهر  رسمررلد سكةل لدنرو  ضاًل عن لد، تسمشرف لدرسمرب 
 

أكار من    وستتتتتتمضتتتتتتم ،عر  مرل  وستتتتتتيمم إل ةةهة عل     2023لدرشتتتتتتةا      عةم    تطو رمنطلق أعرة   ستتتتتت
    م مرع مرل ق ت ز   و ستتتتتتة ةف  م، تكرلهة  لدستتتتتتكن   هةوس ولدشتتتتتترق و ر  تمنوت بين لدفل  ولدمةون   9000

. وستتتتتتتمو ر هه  لدر راةف (مليون ممر مرب   1.8) مربا  قرم  مليون   19.3إجرةد   تبلغ  طةبق    برستتتتتتتة    
لستتمهرلف قةعر  عرال  أوستت  من درلا  ركن لستتوة رب  مرة ي    ر ر  من لوعهة  و ةالف  لد رير   لدستتكن    

ولتستتتتمرلم   ال   وا ة  لدرةطنين  لدمصتتتتر م عةد  لد ور  و جوللب عل   أكار أكار تنوعًة، وستتتت كون لدمرميز  و 
 .  لدر مرعلدح ة  و 
 

 مرلا  عل   لدرةبضتتتتتتت ، رب   ستتتتتتتةهر  " دبي القابضاااااة:لأميت كوشاااااا ، الرئيس التنفيذي جةلبه، قة   ومن
م     تاةولهة   را  و  رب ،  إمةا     لدارةاي   لدرطةت  لرو  مستتتتتير   ا ر      ا  ستتتتت   شتتتتتك ب  لدرةضتتتتت  ، لدستتتتتنولف 

  مرا   تملد  رشتتتتتتمرماؤ مهرة لددمرجر     لألهر     غةي    وطو لدرلا، إ رى لدشتتتتتترمةف لدرل ر     لدرطةت،  
  لألطرلف دكة   لدطو    لألج   عل  مستتتتتتمرلم   ق ر   وتحريق  لإلمةالف     لتقمصتتتتتتةري  لدنرو  ع ل  ر     

 ".لدران  



 
 

 

 

Classification : External General Purpose 

 
"و   ظ  لدبيئ  لتقمصتتةري  لدرو      إمةا  رب  وةوم لدنرو لدرستتمرر    لدرطةت لدارةاي،  :قائلا   أضاافو 

  لدرستتتتتتتتتتتتتتمارر ن  من  لدرز تر   جتهب   إد  تؤهلنتة  جيتر   مكتةلت     تنلنتة لرملتل لإلمكتةلتةف ولدررومتةف لدم  ت النتة  
   لدستتوة.  جرير   وو ةالف  ةً  رصتتبرواهة    تطرحلدم     ،لتستتمرلت     لدشتترلكةف  هه   ما  وال  من  لدروديين
مولنة شتتتر كًة   ،لدحة   بةإلل ةةلف ولدن ة ةف   ستتت لنةلدضتتتو  عل   لدرشتتتمر  م  لدرلا  ههل لدرشتتتروت  و ستتتل ط

ترةشتتت ًة م   و . ولدشتتترمةف  لدرؤستتتستتتةف مبرى  و لإلقل ريين    لدرستتتمارر نمن   قو  ولستتتا  و   در روع لستتتمرلت   ًة  
  ال ر ً  رب  وجه ً مكةل    تازةلدفرص لدم   و  لدُسب   عن بحث لد، سنولص  أ ض      ةاؤ منة دلار  من أج  

 ".ألحة  لداةدم مة  دالسمارةالف من  وجة ب 
 

لد رير ، م  رب  لدرةبضتتتتتتتتتتتتت ، جهور لدرلا لدرستتتتتتتتتتتتتمرر  لحو تنفيه برلةم  لرو تحود     لدشتتتتتتتتتتتتترلك  ههل  وترعم
 بهرف توس   لطةة منصةتهة لألسةس   دلمطو ر ولتسمارةا لدارةاي. ،ممسةات

 
 - انتهى-

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية:

 التواصل اإلعالمي:
 

 عبيد اليماحي
 العقاريةشركة الدار 

5555 810 2 971+ 

 سارة عبدالباري
 برنزويك غلف

9638 560 4 971+ 
ALDAR@brunswickgroup.com 

 
 

 حول شركة الدار
 

تُعتبر شرركة الدار راددً  يي مجال تووير وددارً العقارات يي دولة اإلمارات  يي  دناا تعتمد نموج  تشرليل متنوو ومدرتدام تدعم  
 شركتان أداديتان  وهما "الدار للتووير" و"الدار لالدتثمار". 

ّكان عبر أكثر الوجاات المرغوبة يي  درررالتواصرررل شرررركة "الدار للتووير" دورها الريادط يي تووير مجتمعات متكاملة تُثرط يياً  
دمارً أبوظبي  بما يي جلك جزيرً ياس وجزيرً الدررعديات وشرراور الراية وجزيرً الريم. كما أناا تمتلك ميأظة أرامرري بمدرراية  

ؤولة  مليون متر مربع  وتشرمل ثال  ويدات أعمال  وهي: الدار للمشراريع  وهي الجراو المتصصرصرة يي تنأيج المشراريع والمدر  69
عن ددارً ويدً أعمال ددارً المشروعات القادمة على الردوم؛ و"الدار للريادً"  والتي تتولّى اقتناص يرص األعمال الجديدً وتووير  
ة تركز على الدرروا العقارية المصرررية الواعدً والُمدرً لارباا  باعتبارها درروقا    مجاالت االبتكار؛ و "الدار مصررر"  وهي منصررّ

 مجتمعات متكاملة متعددً االدتصدامات.رديدية لتووير 
مليار درهم من األصرول    30وتمرم شرركة "الدار لالدرتثمار" ويدً ددارً األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل ميأظة قيمتاا 

دررتية. وتمتلك "الدار  العقارية المدّرً لإليرادات المتكررً يي قواو التجزدة والمجتمعات الدرركنية والتجارية والأندقية واألصررول اللوج
ة تبل   يمتلك مجمعا  من المدررتودعات والمكاتو والمراي   % يي مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الجط  70لاصررول اللوجدررتية" يصررّ

  166,000الصرناعية مرمن موقع ادرتراتيجي يي مدينة أبوظبي الصرناعية ك"ديكاد"ب ويبل  صرايي مدرايات  المصصرصرة لإليجار نيو  
تولّى "الدار لالدرتثمار" ددارً المنصرات الثالثة األدرادرية  وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للمرياية  كما ت   متر مربع.
 والتريي ".

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


 
 

 

 

Classification : External General Purpose 

مدردرة تشرللاا وتديرها "الدار    28ألف والو يي   33وتشرمل منصّرة "الدار للتعليم" ميأظة األصرول التعليمية التي تتمرمن ما يقارو  
جندررية  وهي تعتمد مجموعة وادررعة من المناه    100دالف ُمعلم ينتمون دلى أكثر من  3ة دلى شرربكة متنامية من للتعليم"  باإلمرراي

 التعليمية والصدمات اإلمايية مثل أكاديمية تدريو المعلمين.
يي ددارً    بينما تتولّى "الدار للعقارات" دم  عمليات العقارات التجارية والدررركنية مرررمن ميأظة شرررركة "بروييس" المتصصرررصرررة

ة ددارية عقارية متكاملة. وتتولّى شرركة "الدار للمرياية والتريي " مامة   العقارات  كما تشرمل كجلك ددارً المجتمعات من صالل منصرّ
  اإلشرررراف على ميأظة األصرررول الأندقية والتريياية التابعة للدار  المتواجدً بشررركل أدرررادررري يي جزيرً ياس وجزيرً الدرررعديات 

غرية يندقية  دلى جانو ددارً العمليات عبر   4,250يندا  بإجمالي   13وتمررررم ميأظة الدار الأندقية    س الصيمة.باإلمرررراية دلى رأ
 مالعو اللولف والنوادط الشاودية والمرادي.

وديرادات  ب  وتيق  أعمال الشركة أربايا   ALDAR:UHأدرام شرركة الدار ُمدرجة يي دوا أبوظبي لاوراا المالية كرمز التداول  
متكررً مدتقرً  وتمتلك قاعدً وادعة ومتنوعة من المداهمين. وتتبنَّى الدار أيمل معايير اليوكمة المؤددية  وتلتزم بإدارً عمليات 

 مدتدامة على األمد الوويل يرصا  مناا على تيقي  قيمة ُمماية لمداهمياا بشكل مدتمر.
كون الموور والمدير العقارط األكثر موثوقية يي المنوقة  وهي تمرررولع بدور  تتبنَّى شرررركة الدار رؤية  وموية يي  تدرررعى ألن ت 

ميورط يي تووير وجارات عراليرة الجّودً ومرييرة تلبي ايتيراجرات أيراد المجتمع وتتواير ييارا المقومرات واإلمكرانرات الالزمرة للعمرل 
 والعيش والتريي .

 

     
 

  و  دبي القابضة لمحة 
رود   و  لداةدم، وتضم  تح  مظل مهة  13وتار      2004شرم  لسمارةا   عةدر   ممنو ع  لأللشط  ت سس  عةم رب  لدرةبض ، ه  

مل ةا راهم، تسةهم من والدهة    رعم مسير  لرو وتنو      130أدف موظف، وترير محفظ  ممنوع  من لألصو  بق ر     20أكار من  
    دل لدارةالف ولدض ة   ولدمرف ه ولإلعالم وتكنودوج ة لدرالومةف ولدمصر م ولدمال مقطةعةف مخملف ، برة    10لقمصةر إمةا  رب  ضرن  

 ولدم ز   ولدصنةع  ولدخرمةف لدلوجسم   ولدالوم.
، وه  إ رى أكبر لد هةف لدرةدك  دألالض  وأ ر  تتكون محفظة دبي القابضة من خمس شركا  رئيسية هي: دبي القابضة للعقارا 

لدرش ُمطو اي  لدرمكةمل   أبرة  رب ؛    لدر  س  ةا    األصو     القابضة إلدار   تضم  ودبي  لدرسموى  ترملل محفظ  عةدر    لدم    ،10 
ُم ر   سكن  تسةهم بر رلهة    رعم لأللشط  لدم ةا   ولدس ة    وتو ير ت ةاب    15وجه  دلب   بةدم ز   و  20م ر اةف ت ةا   و

، لدم  ترير مشةا   ض ة   ال ر  وم روع  ممنوع  من لدرطةعم ولدررةه  ابضة للضيافةودبي الق مع ش   غن   دلرةطنين    لإلمةا ؛  
ةا    لف لدرفةه م لدرخملف  إضة   إد  لداالمةف لدم ةا   لدفنرق   لدفةور  برة  يهة جريرل شرم  لدفنةرة لدفةور  لداةدر   ولداالم  لدم 

، ولدم  تضم أبرة لدوجهةف لدس  ة       لإلمةا  بةإلضة   إد   ودبي القابضة للترفيه لدرل ر     م ة  لدض ة   لدم ةبا  درب  لدرةبض  ؛ 
أهم مؤسسةف لإلعالم ومنةطق لدمرف ه لدرل ر     رب ، ما  عين رب  ولدرر   لداةدر   ورب  بةامس آلر ا زواتس و شبك  لإل لع  لدارب    

إد  بةإلضة    وغيرهة؛  سينرة  للستث  واومس   القابضة  لتسمارةا  و ،  مارا دبي  إسمرلت      وتنفيه  تطو ر  عن  لدرسؤود   لدهالت  ه  
دلر روع ، وتنضوي تح  مظلمهة محفظ  ممنوع  من لتسمارةالف لإلسمرلت     ولدرةد      لدرطةعةف لداةم  ولدخةص ، عل  لدصايرين 

تحريق ق ر  مسمرلم  طو ل  لألج ، إ  تسمارر    مرمز  لدرحل  ولدرود . وتبةشر لدشرم  ألشطمهة وأعرةدهة للطالقًة من  رصهة عل   
الف رب  إلرلا  لدنفةيةف وشرم  رو وأةلرية، بةإلضة   إد  لدرشةا   لدرشمرم  وشرلكةتهة لإلسمرلت     م  برومفيلر واعرةا، من بين لسمارة

 ومشةا   أورى.
 
 omwww.dubaiholding.c 
 www.twitter.com/dubaiholding 
 www.instagram.com/dubaiholding 
 www.facebook.com/dubaiholding 

http://www.dubaiholding.com/
http://www.twitter.com/dubaiholding
http://www.instagram.com/dubaiholding
http://www.facebook.com/dubaiholding
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/aldar_properties/?hl=en&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=KOtOZgTgGsFP1/2Ei4sOk4Dy5C4EKDTNsAXRZDSWKZM=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/AldarTweets&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=3vSIkeeKb20ErLhWVFR5tVc4lmgc5vJqax6nJlhZnSI=&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.linkedin.com/company/aldar-properties-pjsc&data=02|01|nfarmer@aldar.com|04f6e398b3ce40db4f0c08d495e7468a|ab98858ace1a4feaa19be31ea792a488|0|0|636298267931916083&sdata=QM9jUoVB8qoLvUVWIRz0rCeiv34sa4AOjzV34OJ09ks=&reserved=0


 
 

 

 

Classification : External General Purpose 

 www.youtube.com/user/dubaiholding 
holding-https://www.linkedin.com/company/dubai 

http://www.youtube.com/user/dubaiholding
https://www.linkedin.com/company/dubai-holding

