
خبر صحفي   

. 

 
 
 

Classification: Confidential 
Classification : External General Purpose 

 لالستحواذ مبادلة لالستثمارو  الدار  شراكة بين
  برج تجاري من الفئة الممتازة في جزيرة الماريهعلى 

 
 مليون درهم  450طابقاً في صفقة استثمارية بقيمة   25االستحواذ على برج الماريه المؤلف من  •
ص اع العقارا      وت ويرللمسىىاهمة في تيويخ اصتصىىاد اامارا      دلةمباشىىر ة   الصىىفقة مخ خ    تماشىىىت •

 تعزيز مر ز أبوظبي المالي العالمي في جزيرة الماريهبااضافة إلى  
ة  في األصىو  المدر    تهاإجمالي اسىتثمارا  وترفخ الدار من األصىو  التاارية  سىتعز  الصىفقة محف ة شىر ة •

 بداية العام وحتى تاريخهمليار درهم ميذ    7.4للدخل الثابت إلى  
 

 شىىىىىىىىر ة: أعليت الدار العقارية )"الدار"( عن توقيخ شىىىىىىىىرا ة مخ "2022  ديسممممممبر  14أبوظبي، اإلمارات، 
مبادلة لالسىىىىتثمار" )"مبادلة"(  شىىىىر ة االسىىىىتثمار السىىىىيادت في أبوظبي  لالسىىىىتحواذ على برج الماريه  وهو  

المىاريىه  وجهىة األعمىا  والحيىاة العصىىىىىىىىىىىىىىريىة المتميزة والمر ز  برج تاىارت من الفةىة الممتىا ة يقخ في جزيرة  
 .المالي الدولي الرائد في أبوظبي

 
يمو وتيويخ  عملية الوتأتي هذه الصىىىىىىىفقة تماشىىىىىىىيًا مخ اهم مبادلة القائم على التعاون ولياع ال ىىىىىىىرا ا  لدفخ 

لتاارية من الفةة  لاميخ المسىىىىىاحا  ا  الم ىىىىى لةولموجبها سىىىىىتصىىىىىبا شىىىىىر ة الدار الاهة   .اصتصىىىىىاد أبوظبي
في يوليو   الممتا ة في سىىىىىىىىىىىوع أبوظبي العالمي بعد اسىىىىىىىىىىىتحواذها مؤخرًا على أرلعة أبراج تاارية من مبادلة

إمكاااته    دعملت وير بيةة األعما  في سىىىوع أبوظبي العالمي  و جهود ال رفين سىىىتعز  الصىىىفقة  و .  2022
 .تياميماتمعه المل التيافسية  واستق اب ال ر ا  العالمية المرموصة

 
% المتبقية. وستتم إدارة 40%  بييما ستحتفظ "مبادلة" بحصة الىىىىىىىىىىىىىىى60وستمتلك الدار حصة أغلبية بيسبة  

في   األصىىىو  من صبل شىىىر ة الدار لالسىىىتثمار العقارت  إحدك أ بر شىىىر ا  االسىىىتثمارا  العقارية المتيوعة
 .يرتفخ إجمالي المساحة القابلة للتأجير في محف ة ال ر ة إلى مليواي متر مرلخل  المي قة

 
مخ دور مبادلة القائم على تيويخ اصتصىاد دولة    مليون درهم  450البال ة قيمتها    صىفقة االسىتحواذ   وتيسىام
ر ز المالي العاصىىىىىىىمة  وترسىىىىىىىي  مكااة المدورها في ت وير الق اع العقارت في بااضىىىىىىىافة إلى   اامارا  

في توسىيخ محف ة شىر ة الدار من األصىو  التاارية لموا بة االرتفاع في وتسىاهم  الدولي في أبوظبي   ما  
البرج  ويقخ  معدال  ااش ا  وال لب على المساحا  التاارية من الفةة الممتا ة في المر ز المالي الدولي. 



خبر صحفي   

. 

 
 
 

Classification: Confidential 
Classification : External General Purpose 

سىييىيا المزيد  ما   سىوع أبوظبي العالمي راج الدار التاارية األرلعة فيباوار أب  طابقاً   25المؤلف من  
 .من األصو  التاارية المتياميةمن التيو ع والقيمة إلى محف ة الدار 

 
لتطما    ةخليفمة الرميثي، الممد ر التيفيملي لو مدة الاتمارات في اإلممارات، التما ام قما   وفي هىذه الميىاسىىىىىىىىىىىىىىبىة 

بيمو وتقدم سىىىىىىىوع العقارا  في يؤ د هذا االسىىىىىىىتحواذ على التزام مبادلة "  :االسمممممتثمار في اإلمارات  مبادلة
واحدة من أ ثر األما ن المرغولة للعيش والعمل والزيارة في ويسىىىىىاهم في ترسىىىىىي  مكااة أبوظبي  أبوظبي   
ثقة بأن شىىىىىىىر ة الدار  بصىىىىىىىفتها ال ىىىىىىىر ة واحن على    رئيسىىىىىىىي لازيرة الماريهالم ور تعد مبادلة الالعالم. 

  الت  يلية  الخبرةهي ال ريك األمثل  وأاها تمتك     رائدة في ماا  ت وير وإدارة واستثمار العقارا  الوطيية ال
يها من   تعزيز مكااة سىىىىىىىوع أبوظبي العالمي وجزيرة المارية  أحد أ ثر الوجها  الرائدة المياسىىىىىىىبة التي تمك 

 والترفيه والتسلية في المي قة."لألعما  
 
: "يسىىىىىتمر امو ال لب على  جاسمممو بوعمممبيئ، الرتيف التيفيلي للمممرلة الدار لالسمممتثمارصا    من جاابه و 

المسىاحا  التاارية من الفةة الممتا ة في أبوظبي وهو ما الح ياه ب ىكل الفت في سىوع أبوظبي العالمي  
عبر أبراجيا التاارية األرلعة التي اسىىىتحوذاا عليها في %  90حيث وصىىىلت اسىىىبة ااشىىى ا  اون إلى احو  

وصت سىاب  من هذا العام. ومن خال  إضىافة برج الماريه إلى محف ة أصىوليا التاارية  سىيتمك ن من تلبية  
 ".ة للدخل الثابت هذا ال لب المتزايد إلى جااب تحقي  المزيد من التوسخ وتعزيز  فاعة أصوليا المدر  

 
  حيث سىىىيوف ر خيارا  متيوعة  2023يسىىىتقبل برج الماريه أوائل المسىىىتأجرين خال  العام  ومن المرتقب أن  

متر مرلخ.    32,000من المسىىىىىىىىىىاحا  المكتبية الفردية والمتعددة على إجمالي مسىىىىىىىىىىاحة صابلة للتأجير تبل   
وسىىىىيحصىىىىل ال رفان في الم ىىىىروع الم ىىىىتر   ذلك على ملتية موصف السىىىىيارا   الذت يسىىىىتوعب أ ثر من  

متر    1:31أ بر لتل سىىىيارة مقاراة مخ المتوسىىى  المعتمد من البلدية بواصخ  ويمتا  بمسىىىاحة   مر بة   1000
مرلخ لتىل مر بىة  ممىا يميحىه ميزة تيىافسىىىىىىىىىىىىىىيىة مقىاراىة بىالمسىىىىىىىىىىىىىىاحىا  التاىاريىة األخرك من الفةىة الممتىا ة في 

 .أبوظبي
 

سىىىىىىىىىىىوع أبوظبي العالمي ومسىىىىىىىىىىىت ىىىىىىىىىىىفى   باوارويتمتخ برج الماريه بموصخ مميز وجذاب على جزيرة الماريه  
بااضافة إلى العديد من أصو  الييافة. ولتعزيز رل    "جزيرة الماريهاليريا   ال"  و  " ليفالاد  لييك أبوظبي"

اتاحة   "جزيرة الماريهاليريا   الىىىىىىىىىىىىىىىىىىى "البرج بالمعالم والمراف  المااورة  توجد خ   لبياع جسىىىىىر يرل  البرج ب
ع والمعالم  الوصىىىىو  السىىىىهل والمباشىىىىر إلى ماموعة متتاملة من خيارا  الم اعم والمقاهي ومتاجر التسىىىىو 

 .الترفيهية
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في جزيرة المىىاريىىه  المر ز المىىالي    2015عىىد سىىىىىىىىىىىىىىوع أبوظبي العىىالمي  الىىذت تم افتتىىاحىىه في أ تولر  وي  

والمي قة الحرة المالية الوحيدة في العاصىىىىىىىمة ااماراتية  أبوظبي  والتي تتيا للمؤسىىىىىىىسىىىىىىىا  المالية   العالمي
 وخارجها على حد سىىىىىىىواع.العاملة فيها ممارسىىىىىىىة األا ىىىىىىى ة التاارية في السىىىىىىىوع المحلية في جزيرة المارية 

(  وهيةة تي يم  RAسل ة التسايل )  -   وهيسوع أبوظبي العالميالسل ا  المستقلة الثالث في   وتساهم
بيةتها الصىىىىىىىىىىىىىديقة لألعما  بما   على عمل  – سىىىىىىىىىىىىىوع أبوظبي العالمي( ومحا م  FSRAالخدما  المالية )

يتماشىىىىىىىىىىى مخ أفيىىىىىىىىىىل الممارسىىىىىىىىىىا  الدولية  المعترل بها من صبل المرا ز المالية التبرك في جميخ أاحاع  
 العالم.

 
وصد اف ذ  الدار هذا العام أ بر عدد من الصىىىىىىفقا  االسىىىىىىتثمارية بييما تواصىىىىىىل الميىىىىىىي  صدمًا في توسىىىىىىيخ  

. ولاالسىتحواذ على برج الماريه  ارتفخ إجمالي اسىتثمارا  الدار  حولياسىتراتيايتها لليمو الت تيفيذ محف تها و 
 .مليار درهم خال  العام 7.4ة للدخل الثابت إلى في األصو  المدر  

 
 - انتهى -

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 

 مي شعيب 
 رئيس قسم االتصال 

 االستثمار في اإلمارات قطاع 
 شركة مبادلة لالستثمار

mshoeib@mubadala.ae 

 3779 700 55 971+هاتف: 

 

 اليماحي عبيد 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 عمر أبو خضرا 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

  ":مبادلة" نبذة عن 
 

   .وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي شركة مبادلة لالستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية،  
قارات، وتستثمر الشركة في    6  على  ) أمريكيمليار دوالر    243.4(مليار درهم إماراتي    894تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها   

اح  قطاعات عديدة وفي مختلف فئات األصول، وتسخر خبرتها المتميزة في مختلف القطاعات وكذلك شراكاتها العالمية طويلة األمد، لتحقيق األرب
العالمي. و لمبادلة في  والمساهمة في عملية النمو المستدام، دعماً لجهود بناء اقتصاد وطني متنوع ومتكامل مع االقتصاد  يقع المقر الرئيسي 

  أبوظبي، ولديها مكاتب في كل من لندن، وموسكو، ونيويورك، وبكين.   
نكد إن  ومتابعة صفحاتنا على لي  www.mubadala.comلمزيد من المعلومات حول شركة "مبادلة"، يمكن زيارة الموقع الرسمي للشركة  

 (. Mubadala@وتويتر وإنستجرام ويوتيوب ) 

 

file:///C:/Users/amitchell/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HQBTBDNU/mustapha.altayech@hkstrategies.com
mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
http://www.mubadala.com/
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 حول شركة الدار

ن تُعتبر شرررركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة العقارات في دولة اإلمارات، حين إنها تعتمد نموذش تشرررنيل متنوع ومسرررتدام تدعم  شرررركتا

 أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار لالستثمار".  

السرركنان عبر أكثر الوجهات المرغوبة في إمارة أبوظبي،  تواصررل شررركة "الدار للتطوير" دورها الرياد  في تطوير مجتمعات متكاملة تُثر  حياة  

مليون متر مربع، وتشرمل    69بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السرعديات وشراطا الراحة وجزيرة الريم. كما أنها تمتلك محفظة أرا ري بمسراحة  

شرروعات القائمة على الرسروم، بما في ذلك محفظة ثالن وحدات أعمال، وهي: الدار للمشراريع، وسرتكون مسرةولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة الم

ت  تت ررمن مشررروعات إسرركان المواطنين والبنية التحتية الرئيسرريةر و"الدار للريادة"، والتي تتولنى اقتناع فرع األعمال الجديدة وتطوير مجاال

ة تركز على السرول العقارية المصررية الواعدة والُمدرة   لألرباح، باعتبارها سروقاً رئيسرية لتطوير مجتمعات االبتكارر و "الدار مصرر"، وهي منصرن

 متكاملة متعددة االستخدامات.

مليار درهم من األصررول العقارية   30وت ررم شررركة "الدار لالسررتثمار" وحدة إدارة األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل محفظة قيمتها  

ة لإليرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات ال سركنية والتجارية والفندقية واألصرول اللوجسرتية. وتمتلك "الدار لألصرول اللوجسرتية"  المدرن

ة تبلغ      يمتلك% في مجمع "ملتقى أعمال أبوظبي" الذ   70حصرن
 
ات      ماقع ضتتتمن الصتتتيا    والمرافق  والمكاتب  المستتتتات ا  من مجمعا

  استتتتي

  
   ويبلغ"(  آيكات)" الصتتتتتيا     أباظب     مديي  ف 

كما تتولنى "الدار لالسررتثمار" إدارة   . مربتتع متي   166,000  نحا   لإليجار   المخصتتتتتصتتتتت   مستتتتتا ات   صتتتتتاف 

 المنصات الثالثة األساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل يافة والترفي ".

ة "الدار للتعليم" محفظة األصررول التعليمية التي تت ررمن ما يقارب   مدرسررة تشررنلها وتديرها "الدار للتعليم"،    28في ألف طالب    33وتشررمل منصررن

جنسرررية، وهي تعتمد مجموعة واسرررعة من المناهل التعليمية والخدمات    100آالف ُمعلم ينتمون إلى أكثر من  3باإل رررافة إلى شررربكة متنامية من 

 اإل افية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

التجارية والسركنية  رمن محفظة شرركة "بروفيس" المتخصرصرة في إدارة العقارات، كما تشرمل    بينما تتولنى "الدار للعقارات" دمل عمليات العقارات

ة إدارية عقارية متكاملة. وتتولنى شررركة "الدار لل رريافة والترفي " مهمة اإلشررراف على محفظة األصررول    كذلك إدارة المجتمعات من خالل منصررن

وت ررم محفظة الدار   باإل ررافة إلى رأس الخيمة.  أسرراسرري في جزيرة ياس وجزيرة السررعديات، الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة بشرركل  

 غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر مالعب النولف والنواد  الشاطئية والمراسي.  4,250فندل، بإجمالي    13الفندقية  

(، وتحقق أعمال الشررركة أرباحاً وإيرادات متكررة ALDAR:UHأسررهم شررركة الدار ُمدرجة في سررول أبوظبي لألورال المالية )رمز التداول  

ى األمد مسرتقرة، وتمتلك قاعدة واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبناى الدار أف رل معايير الحوكمة المةسرسرية، وتلتزم بإدارة عمليات مسرتدامة عل

 ويل حرصاً منها على تحقيق قيمة ُم افة لمساهميها بشكل مستمر.الط

تتبناى شرررركة الدار رةيةً طموحة حين تسرررعى ألن تكون المطور والمدير العقار  األكثر موثوقية في المنطقة، وهي ت رررطلع بدور محور  في 

دة ومريحة تلبي احتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها    المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترفي .تطوير وجهات عالية الجون
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