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Classification : External General Purpose 

  1.4بقيمة  غير مسبوقة صفقة عبر العقارية تستثمر في الدارس "أبولو"
 مليار دوالر 

 
عزز قو   والتي تأبوظبي،  باالستتتثماراا انبيبية المشاةتتر  في القااخ ال ا    أضتت    إحدىستتتنو    •

 الدار شركة ل اإلقليمية رياد الؤكد على ترية لإلمار  و سوق العقاال
  400 قدره  استتتتثمارعبر  تستتتت ول على حأتتتة أقلية مشاةتتتر  في الدار للستتتتثمار العقار     "أبولو" •

 مليو  دوالر في رأس المال
 الدارانراضتتتي التي تمتلن ا ةتتتراتة تت تتتمع ممموعة مع  مليو  دوالر في    500استتتتثمار بقيمة   •

 مليو  متر مربع 65 مع انراضي الشالغة مساحت ا  ام زونضمع  العقارية
 ،الدار للستتثمار العقار   ععصتادر  ثانوية  دائمة  ستيداا  فيمليو  دوالر    500  تستتثمرست"أبولو"   •

 خا  هميع في المياقةمؤسسي  طرح عملية مثل أتبروهو ما ي

شرررررررار "ألولو  لون"م ت"   نت"  و أعلنت شرررررررار العاا ال )"الر ر"العاا"  : 2022فبراير  14أبوظبي، اإلماراا العربية المت د ؛ 
عن    والتي ُت ع إحعى أكبر شرررررررا"ة إالااث اراررررررتل "ااة البعملر في ال "ل ، APOب"لرتز   ال عا ر في لواصررررررر   ولوا  ، "ألولو"ر

تلي"ا الورا أترلكي في اأس   1.4عه  ت" ت  و عبر صررررررررن"الال) " وع    "   "ألولو"تسررررررررتل ر ب و ب "   غ ر تسرررررررربو ر اتف"قير  توقيع
 .العاا شرارالخ"صر بتب"الااة الن و التحولي  لعع ال "م اراتراتي ي 

 الت"لي: على الشكلتف"قير  ار  تنظي ت  و 

 العاا ال )"الرشراكر تتض ن ت  وعر تن األااضي التي ت تلك " تل ون الورا أترلكي: ااتل "ا في  500 •
 ص"الاث عن شرار العاا ل اتل "ا ال )"اي  ث" ولرتل ون الورا أترلكي: انعاة الا  ر  500 •
 ال )"اي  العاا ل اتل "ا شرار فيأا   ت ت"زث  "للر للتحولل اإللزاتي على شكل تل ون الورا أترلكي: ااتل "ا  300 •
 ال )"اي  العاا ل اتل "ا شرار في أا   ع"الالرعلى شكل تل ون الورا أترلكي: ااتل "ا  100 •

لشرررار العاا تح) ق قي ر يوللر األ ل  ،تل ون الورا  500  "قي ت والب"لغر    ،تتضرر ن ت  وعر تن األااضرريالتي شررراكر  التيح تارر
إلارتراتي ير التطولر  وف)"   يضرااألا  طع تطولر أو ليع  ترو ر على في الو ت ذاته  حف"ظوال؛ ضريااألا  تعع  تخزو  " الكب ر تن

 يوللر ال عى لشرار العاا.
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القي ر الصر"يير   ت  تسر  را" بحسر  العاا ل ارتل "ا ال )"اي على حصرر أ لير تب"شررث في  "ألولو" ، ارتسرتحوذ  تف"قيرا زء تن ارو 
اإلالاالر و عات " على    واف"ءات "ب"اتراتي ير   و الشرار  "ألولو"  ن"عر تعى  "ععث أصول " و ، ت " السلط الضوء على  وث  لألصوم

  تن وا"لر "توالمز"، واو أعلى  Baa1ر  على تصرررررني  ع حصرررررلت  العاا ل ارررررتل "ا ال )"اي  وا" ت  . ال سرررررت)بليرالفرص   اغتن"م
 تصني  ا ت " ي اُل نح لشرار غ ر حكوتير في ال نط)ر. 

ال تن شررار العاا ل ارتل "ا ال )"اي وت  وعر العاا،  عاث الشررار على  ذأ اأس ال "م  على تسرتوى ارارتل "ا    ااذل كس  و 
واو   ،لعع  اأس ال "م حلوم تبتكرث وتتنوعر تبنيعلى   و"ث العاا ال )"الر و "ألول عا ظ ر الُ ال ؤاسي إلى تنص"ت " ال )"الر. ا " 

 ا  نخ"ص  تؤارسري  يرح ع لير  وأكبر  ث" ولرارنعاة الا  ر على اإلي ق وألوم ترث  العاا  شررار  إصرعاا    خ م تناتضرح   ت"
 .ااتح)"قععم فرلقي" تع أيوم فترث أفي تنط)ر الشرق األواط وش "م 

غ ر تف"قير اذه ار ت سررررررررررررع: "الرئيس التيفيذ  لممموعة الدار العقاريةطلل الذيابي، ،  "م وضررررررررررررو  الوفي إي"ا ت لي)ه على 
ال ب"االاة   ب   وعر تن  ر  سوق ال )"ااة في ألوظبي، تععوتل  اآلف"ق الواععث  ت ع اراتل "ا ال "ل ي  ل  مؤاعخ ر الل ل    ال سبو ر

‘. ور شر  19 –"  ل " حر ’كوف ع ع"ل ي  الرا عثال ن"اربر و  ارت "برارفضر   عن   ب"لغر األا ير ت "عير ار تصر"الالر و ار  وال شر"الع
ب"إلضررررر"فر  ؛الت "اي ل   وعتن" تتي"زارعلى  وث مؤاع  ،  ‘ألولو’تلل  ،شررررررل  يولل األ ل  اارررررت)ط"أ  العاا علىشررررررار  عاث أن  

ار تصرر"الي  ا"  و تسرر"ا  ولر تعع    لرا" ز تععوت ن  ،الذي تشرر عهي الكب ر اراررتل "ا اإلقب"م و ارروق ألوظبي ال )"الر إلى  والث 
 . "طوللعلى ال عى ال

 والتي عززة تنار ت ر"عيرر وار تصرررررررررررررر"الالرر التي  فرذت ر" حكوترر ألوظبي     بر"الااةوقيع ارذه ارتفر"قيرر في أع)ر"أ حزترر الولرتتي ت
ارارررررررتل "الر   اآلف"ق  وتعع تلل "ألولو".    وال ؤارررررررسررررررر  ن، ل سرررررررتل رلن العول  نلوتفضرررررررلر و  ر اارررررررتل "الر اا عث ا "ذلير اإلت"اث  

  نصررررراشرررررار العاا  تك" ر ارررروق ال )"ااة في ألوظبي و كل تن األارررر"اررررير ل  "ألولو" الرا" زاراررررتراتي ير ويوللر األ ل لشرررررار  
تن ال تو ع أن تفتح آف" "  تسررررررررررت)بلير ت  ر تف"قير يوللر األتع، والتي  تسرررررررررر"ا  ارا "  والن و ال سررررررررررت ر. ت  ر لضرررررررررر "ن الت  ز  

 .االعا    وعر، في تسرلع والفع ع لر تنف ذ أ نعث الن ّو التحّولي لرلطرف نل

ت  ر اررتسرر"ا   العاا ع" عاة  )عالر شرررار   اررتح)ق،  2022تع   "الر الرنع األوم  "  تن ال تو ع إت "تالتي  و ،  الصررف)روفي ضرروء  
  ت " ال)ولر تن تشرر"الع التوظي  الف "م لرأس ال "م عبر تحفظوت رث  تتطلع إلى تسرررلع    التحولي للشرررار يي " أ نعث الن و  الع في  

 .ال  زلر الفرص اراتل "الرو التطولر 

 ضرر نالشررراك"ة   ونن"ء: "منعاج تنولع  "ععث تسررتل رلن"  باست  بوصتيشع، الرئيس التيفيذ  لشتركة الدار للستتثمار "م   تن  " به
، أصرولن" وت زلز تنو  ،تواريع  ط"ق أع "لن"في   ملعب"ن الواا   وارل"  ا "    .ال ب"الئ الر يسرير رارتراتي ير الن ّو التي تتبن"ا" الشررار

و تطلع ُ ُعت"  إلى   ،يولل األ لا سررررتل ر ااررررتراتي ي   إل ن"  شرررررار ’ألولو‘شررررعمع الترح   ب" ضرررر "م  رح   و   و ال " عاة.  والع   
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  ور شررررر  أن اذه ارتف"قير .  تن شرررررت  " ت زلز الرنحيرتضررررر"فر وع لي"ة اارررررتحواذ    رتح) ق قي  عبرتحفظتن"    لتطولرالت "ون ت "  
 ".تس"عي   و " ال ست)بليرفي   )لر  وعير شكلتو  ،العااشرار س"ا  في توايع  ط"ق أع "م ت

شررل  اارتل "اي  ا: "السر ع " الت "ون تع العاا ال )"الر  مارك روا ، الرئيس التيفيذ  لشتركة "أبولو بلوبال مانممي"" "م    ونعواه
.  بشررركل ع"م   الولر اإلت"ااة ألوظبي وعلى تسرررتوى  تواررريع  ط"ق اارررتل "ااتن" وشرررراك"تن" ارارررتراتي ير في وتواصرررلر،  األ ل يولل

  " تن شرررت  وضرررع خطر اارررتل "الر  ل،   حن" الراارررخرتن" الرأاررر "لير  "ععو ال تك"تلر   ال "ل ير  تنصرررتن" ارارررتل "الر  ون"رعت "ال على
 ".لتح) ق ع" عاة  ذابر على ال عى الطولل أت"م تستل رلن" وإت"حر الفرصرالع  أ نعث الن و التحولي لشرار العاا، 

تراتي ير  اار رشرراك تتتي ع) ف ي .  بشركل ع"مفي ألوظبي والولر اإلت"ااة   ب"رارتل "اأحعث التزات"ة "ألولو"  وت لل اذه الخطوث 
 تع شررار لتروم ألوظبي الوينير رأال و   تعويولل األتشرتر   ب"إلضر"فر إلى تشررو تع "شررار تب"اللر ل ارتل "ا"،    ؤا"ت  إاار"
 تلي"ا الورا في تشرو  ع)"اي تشتر . 2.7 قي تهااتل "ا  بقي"الث"ألولو"  ال تن صن"المق وع  ء ف  " ا"ا والتي 

 -انت ى-
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
تُعتبر شررركة الدار راةد ف  ي مجال تيوير وادار  العقارات  ي دولة اإلماراتح ثيإ ان ا تعتمد نمو ت تشررميل متنوس وممررتدام  

 متثمار".تدعمه شركتان أماميتانح وهما "الدار للتيوير" و"الدار لال

تواصرل شرركة "الدار للتيوير" دورها الريادف  ي تيوير مجتمعات متكاملة تُثرف ثيا  المرك ان عبر أكثر الوج ات المرغوبة  

 ي امار  أبوظبيح بما  ي  لك جزير  ياس وجزير  المرعديات وشرايا الراثة وجزير  الريم. كما أن ا تمتلك مثةظة أرا ري  

وثدات أعمالح وهي: الدار للمشراريعح ومرتكون ممرةولة عن ادار  وثد  أعمال  مليون متر مربعح وتشرمل ثالإ   65بممراثة 

مليار درهم من مشررروعات امرركان المواينين والبنية   45ادار  المشررروعات القاةمة على الرمررومح بما  ي  لك مثةظة بقيمة  

ير مجاالت االبتكارو و "الدار مصررر"ح التثتية الرةيمرريةو و"الدار للرياد "ح والتي تتول ى اقتناف  رف األعمال الجديد  وتيو

ف رةيمرية لتيوير مجتمعات متكاملة  ة تركز على المروا العقارية المصررية الواعد  والُمدر  لاربابح باعتبارها مروقا وهي منصر 

 متعدد  االمتخدامات.

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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مليار درهم من   20وت ررم شررركة "الدار لالمررتثمار" وثد  ادار  األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل مثةظة قيمت ا  

. كمرا تتول ى ادار   والةنردقيرة األصرررررول العقرارية المردر   ل يرادات المتكرر   ي قيراس التجزةة والمجتمعرات المررررركنيرة والتجرارية

ة "الدار للتعليم" المنصرات الثالثة األمرامريةح وهي:   "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل ريا ة والتر يه". وتشرمل منصر 

مدرمررة    20مثةظة األصررول التعليميةح بما  ي  لك أكاديميات الدارح وهي مجموعة تعليمية راةد   ي أبوظبي ت ررم مثةظت ا  

جنمررررريرةح وهي تعتمرد    100علم ينتمون الى أكثر من آالف مُ  3ألف يالب باإل رررررا ة الى شررررربكرة متنراميرة من  26وأكثر من  

 مجموعة وامعة من المناهج التعليمية والخدمات اإل ا ية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والمركنية  رمن مثةظة شرركة "برو يس" المتخصرصرة  ي ادار   

ة ادارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة "الدار لل ريا ة والتر يه" العقاراتح كما تشرمل ك  لك ادار  المجتمعات من خالل منصر 

م مة اإلشرررراف على مثةظة األصرررول الةندقية والتر ي ية التابعة للدارح المتواجد  بشررركل أمرررامررري  ي جزير  ياس وجزير  

غر ة  ندقيةح الى جانب ادار  العمليات   2900اداح بإجمالي  ن  10المرررعدياتح بما  ي  لك مثةظة الدار الةندقية التي ت رررم 

 عبر مالعب المولف والنوادف الشايةية والمرامي.

ف ALDAR:UHأمررر م شرررركة الدار ُمدرجة  ي مررروا أبوظبي لاوراا المالية ارمز التداول   (ح وتثقق أعمال الشرررركة أرباثا

ن الممرراهمين. وتتبن ى الدار أ  ررل معايير الثوكمة المةمررمرريةح وايرادات متكرر  ممررتقر ح وتمتلك قاعد  وامررعة ومتنوعة م

ف من ا على تثقيق قيمة ُم ا ة لمماهمي ا بشكل ممتمر.  وتلتزم بإدار  عمليات ممتدامة على األمد اليويل ثرصا

ح وهي ت رريلع تتبن ى شررركة الدار رةيةف يموثة ثيإ تمررعى ألن تكون الميور والمدير العقارف األكثر موثوقية  ي المنيقة

د  ومريثرة تلبي اثتيراجرات أ راد المجتمع وتتوا ر  ي را المقومرات واإلمكرانرات  بردور مثورف  ي تيوير وج رات عراليرة الجو 

 الالزمة للعمل والعيش والتر يه.

     

 

 

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

