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Classification : External General Purpose 

مليون دوالر  400بقيمة  ستراتيجيةا حصةتستحوذ على "أبولو" 
 ستثماريةاال للعقاراتالدار شركة  في أمريكي

، على حصتتتتتتة أبلية تبل   المدار  االستتتتتتتثمار  ذراعها    ، من خالل"أبولو" ذ شتتتتتتركةااستتتتتتتحو  •
والتي تعد  الدار العقارية  شتتتتركةالتابعة ل  "الدار للعقارات االستتتتتثمارية"شتتتتركة   في  11.1%
 االستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقةمتخصصة في  ةأكبر شرك

مليار دوالر أمريكي بين الدار   1.4بقيمة    شتتتتاملة  من صتتتتفقةجزءاً "أبولو" تشتتتتكة حصتتتتة   •
 هذا العام العقارية وشركة أبولو تم اإلعالن عنها في فبراير

منصتتتتة  باعتبارها أكبر    "الدار للعقارات االستتتتتثمارية"  ترستتتتيا مكا ةتستتتتهم في  ستتتتالصتتتتفقة   •
 في المنطقة ات العقارية المتنوعةستثمار لال

ة "أبذلذ" المدرجة في بذرصتة  شتك  استحوذت    :2022  أغستط   17  -المتحدة  العربية اإلمارات  أبوظبي،
في   %11.1على حصتتتتتتتتتتتة أ ل ة ت ل     ،تراعها االستتتتتتتتتتتحرمار  المدارمن خالل ،  APOالكمزتوت  نيذيذرك  
أك ك شتتتتتتتك ا  االستتتتتتتحرمارا  العقارية المحةذعة في المة قة  الحي تعد    "الدار للعقارا  االستتتتتتتحرمارية"شتتتتتتتك ة 

  البالغة عمل ة االستتتتتتتتتتتتتحوذات إتمام  أتي  يو .  ومقكها أبذظ ي  )"الدار"(  ش.م.ع  الحابعة لشتتتتتتتتتتتتتك ة الدار العقاريةو 
ضتتتتتتتتتتتتمن اتالاق ة ت  ابعالن عةها ستتتتتتتتتتتتابقا  ت تتتتتتتتتتتتحرمك "أبذلذ" بمذج ها ما  مليذن دوالر أمكيكي    400ق محها  

 .الخاصة بشك ة الدار الحوذليفي دع  مبادرا  الةمذ مل ار دوالر أمكيكي  1.4 مجمذعه

مليذن دوالر   400  بق مة  أستتتتتته  ممحالة  ابلة للحوذيا ابلزاميو أستتتتتته  عاد ة  إصتتتتتتدار تضتتتتتتمةت الصتتتتتتالقة  و 
الصتتتتتاص ة  صتتتتتذل  بةاء  على  اما الق مة    "للعقارا  االستتتتتحرماريةالدار  "شتتتتتك ة  في  لصتتتتتالو "أبذلذ"أمكيكي 

موالظة أصتتتتذل عقارية رة  تتتت ة  تديك  الحي الحي تمرا   تتتت  االستتتتحرمار العقار  في مجمذعة الدار و لشتتتتك ة ا
مل ار    6.3)  مل ار دره   23  تحجاول  بق مة  و لذج تتتتتتتتح ة  تحةذع بين أصتتتتتتتتذل تجزةة وأخكو ستتتتتتتتكة ة وتجارية



 

Classification : External General Purpose 

 ،ال تذ   أحذالمخحلف مع  حك ف  درتها على البمكونحها و محةذعة  شتك ة الموالظة التحميز  و . دوالر أمكيكي(
 .2022يذنيذ  30 ححى تاريخ %92 هاحيث بلغت ن بة إشغال

ا  ذده ستتت مكةها من تعزيز جه، مما للعقارا  االستتتحرماريةالدار    يكا  لشتتتك ة  ا  مال   ا  دعمستتتحذفك هال الصتتتالقة  
 انت الشك ة  د . و المهمة  سحوذات تةاليا المزيد من عمل ا  اال خالل  اسحرماراتها وأعمالها من  لحذس ع ن ا 

صتتتتالقة ضتتتتخمة استتتتحوذت    أعلةت عنالماضتتتتي  الي يذليذ  ف، الجار  العام خالل   مح تتتتارعا  شتتتتهد  تذستتتتعا   
 الكاةد  أربعة أبكاج تجارية من الالئة الممحالة في ستتتذ  أبذظ ي العالمي، المك ز المالي الدولي  على  ها بمذج

 .مل ار دوالر أمكيكي( 1.2) مل ار دره  إماراتي 4.3 ق محها بلغت في صالقة  أبذظ ي،بمارة 

"نكحب بانضتتتتتتتتتتتتمام  :  التنفيذ  لمجموعة الدار العقاريةوفي هذه المناستتتتتتتتبة، بال االل الذرابي، الر ي  

حذس ع ن ا   جهذدنا لفي و ت نذاصا ص ه    الدار للعقارا  االسحرمارية م حرمك اسحكات جي في   بذلذشك ة أ
الحي تعد الحكاما بين مكذنا  موالظة أصتتتتتتذل الشتتتتتتك ة وتوقيق المزيد من  أعمالةا، وتعزيز تةذع أصتتتتتتذلةا،

حمحع  الحي ت  أبذلذشك ة   اسحرمارويؤ د في المة قة.  من أبكل شك ا  االسحرمارا  العقارية المحةذعة الكاةدة  
الةمّذ الحوّذلي لمجمذعة  جدوو استتتتتتتتتتتتتحكات ج ة  ب  حهامدو  ةاعاالستتتتتتتتتتتتتحرمار العالمي     اعفي مكانة مكمذ ة  ب

الحي   ملوذظةال زيادةفي ظا ال خصتتتذصتتتا    أبذظ يوإمارة  كا دولة ابمارا     مكانة ما أنه ستتت عزل ،  الدار
 ".االسحرمارية المؤس ا    كو من  واالسحرمارا  طذيلة ا جا تدفقا  رأس المال في شهدها اليذمت

حةذيع  قّ مة لفكصة    ‘ أبذلذ ت ’ : "تذفك هال الصالقة ل"أبولو"سكوت كالينمان، الر ي  المشارك لشركة  و ال  

في دولة ابمارا  المملذ ة لمؤس ا   عال ة الجذدة  العقارا   مجال    الشكاكة فيا ع ك  هموالظة اسحرمارات
بالكالاءة العال ة والخ كا   اسحكات ج ة الدار للةمذ الم حمك و نرق بالعال ة  .  عقارية راةدةمن خالل مةصة  وتلك  
 ما .  مع مكور الذ ت من أصذلها    ق مة   يكةعلى توقيق    ا درتهإدارة ا صذل و ب  ها المحخصص لالكيقالقذية  

دولة وا سس اال حصاد ة القذية الحي  محزايد الةشاط في الاالسحرمار   ةاخ  لمأنةا محالاةلذن باآلفا  الذاعدة ل
 عليها". كتكز ت

ل ةدا  داةمة   2022في مارس    بعد إصدار شك ة الدار لالسحرمار العقار    سحوذات االويأتي إتمام صالقة  
 ٪. 5.625 درل معدل فاةدة سةذ  ب   "أبذلذلصالو "مليذن دوالر أمكيكي  500ثانذية بق مة 
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  3مل ار دره  )   11اسحرمارا  رأسمال ة تحجاول ق محها  وخصصت  ضخت  الدار  تجدر ابشارة إلى أن  و 
اسحرمار تلك  من  شما  و اسحكات جيحها للةمذ الحوذيلي،  الجار  في إطار  العام  خالل  (  أمكيكي  دوالرمل ارا   

 لدخا المحككر.مدرة لأصذل في ( أمكيكي مل ار دوالر 1.9مل ارا  دره  )  7أكرك من  

 - انحهى -

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 اليماحي عبيد 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبد الباري

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 

 حول شركة الدار
اإلمارات، حيث انها تعتمد نموذج تشررليل متنوو ومسررتدام تدعمك شررر تان  تُعتبر شررر ة الدار راةدةف  ي مجال تيوير وادارة العرارات  ي دولة  

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

ي،  تواصرل شرر ة "الدار للتيوير" دورها الريادي  ي تيوير مجتمعات مت املة تُثري حياة السر  ان عبر أ ثر الوجهات المرةوبة  ي امارة أبو ب

مليون متر مربع، وتشمل    69يرة ياس وجزيرة السعديات وشايئ الراحة وجزيرة الريم.  ما أنها تمتلك محف ة أراضي بمساحة  بما  ي ذلك جز

ثالث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشرراريع، وسررت ون مسررنولة عن ادارة وحدة أعمال ادارة المشررروعات الراةمة على الرسرروم، بما  ي ذلك  

المواينين والبنية التحتية الرةيسرية  و"الدار للريادة"، والتي تتول ى اقتنا   ر  األعمال الجديدة وتيوير  محف ة تتضرمن مشرروعات اسر ان  

ف رةيسرية لت ة تر ز على السرول العرارية المصررية الواعدة والُمدرة لحرباا، باعتبارها سروقا يوير  مجاالت االبت ار  و "الدار مصرر"، وهي منصر 

 ستخدامات.مجتمعات مت املة متعددة اال

مليار درهم من األصرول العرارية    30وتضرم شرر ة "الدار لالسرتثمار" وحدة ادارة األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل محف ة قيمتها  

ة لإليرادات المت ررة  ي قياو التجزةة والمجتمعات السررر نية والتجارية والفندقية.  ما تتول ى ادارة المنصرررات الثالثة األسررر اسرررية، وهي: المدر 

ة "الدار للتعليم" محف ة األصرول التعليمية، بما  ي ذلك أ  اديميات  "الدار للتعليم" و"الدار للعرارات" و"الدار للضريا ة والتر يك". وتشرمل منصر 

آالف   3ن  ألف يالب باإلضررا ة الى شررب ة متنامية م  27مدرسررة وأ ثر من   21الدار، وهي مجموعة تعليمية راةدة  ي أبو بي تضررم محف تها  

 جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية والخدمات اإلضا ية مثل أ اديمية تدريب المعلمين.  100ُمعلم ينتمون الى أ ثر من 

 ما  بينما تتول ى "الدار للعرارات" دمج عمليات العرارات التجارية والسر نية ضرمن محف ة شرر ة "برو يس" المتخصرصرة  ي ادارة العرارات،  

ة ادارية عرارية مت املة. وتتول ى شررر ة "الدار للضرريا ة والتر يك" مهمة اإلشررراف على محف ة   تشررمل  ذلك ادارة المجتمعات من خالل منصرر 

وتضررم    باإلضررا ة الى رأس الخيمة.  األصررول الفندقية والتر يهية التابعة للدار، المتواجدة بشرر ل أسرراسرري  ي جزيرة ياس وجزيرة السررعديات، 

 ةر ة  ندقية، الى جانب ادارة العمليات عبر مالعب اللولف والنوادي الشايةية والمراسي.  4,250 ندل، بإجمالي   13الدار الفندقية    محف ة

ف وايرادات مت ررة  ALDAR:UHأسررهم شررر ة الدار ُمدرجة  ي سررول أبو بي لحورال المالية لرمز التداول   (، وتحرق أعمال الشررر ة أرباحا

قاعدة واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبن ى الدار أ ضرل معايير الحو مة المنسرسرية، وتلتزم بإدارة عمليات مسرتدامة على  مسرتررة، وتمتلك  

ف منها على تحريق قيمة ُمضا ة لمساهميها بش ل مستمر.  األمد اليويل حرصا

ثر موثوقية  ي المنيرة، وهي تضررريلع بدور محوري  ي تتبن ى شرررر ة الدار رنيةف يموحة حيث تسرررعى ألن ت ون الميور والمدير العراري األ 

دة ومريحة تلبي احتياجات أ راد المجتمع وتتوا ر  يها المرومات واإلم انات الالزمة للعمل والعيش والتر يك.  تيوير وجهات عالية الجو 
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