
 
 

التكنولوجيا العقارية في منطقة آسيا والمحيط   مشهدالدار تدخل 
 االستثمار في صندوق "تارونجا فنتشرز" عبرالهادئ 

 في صندوق عالمي للتكنولوجيا العقاريةللدار  استثمارخامس  •
نقننننل وتسننننه ل تنويننننم لعمالهننننا  للنننندار فرصننننة يتنننني "تارونجننننا فنتشننننرز" صننننندوق  •

 إلى المنطقة التكنولوجيةاالبتكارات 

الزززززززقار ال   ر ززززززز   عززززززز     :2022يون ننننننننو  21اإلمننننننننارات العرحيننننننننة المتحنننننننند    -لبننننننننو بي 
صززززق الت الروقيليالزززز  ال   ر زززز  ال  لتلزززز   زززز   زززز   ع ززززق  زززز ا    زززز   اسززززرات رافي   زززز )"الززززقار"  

آسزززززززل  جززززززز   قرلززززززز  "ئ السزززززززققوت ال اجزززززززق يسزززززززرات را  الروقيليالززززززز  ال   ر ززززززز   ززززززز   ق  ززززززز  ن"ف رو 
لززززز    لوالتحزززززلا اليززززز اذا و لززززز ج ءززززز ا ايسزززززرات ر اززززز عال  ززززز  اسزززززر افلجل  اي روززززز ر ا وسززززز  ل

    ق  ع ال   را اللريس     اعرت ا الحلي  الروقيليال  التبرو ة واعتي  

اللزززز     قعم نتززززي وف ززززير أسززززد صززززققوت "ف رونجزززز   قرلزززز  " )"ف رونجزززز "   ق ي زززز  ع لتلزززز  لزززز
 زززززز  ءزززززز   اللزززززز      اسززززززرات ر أ يالزززززز اي رو ر زززززز  وفيسززززززل  ن زززززز ت أعت ليزززززز ئ و لزززززز   زززززز   زززززز   

 اال   را  ال  لتيي   سرات ي  ب ر     الياس   اليصي  إلى  ب ر  وفت يقي    

 يح ززززت زززز س ايسززززرات ر الروقيلززززيا  التلززززر    تزززز   اينولزززز ى علززززىفرززززله ءزززز   اللزززز ا   للززززقار 
 إ   نلزززز  ئ  ضزززز ل عزززز لتح  زززز  اللزززز   وايزززز ل اقلززززقة لر   زززز  الو زززز عة  خلززززت أإلزززز ااا  إةزززز  ل  و 

اللززززز ت   ق  ززززز  ن زززززج الت   ززززز  الر قلززززز   ززززز و  فيسززززز  ن ززززز ت اي روززززز ر ززززز ا    إسزززززر افلجل   ع زززززق 
 ا وساا

رسزززز ءم  زززز  سفتاززززج ءزززز   اللزززز ا    زززز  د اسززززرات ر للززززقار  زززز  صززززق الت الروقيليالزززز  ال   ر زززز ئ و 
 و يق زززز لسززززققوت "ف رونجزززز "  ال زززز لت  اينرلزززز ر   ضززززجال  زززز ع  علززززى اللزززز   فقي زززز  انولزززز ى 

  زززززقعم الزززززقار الرززززز ا  سززززز ع  و فت  زززززل ل  ززززز  و ا  ق  ززززز  آسزززززل  والتحزززززلا اليززززز اذ ززززز   ايسزززززر افلج 
 "ف رونجززززز "  ززززز ل صزززززققوت ي زززززق ق ززززز ع ال  ززززز را ئ   ززززز  لززززز الو بينالحزززززق  ززززز  اينب   ززززز    ايزززززيا 
 زززززز  أعت ليزززززز  ف  زززززز  ا ولي زززززز  للر زززززز وت  زززززز  اللزززززز     الرزززززز  فريا ززززززت   ح لززززززقة   بينلزززززز ل   قسزززززز 
 لرقتل  التسرقا  ال ا  م الترحقة أءقاى



 
 

ا و  للززززززز    الزززززززقار  ززززززز  صزززززززققوت ع ززززززز ري  تق  ززززززز  آسزززززززل  والتحزززززززلا ايسزززززززرات ر ءزززززززي وءززززززز ا 
 26اليززززز اذئ والرززززز   ززززز  التريقززززز  أت يسزززززج  جزززززم اسزززززرات را  الروقيليالززززز  ال   ر ززززز   ييززززز  إلزززززى 

 حسزززززز   قسزززززز  "لينلسزززززز " ال  لتلزززززز  لتلززززززر     الروقيليالزززززز   2024ر  حلززززززي  عزززززز    للزززززز ر اوي
 ال   ر  ا

لالسنننننتراتيجية والتحنننننو  فننننني  التنف ننننن   المننننندير  العنننننولقي معننننن ءززززز   التق سزززززب ئ قززززز    ززززز  و 
 زززززز  فسزززززز ى و ا  رسزززززز رع  ززززززيفي ة  اي روزززززز ر  سززززززي ةالززززززقار  فياصززززززج: ""العقاريننننننة النننننندار"شننننننر ة 

الروقيليالززززز   ززززز  اتلززززز  أنحززززز ع ال ززززز لم  ال  جتززززز  علزززززىواللززززز      الر قلززززز     ززززز   اسزززززرات رء   ززززز 
إلزززززى  اي روززززز را  الروقيليالززززز فسزززززييج ن زززززج  ززززز    حزززززيري ول ززززز  اور    ززززز اة فقي ززززز  أعت ليززززز إلزززززى 

علززززى  ’ف رونجزززز   قرلزززز    لرت  ززززى ف  يزززز   زززز  الت   ززززجئ و سززززيت ال  زززز را   زززز  اللزززز ت ا وسززززاا 
 ا  الرزززززززز  ي  ققرفزززززززز  علززززززززى فحقلززززززززق  زززززززز     الروقيليالزززززززز  آسززززززززل  والتحززززززززلا اليزززززززز اذ و  ق  زززززززز  
 زززززز   الحي تزززززز  البياللزززززز  وايارت للزززززز  و ي تزززززز  اللزززززز       يززززززق التززززززق   زززززز   جزززززز    اإليجزززززز   

الروقيليالززززز  الجقلزززززقة  فبقززززز  اإل ززززز را   ززززز   ززززز   اولززززز  رؤ رقززززز  للقيزززززيع    ززززز ع ال  ززززز را   ززززز 
 "ا والحلي  الر  ف    على ايسرقا  

والشننننريد اإلدار  لقننننندوق "تارونجننننا  المشننننار  هانننننال  الم سننننسجوناثننننا   ززز  ا نبززز ئ قززز   
إلززززززى ءزززززز   التق  زززززز   ال ززززززياة  جززززززقاال  فسزززززز ن  زززززز  أ ززززززي ب ئ  سزززززز    ل   ززززززق أت عتلقزززززز  ": فنتشننننننرز"

   ل  ززززجنزززز   ا الززززقار زززز   زززز    قززززيي  اززززج    لر زززز وت التيتزززز  لززززقعم  زززز     الروقيليالزززز  الق  ززززال  
و  صززززز   ئلل قلزززززق  زززز  اسزززززرات را  السزززززققوت ةززززت   ح  ززززز  الززززقار الح للززززز  ق جتزززز  زززز س نتزززززي 

  ق ي ززززززززز لر زززززززززي    وسزززززززززقر  وت   يزززززززززم  لززززززززز ج و يزززززززززتلتجتيعززززززززز ا لالجقلزززززززززقة  التلززززززززز ر   ززززززززز  
 "ا الل ت ا وسا  ق         ال   ر  الروقيليال

ت لا   زززززز  صزززززززق افي  زززززز  د اسزززززززرات ر "ف رونجززززززز   قرلزززززز  " و  ززززززق اسززززززرات ر الزززززززقار  زززززز  صززززززققوت 
ا  ت  لززززز  أرب ززززز  صزززززق الت أ ززززز   للروقيليالززززز  ال   ر ززززز   يزززززر سزززززبت وأت اسزززززرات    ززززز    ع لتلززززز

 التت رسززززززز   التبروززززززز ة لح ززززززز فلززززززز ج ءززززززز   ايسزززززززرات را  أ زززززززق  بززززززز اذ إ ززززززز ر عتزززززززج اللززززززز    و 
اللزززززز     الق  ززززززال   زززززز   اعززززززم نتززززززيوبزززززز ا    التؤسسزززززز  روزززززز ر ايف  ي ءزززززز  علززززززى   زززززز لريا ي  زززززز 

 "سززززززز يج أ "  نززززززز     اللززززززز     الق  زززززززال  لزززززززقعمالزززززززقار  فلزززززززتج  ززززززز ا  و ال   عززززززز   الروتيللززززززز ا 
  ةزززززق   ب نززززز   و  ئاإل ززززز را   اولززززز   ززززز  الروقيليالززززز  ال   ر ززززز الززززز ي ل  ززززز  علزززززى فت زززززي  ق ززززز ع 



 
 

 ززززززز  وأصزززززززح   التياءززززززز  إلزززززززى رع يززززززز  اللززززززز     الق  زززززززال   الززززززز ي ليزززززززقى " قسززززززز " ا عتززززززز  
 اأ   قل  ق    الل ت ا وسا و ت    عب الرج ج  ق  ع  فوقيليال 

 - انريى -
 

 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 

إنها تعتمد نموذج تشغيل  العقارات في دولة اإلمارات، حيث  في مجال تطوير وإدارة  الدار رائدةً  تُعتبر شركة 
 لالستثمار". متنوع ومستدام تدعمه شركتان أساسيتان، وهما "الدار للتطوير" و"الدار

تواصل شركة "الدار للتطوير" دورها الريادي في تطوير مجتمعات متكاملة تُثري حياة السّكان عبر أكثر الوجهات 
المرغوبة في إمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة السعديات وشاطئ الراحة وجزيرة الريم. كما أنها 

، وتشمل ثالث وحدات أعمال، وهي: الدار للمشاريع، وستكون  مليون متر مربع  65تمتلك محفظة أراضي بمساحة  

مليار درهم    45مسؤولة عن إدارة وحدة أعمال إدارة المشروعات القائمة على الرسوم، بما في ذلك محفظة بقيمة  

  من مشروعات إسكان المواطنين والبنية التحتية الرئيسية؛ و"الدار للريادة"، والتي تتولّى اقتناص فرص األعمال 
الجديدة وتطوير مجاالت االبتكار؛ و "الدار مصر"، وهي منّصة تركز على السوق العقارية المصرية الواعدة  

 والُمدرة لألرباح، باعتبارها سوقاً رئيسية لتطوير مجتمعات متكاملة متعددة االستخدامات. 

مليار  22تشمل محفظة قيمتها وتضم شركة "الدار لالستثمار" وحدة إدارة األصول التابعة لمجموعة الدار والتي 

درهم من األصول العقارية المدّرة لإليرادات المتكررة في قطاع التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والفندقية.  
كما تتولّى إدارة المنصات الثالثة األساسية، وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضيافة والترفيه".  

الدار للتعليم" محفظة األصول التعليمية، بما في ذلك أكاديميات الدار، وهي مجموعة تعليمية رائدة وتشمل منّصة " 
آالف ُمعلم    3ألف طالب باإلضافة إلى شبكة متنامية من    26مدرسة وأكثر من    20في أبوظبي تضم محفظتها  

مية والخدمات اإلضافية مثل  جنسية، وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعلي  100ينتمون إلى أكثر من  

 أكاديمية تدريب المعلمين.

"بروفيس"   شركة  محفظة  ضمن  والسكنية  التجارية  العقارات  عمليات  دمج  للعقارات"  "الدار  تتولّى  بينما 
المتخصصة في إدارة العقارات، كما تشمل كذلك إدارة المجتمعات من خالل منّصة إدارية عقارية متكاملة. وتتولّى 

ر للضيافة والترفيه" مهمة اإلشراف على محفظة األصول الفندقية والترفيهية التابعة للدار، المتواجدة  شركة "الدا
  11بشكل أساسي في جزيرة ياس وجزيرة السعديات، باإلضافة إلى رأس الخيمة. وتضم محفظة الدار الفندقية  

 الغولف والنوادي الشاطئية والمراسي. غرفة فندقية، إلى جانب إدارة العمليات عبر مالعب    3600فندق، بإجمالي  

(، وتحقق أعمال الشركة  ALDAR:UHأسهم شركة الدار ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )رمز التداول  

معايير   أفضل  الدار  وتتبنَّى  المساهمين.  من  ومتنوعة  واسعة  قاعدة  وتمتلك  مستقرة،  متكررة  وإيرادات  أرباحاً 
وتلتزم   المؤسسية،  ُمضافة  الحوكمة  قيمة  تحقيق  على  منها  الطويل حرصاً  األمد  على  مستدامة  عمليات  بإدارة 

 لمساهميها بشكل مستمر.

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


 
 

تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى ألن تكون المطور والمدير العقاري األكثر موثوقية في المنطقة،  
حتياجات أفراد المجتمع وتتوافر فيها  وهي تضطلع بدور محوري في تطوير وجهات عالية الجّودة ومريحة تلبي ا

 المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترفيه.

     

 


