
  

     

 

 

Classification : External General Purpose 

 ةالمصري ات في إطار استراتيجيتها لدخول سوق العقار 
ستحواذ في اال (ADQ) "القابضة"  شريكها االستراتيجيمع نجح تالدار 

 "سوديك" المصرية  حصة أغلبية في على
 

من رأس المال   %85.52نسيي ة   (ADQسيييمتلك تحالا الدار العقارية )"الدار"( ا"القابضيية ") •
 القائم لشركة "سوديك"

في رأس  جلطويل األ  ا  استراتيجي شريكا  اعت اره بسيدعم خطط نمو "سوديك" المستقبلية  التحالا  •
 هامال

المتحدة العربية  اإلمارات  )"الدار"(  2021ديسمبر    7  -أبوظبي،  العقارية  الدار  شركة  تحالف  أعلن   :
من رأس المال القائم لشركة السادس من أكتوبر للتنمية  %  85.52على نحو    استحواذه(  ADQو"القابضة ")

(، OCDI.CAالرمز )تحت  واالستثمار ش.م.م )"سوديك" أو "الشركة"(، المدرجة في البورصة المصرية  
 .الذي قدمه التحالف جباري اإلشراء العرض موافقة مساهميها على  بعد وذلك 

% لشركة الدار العقارية، الرائدة في  70مملوك بنسبة  أبوظبي مقرًا له والالذي يتخذ من  التحالف  سيركز  و 
إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى  ،  (ADQلـ "القابضة" )  %30  تطوير وإدارة العقارات، وبنسبة

المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة  
النمو  المتنوع  أبوظبي الشركة  دفة  وتوجيه  الممكنة  ، على تحديد فرص  المدىبعيد استراتيجية  ويسعى .  ة 

إلى   من  سوديك كمطور رائد  مكانة  تعزيز  التحالف  المصرية  السوق  أعمالها  حيث  في  ، تها وسمعنطاق 
القاهرة الكبرى والساحل الشمالي  مناطق وتنمية محفظتها من المجتمعات السكنية متعددة االستخدامات في 

 واألسواق الرئيسية األخرى. 

برزت مصر على قمة  : " شركة الدار العقاريةطالل الذيابي، الرئيس التنفيذي لفي هذه المناسبة، قال  و 
وأساسيات واعدة  إمكانيات  من  هذه السوق  تمتلكه    لماوذلك    اً للتوسع دوليخططنا  نضع  كنا  أولوياتنا بينما  

نمو   تدعم  قوية  فيهاي العقار   ها قطاعاقتصادية  االستثمار  بجدوى  قناعتنا  عزز  ما  وهو  دراسو .  ،    تنا بعد 
بجانب كونها  السوق المصرية  لدخول  ًا مثاليًا لنا  شريكباعتبارها    ‘ سوديك’ وقع اختيارنا على  لسوق،  لالمعمقة  

كل من  قناعة  على  دلياًل  الصفقة  وتمثل هذه  .  التوسعية  الدارتلبي تمامًا الجانب التجاري من طموحات  
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وإطار الحافل باإلنجازات    هاسجلالمقومات القوية التي تتمتع بها ’سوديك‘ من حيث  ب  ’القابضة‘ الدار و
خالل المرحلة المقبلة    هادعملن ندخر جهدًا في  و   .ها الناجحونموذج أعمالالراسخ المعتمد لديها  الحوكمة  

أكبر  تحقيق  ل واجتماعية  اقتصادية  بها  قيمة  المعنيين  المصلحة  التي  خصوصًا  و ألصحاب  المجتمعات 
 ."تخدمها الشركة في جميع أنحاء مصر

 7.1جنيه مصري للسهم الواحد الشركة بـ    20.0العرض النقدي المقدم لشراء أسهم "سوديك" بقيمة  قّيم  ي  و 
 الشركة، رأس مال    إجمالي  من  %85.52بل مساهمين يمثلون تم قبول العرض من ق   .مصري   مليار جنيه

  ع أن مليون دوالر أمريكي(. من المزم  386.8مليار جنيه مصري )  6.1الصفقة إلى  لتصل بذلك قيمة  
 ديسمبر.  16 بحلولللشريك الجديد األسهم ت حّول ملكية و األيام المقبلة،  خاللالصفقة ت ستكمل 

إحدى الشركات العقارية الرائدة في مصر وتتمتع  هي  "سوديك"، التي تتخذ من القاهرة مقرًا لها،    يشار إلى أنّ 
تمتلك  . و عالية الجودة  والتجارية ومساحات التجزئةبسجل حافل باإلنجازات في تطوير المشاريع السكنية  

النمو المستدام  بحافل  ولها تاريخ  الشركة محفظة أراٍض واسعة يمكن استخدامها لتطوير مشاريع مستقبلية،  
لـ   تخاللها  نجحت    عاماً   25يمتد  استثمار  متميزةمشاريع  سليم  في  المالية  وإعادة  تطوير  في    مواردها 

 مجتمعاتها. 

 - انتهى-

 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 شرررررركرة الردار را ردال تي مجرال تروير وقدارا العقرارات تي دولرة اإلمراراتع ميرن قنجرا تعتمرد نمو   تشررررر يرل متنو  

 و"الدار لالستثمار".ومستدام تدعمه شركتان أساسيتانع وهما "الدار للتروير" 

تواصررررل شررررركة "الدار للتروير" دورها الريادي تي تروير مجتمعات متكاملة تُثري مياا السررررك ان عبر أكثر الوججات 

المرغوبة تي قمارا أبوظبيع بما تي  لك جزيرا ياس وجزيرا السرررعديات وشرررارح الرامة وجزيرا الريم. كما أنجا تمتلك  

تر مربعع وتشرمل ثالن ومدات أعمالع وهي: الدار للمشراريعع وسرتكون مسر ولة عن  مليون م  65ممفظة أراضري بمسرامة 

مليار درهم من مشرررروعات   45قدارا ومدا أعمال قدارا المشرررروعات القا مة على الرسرررومع بما تي  لك ممفظة بقيمة  

األعمال الجديدا وتروير مجاالت قسركان الموارنين والبنية التمتية الر يسريةو و"الدار للريادا"ع والتي تتول ى اقتناف ترف 

ل  ة تركز على السرروا العقارية المصرررية الواعدا والُمدرا لاربااع باعتبارها سرروقا االبتكارو و "الدار مصررر"ع وهي منصرر 

 ر يسية لتروير مجتمعات متكاملة متعددا االستخدامات.

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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مليار درهم    16والتي تشرمل ممفظة قيمتجا    وتضرم شرركة "الدار لالسرتثمار" ومدا قدارا األصرول التابعة لمجموعة الدار

ا لايرادات المتكررا تي قررا  التجز رة والمجتمعرات السررررركنيرة والتجراريرة. كمرا تتول ى قدارا   من األصرررررول العقراريرة المردر 

ة "الد ار  المنصررات الثالثة األسرراسرريةع وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار للضررياتة والترتيه". وتشررمل منصرر 

للتعليم" ممفظة األصررول التعليميةع بما تي  لك أكاديميات الدارع وهي مجموعة تعليمية را دا تي أبوظبي تضررم ممفظتجا  

جنسرريةع   100آالف ُمعلم ينتمون قلى أكثر من    3ألف رالب باإلضرراتة قلى شرربكة متنامية من   24مدرسررة وأكثر من   20

 والخدمات اإلضاتية مثل أكاديمية تدريب المعلمين. وهي تعتمد مجموعة واسعة من المناهج التعليمية

بينما تتول ى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والسركنية ضرمن ممفظة شرركة "بروتيس" المتخصرصرة تي  

ة قدارية عقارية متكاملة. وتتول ى شرركة "الدار ل لضرياتة  قدارا العقاراتع كما تشرمل ك لك قدارا المجتمعات من خالل منصر 

والترتيه" مجمة اإلشرراف على ممفظة األصرول الفندقية والترتيجية التابعة للدارع المتواجدا بشركل أسراسري تي جزيرا ياس 

غرتة تندقيةع قلى جانب قدارا    2900تناداع بإجمالي   10وجزيرا السعدياتع بما تي  لك ممفظة الدار الفندقية التي تضم  

 ادي الشار ية والمراسي.العمليات عبر مالعب ال ولف والنو

ل ALDAR:UHأسرجم شرركة الدار ُمدرجة تي سروا أبوظبي لاوراا المالية زرمز التداول   (ع وتمقق أعمال الشرركة أرباما

وقيرادات متكررا مسرتقراع وتمتلك قاعدا واسرعة ومتنوعة من المسراهمين. وتتبناى الدار أتضرل معايير الموكمة الم سرسريةع 

ل منجا على تمقيق قيمة ُمضاتة لمساهميجا بشكل مستمر.وتلتزم بإدارا عمليا  ت مستدامة على األمد الرويل مرصا

تتبناى شرررررركرة الردار ر يرةل رمومرة ميرن تسرررررعى ألن تكون المرور والمردير العقراري األكثر موثوقيرة تي المنرقرةع وهي 

دا ومريمرة تلبي امتيراجرات أترا د المجتمع وتتواتر تيجرا المقومرات تضررررررلع بردور مموري تي تروير وججرات عراليرة الجو 

 واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترتيه.

     

 

 (ADQنبذة عن "القابضة" )

ع وهي قمدى أكبر الشرركات القابضرة على مسرتوى المنرقة 2018قمارا أبوظبي تي عام    تي (ADQ)تأسرسرت "القابضرة" 

ل. وتعمل "القابضرة"   90التي تمتلك اسرتثمارات مباشررا وغير مباشررا تي أكثر من  كشرركة  (ADQ)شرركة ممليال وعالميا

ر عدد من القراعات الر يسرية مسرتثمرا ومالكة لاصرولع مين تمتلك ممفظة واسرعة تضرم عددال من الم سرسرات الكبرىع عب

الصرررمة والدواا والنقل والخدمات اللوجسرررتية  وتي االقتصررراد المتنو ع بما تي  لك الراقة والمراتق واألغ ية والزراعة  

 وغيرها.

بعملية تسرريع تروير اإلمارا لتصرب   (ADQ)وانرالقال من دورها كشرريك اسرتراتيجي لمكومة أبوظبيع تلتزم "القابضرة" 

ل عالمي المستوى قا م على المعرتة.اقتصادال   تناتسيا

. كمرا يمكنكم مترابعرة "القرابضرررررة" media@adq.aeأو المراسرررررلرة على   adq.aeلمزيرد من المعلومرات يرجى زيرارا  

(ADQ)  ولينكدقنع وقنستاغرامع تويترعلى مواقع التواصل االجتماعي تي. 
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