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في شركة "سوديك"   أغلبية عرضًا لالستحواذ على حصةقدم ت العقارية الدار

 المدرجة بالبورصة المصرية
 

، والشععرو  المعمول بهاوالموافقات التنظيمية  لعناية الواجبة،  جراءات اإل العرض غير الملزمخضعع   ي •
 المطبقةاألخرى 

٪ كحعد أدىى ي  رأ  المعال القعا   51لالسعععععععععتحواذ على  إطالق عرض عطعاء إلزايي    هودف  الهع •
 لشركةل
 تملك غالبيتهالدار و ا تالف تقوده سيت  تنفيذ العرض ي  قبل  •
 للسه  الواحد اً يصري اً جنيه 19.0إلى  18.0ىطاق  اإلرشادي سيكون ضم سعر الشراء  •
  دوالريليون    420جنيه يصععري   اتيليار   6.6إلى  "سععوديك"  رف  قيمة  يالنطاق في حده المتوسعع    •

 2021يار   11يوم في  السه ٪ على سعر إغالق 14يمثل عالوة بنسبة و (، أيريكي
 

 ا  أولي  ا  الدار العقاري  )"الدار"( عرضرررررررررر شررررررررررر   ت قدم  :2021يار     14 ؛أبوظبي، اإليارات العربية المتحدة
السرررران  م   " اللغررررري  م العقار   الذطاير  غير ملزم لالسررررذحاان ال قدم اللحذلى علة أغرررر  أغلبي   ي شررررر  

ي  مدرج   ي البارصر  اللغرر وهي شرر   مسراهل  عام    سرانك((اللعرو   باسر:   )  "واالسرذملار   كذابر للذ ليأ
 .غالبيذه تلل(الدار و ائذالف تقانه سيذ: ت فيذ العرض م  قبى و  .(OCDI.CAبالرمز )

 
هذه إتلام  عللا  بأن   ،"سررانك("  لشررر  القائ:  لال  الم  رأ    حد أننة  ٪  51السررذحاان علة يذضررل  العرض او 

  ،اللعلال بها اللاا قات الذ ظيلي   الحغرررال علة و  ،لع اك  الااجب اإجراءات  إكلال  ا    سررري ان ره ا  بالغرررفق   
ي  تجراءات الع اك  الااجب ، كعذزم انذيج   الذاصررررررى إلة  و ي أالشرررررررو. أخر .  تلبي   و  الذم الئذالف ُمرضررررررر

 .للقااني  واللاائح اللعلال بها ا  إلزامي و ق عطاءعرض تقدك: تقانه الدار  
 
ضرل   اللعروض سري ان  اترشرانم  أن سرعر الشرراء   العقاري   "، ن رت الدارسرانك(" ي عرضرها للجل  إنار   و 

ر ع قيل   ب  ي أده اللذاسررررررررر   ال طاق هذا  ويسررررررررراه:.  للسررررررررره: الااأد ا  مغرررررررررري  ا  ج يه  19.0إلة   18.0  نطاق
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٪ علة سرررعر 14يلمى عالو  ب سرررب   و (، أمري ي نوالرمليان    420ج يه مغررررم )مليارات   6.6إلة "سرررانك(" 

 اق ٪ علة الذاالي 49٪ و29٪ و18  ب سرررر  ات  وعالو   ؛2021مار    11 ب هاك  يام الذداول  هاسررررهلإغالق  
الذداول مذاسررر  سرررعر و  ا ،مغرررري ا  ج يه  15.64الذم يبلغ  أشرررهر  3علة مدار لرجح الذداول المذاسررر  سرررعر 

  12، ومذاسر  سرعر الذداول اللرجح علة مدار ا  يمغرر   ا  ج يه  14.37  يبلغوالذم  أشرهر  6علة مدار لرجح ال
 .ا  مغري ا  ج يه 12.42شهرا  والذم يبلغ 

 
للسررررررراهلي    بال سرررررررب   قيل المقذرح  سررررررريال  و ال  رصررررررر  جذاب  لذعزيزالعرض كلمى    أن هذا  شرررررررر   الدار  ركوتد 
 .ا  اللاضي شهر  12الر  أناء سعر السه: خاللو للشر      اللذي  األساسيالر ائز كع    أيث ، "سانك("
 

، واأد  م  شرررررر ات  الرئيسررررري  ي القاهر  واللدرج   ي البارصررررر  اللغرررررري  مقرهاكقع  وتعذبر "سرررررانك("، الذي  
 ائق  الجان   ي  تطاير اللشرررررراريع  مجال  يبال جاح  سررررررجى أا ى ب  وتذلذع  العقارم الرائد   ي مغرررررررالذطاير  
اللذلر ، واللعايير  إلة  ريقها اتنارم  لشرر   ل  اللرماق   وتعز  الل ان والذجزئ .    والذجاري   السر  ي  القطاعات 

إنشررررراء القائل  علة    اسرررررذراتيجيذهاو   ،القّيل الذجاري     ذهاوعالم ، حا لالذي تذب اها  ي مجال ال  رفيع  اللسرررررذا  
 مجذلعات نابض  بالحيا .

 
ال لا اللسرررررررررررذدام عبر  تحقيق  ع  نلانج تشرررررررررررريلي جديد ير ز علة  ي ي اير    قد أعل ت   العقاري   الدار و انت 
الذشررررريلي   تاسرررريع عللياتها  " إلة الدار للذطاير"تسررررعة و .  "الدار للذطايرو"  "لالسررررذملار  الدار  "هاأعلال وأدتي

مذعدن  اللذاامل   طايل  األجى ال سرريلا  ي تطاير اللجذلعات و  رص جذاب    السررذاشرراف    ي السرراق اللغررري
 .االسذخدامات 

 
 –  اىتهى -

 
 التالية: للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام 

 التواصل اإلعالمي: 

 سمر خان 

 شركة الدار العقارية 

 

 سارة عبدالباري 

 برنزويك غلف 



 

 خبر صحفي

 
skhan@aldar.com 9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 حول شركة الدار
تعذلد نلانج تشرررررررررريى مذ ا  ومسرررررررررذدام  إنهاُتعذبر شرررررررررر   الدار رائد    ي مجال تطاير وقنار  العقارات  ي نول  اتمارات، أيث 

 تدعله شر ذان أساسيذان، وهلا الدار للذطاير والدار لالسذملار.
 

تااصرررررى شرررررر   الدار للذطاير نورها الريانم  ي تطاير مجذلعات مذاامل  ُتمرم أيا  السرررررّ ان عبر أكمر الاجهات اللرغاب   ي 
تلذل( محفظ  أراضررري بلسررراأ     لا أنهاإمار  أباظبي، بلا  ي نل( جزير  كا  وجزير  السرررعدكات وشررراطح الراأ  وجزير  الري:.  

دات أعلال، وهي  الدار لللشرررررررروعات، وسرررررررذاان مسرررررررمول  ع  إنار  وأد  أعلال إنار  تشرررررررلى  ال  وأو مليان مذر مربع،    70
مليار نره: م  مشرررررروعات إسررررر ان اللااط ي  والب ي  الذحذي    45اللشرررررروعات القائل  علة الرسرررررام، بلا  ي نل( محفظ  بقيل   

جديد  وتطاير مجاالت االبذاار؛ و "الدار  الرئيسررررررررري ؛ و"الدار لللشرررررررررروعات اللشرررررررررذر  "، والذي تذاّلة اقذ اص  رص األعلال ال
مغرررررر"، وهي م غرررررّ  تر ز علة السررررراق العقاري  اللغرررررري  الااعد  والُلدر  لارباح، باعذبارها سررررراقا  رئيسررررري  لذطاير مجذلعات  

 مذاامل  مذعدن  االسذخدامات.
 
مليار نره: م    16محفظ  قيلذها    لىتشررررررللجلاع  الدار والذي   الذابع تضرررررر: شررررررر   "الدار لالسررررررذملار" وأد  إنار  األصررررررال  و 

 ي قطا  الذجزئ  واللجذلعات السرررر  ي  والذجاري .  لا تذاّلة إنار  الل غررررات المال     اللدّر  لإليرانات اللذارر   العقاري  األصررررال
ظ  األصررال الذعليلي ،  األسرراسرري ، وهي  الدار للذعلي: والدار للعقارات والدار للضرريا   والذرفيه. وتشررلى م غررّ  "الدار للذعلي:" محف

ألف طال    24مدرسرررررررررر  وأكمر م    20بلا  ي نل( أكانكليات الدار، وهي مجلاع  تعليلي  رائد   ي أباظبي تضرررررررررر: محفظذها  
ج سرررررري ، وهي تعذلد مجلاع  واسررررررع  م  الل اه    100آالف ُمعل: ي ذلان إلة أكمر م   3باتضررررررا   إلة شررررررب   مذ امي  م   

في  ممى أكانكلي  تدري  اللعللي . بي لا تذاّلة الدار للعقارات نم  علليات العقارات الذجاري  والس  ي  الذعليلي  والخدمات اتضا
ضرررررل  محفظ  شرررررر   "بروفي " اللذخغرررررغررررر   ي إنار  العقارات،  لا تشرررررلى  ذل( إنار  اللجذلعات م  خالل م غرررررّ  إناري   

لدار،  ل  ذابع مهل  اتشررررراف علة محفظ  األصررررال الف دقي  والذر يهي  ال "للضرررريا   والذرفيه"عقاري  مذاامل . وتذاّلة شررررر   الدار  
  انق، بإجلالي   10اللذااجد  بشرررر ى أسرررراسرررري  ي جزير  كا  وجزير  السررررعدكات، بلا  ي نل( محفظ  الدار الف دقي  الذي تضرررر:  

 راسي.غر     دقي ، إلة جان  إنار  العلليات عبر مالع  الرالف وال اانم الشاطئي  والل 2900
 

(، وتحقق أعلال الشر   أرباأا  وقيرانات ALDAR:UHأسه: شر   الدار ُمدرج   ي ساق أباظبي لاوراق اللالي  )رمز الذداول  
مذارر  مسررررذقر ، وتلذل( قاعد  واسررررع  ومذ اع  م  اللسرررراهلي . وتذب لة الدار أ ضررررى معايير الحا ل  اللمسررررسرررري ، وتلذزم بإنار  

 مد الطايى أرصا  م ها علة تحقيق قيل  ُمضا   للساهليها بش ى مسذلر.علليات مسذدام  علة األ
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تذب لة شر   الدار رؤي   طلاأ  أيث تسعة ألن تاان اللطار واللدير العقارم األكمر ما اقي   ي الل طق ، وهي تضطلع بدور 

 ر  يهرا اللقامرات واتم رانرات الاللمر  للعلرى محارم  ي تطاير وجهرات عرالير  الجّان  ومريحر  تلبي اأذيراجرات أ ران اللجذلع وتذاا
 والعيش والذرفيه.
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