
   
 
 

  إجباري  شراءعرض  يقدم ( ADQ) " القابضة" -" العقارية  الدار " تحالف 
 %90بنسبة تصل إلى  أغلبية في "سوديك" لالستحواذ على حصة 

للسرررررر  يمصررررررقايجل رررررر يي20.0يالعررررررقدياللمرررررررايالسمررررررركيلبررررررقا ي  رررررر  ي  رررررر     ي   سرررررر  •
 ملي ني والر(ي453مل اريجل  ي)ي7.1يبرالبقك يي    ال احريي

كيي:2021 سووووووبت بر 14 –أبوووووووإلبير ا اووووووارام العر يووووووة ال تحوووووود   شررررررقك يالررررررراريتحررررررال يقررررررر 
فررررر يمصرررررقيال يئررررر يالعامررررر يللققا ررررر يالسال ررررر يبرررررا ي لررررر يطلي(ADQ)ي الما ضررررر  ويالررررررار (العماريررررر ي) 

مررررر يتالي%يوي90نسرررررب يتصررررر ي لررررر ييلال ررررر ح ا ي لررررر ي جبررررراراييشرررررقا  رررررقدييتمرررررر  يللس افمررررر ي لررررر 
يش.ك.كيبررررررقك يالسررررررا ليمرررررر ي ت رررررر  قيلل لس رررررر يواال رررررر  سارلمرررررر ير ليالسررررررا يالمررررررا  يي%51ي رررررر 

ي(.OCDI.CA)السررج يف يالب رص يالسصقي ي القمزي)       ي وي البقك  (يي

يوفمررررا يي2021 ررررب سبقيي14يرررر كيياإلجبرررراراييالبررررقا  ررررقديملرررر يطلررررميالس افمرررر ي لرررر يتمررررر  يوترررر ي
ي.1992لسرررررل يي95مررررران ني ررررر لير ليالسرررررا يرقررررر يليال لفيذ ررررر ال ررررران ي برررررقيمررررر يالال حررررر ييللبرررررا ي

السسلرررررر  ي،يمرررررر يقبرررررر يال حررررررال يشررررررام يللج الرررررر يفحرررررر ينرررررا  يي جررررررقا عررررررقدي عرررررررياليويرررررذت ي ررررررذا
البرررررقكا يي تبرررررقو ررررر يواحرررررر يمررررر يي،(ADQ)ي الما ضررررر  ير%يلررررر30والرررررراري%يلبرررررقك ي70بلسرررررب ي

ي.السلطم ي ل يمس  ىيالما ض ي

جل رررر يمصررررقايللسرررر  يي20.0ي سررررعقياأل رررر  يشررررقا ي  رررر     مسررررا س ي لرررر ييال حررررال يعررررقديوي
مل ررررراريجل ررررر يمصرررررقايي7.1ي لررررر يفررررر يالب رصررررر يالسصرررررقي يق سررررر يالبرررررقك يو رررررذل يتصررررر ،يال احرررررري

 رررررر  ي لرررررر يم   رررررر ي ررررررعقيي%18بلسررررررب يي ررررررالو  يي لرررررر يويبرررررر   مليرررررر ني والري مقي رررررر (.يي453)
ي%21جل ررررر يمصرررررقا،يو لسرررررب يي16.88البرررررال يل الثررررر ي شررررر قيي حجررررر يال رررررراو السرررررقج ي  ررررر     ي

ي.1جل  ي16.50 حج يال راو يلس  ي ش قيالبال ي ل يم    يالسعقيالسقج ي

فقصررررر يييررررر فقجل ررررر يللسررررر  يي20.0يلبرررررقا ياأل ررررر  ي سرررررعق ني قضررررر يالل رررررا  ييال حرررررال يع مرررررريوي
قررررررر  يالقكرررررررا زي ع ررررررر يياألمرررررررقيالرررررررذا،ي  ررررررر     لسسرررررررا س يي ويق سررررررر يا ي قضررررررروييمجزيررررررر يتخرررررررار 

 .يال جاري ي الم  اويللبقك يياأل ا   

 
ي وزعتها تم تعديل متوسط السعر المرجح بحجم  1

التداول لثالثة أشهر وستة أشهر، مع األخذ باالعتبار توزيعات األرباح النقدية الت 
ة المشار إليها  .سوديك خالل الفت 



،ي ررررر   نياإلجبرررررارايالبرررررقا ي رررررقديينبرررررق لررررر ييال يئررررر يالعامررررر يللققا ررررر يالسال ررررر م افمررررر ي سجرررررق يوي
،يوفمرررررا يلسرررررايتحرررررر  يال يئررررر ييررررر كي سررررر ي30-10يبررررري مررررررت ايت رررررقاو يللعرررررقديي رررررقيانف رررررق يي لرررررا 

يالبرررررقا  رررررقديق ي لررررر يلررررروي  جرررررمي لررررر يمسرررررا س ي  ررررر     ي الل رررررايايالعامررررر يللققا ررررر يالسال ررررر ،
ي سس ي  اكي س .ي قصا االعقدي ال يمر يتلفيذيي ا عريوي عي ي.ياإلجباراي

ضرررررس يي  ررررر      لررررر يحصررررر ي  لب ررررر يفررررر ييال حرررررال اال ررررر ح ا ياللمررررررايالرررررذاياق قحررررر ييويلررررررر 
يا يتمررررر كيالبرررررقك يحال ررررري،يحيررررر ي ال ررررر  ساريفررررر ي ررررر ليالعمرررررارا يالسصرررررقيا ررررر قات ج  يالرررررراريلي طرررررار
ي.اال   ساري ي لا يم يالفقصييالعريريب مي  ي

مررررر يالبرررررقكا يالعماريررررر يالقا رررررر ييواحرررررر  يي-ممرررررقا يل رررررايالمرررررا ق ييال ررررر يت خرررررذيمررررر ي-تع برررررقي  ررررر     ي
فررررررر يتطررررررر يقيالسبررررررراري يالسررررررر ل  يوال جاريررررررر ي اإلنجرررررررا ا يسرررررررج يحافررررررر يوت س ررررررر ي فررررررر يمصرررررررقي

العال رررر ييعاييق رررراوم،يفقيرررراي  ارت ررررايالمرررر اينا عرررر يمرررر يي سررررسع يمقم قرررر تحظرررر يالبررررقك يويوال جز رررر .ي
مج سعرررررررا ييتطررررررر يقفررررررر ييون ج رررررررايالس سيرررررررز،يسررررررر ال جاريررررررر يال   ييو الم  رررررررا،يلح كسررررررر يالبرررررررقكا ي

ينا ض ي الح ا .
 –يان   يي -

 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي: 

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2 971 + 

 عبدالباري سارة  

 برنزويك غلف 

9638 560 4 971 + 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
تُعتبر شررررركة الدار را دي  جي مجال ت وير وةداري العقارات جي دولة اإلماراتث إيه ةنعا تعتمد نموشغ تشرررر يل  

 شركتان أساسيتانث وهما "الدار للت وير" و"الدار لالستثمار".متنوع ومستدام تدعمه 

تواصرررررل شرررررركرة "الردار للت وير" دورهرا الريرادم جي ت وير مجتمعرات متكراملرة تُثرم إيراي السررررركر ان عبر أكثر  

الوجعات المرغوبة جي ةماري أبوظبيث بما جي شلك جزيري ياس وجزيري السعديات وشا ئ الراإة وجزيري الريم.  

مليون متر مربعث وتشرررررمرل ثاله وإردات أعمرالث وهي: الردار    65عرا تمتلرك مإةظرة أرابررررري بمسررررراإرة  كمرا أن

للمشراريعث وسرتكون مسرةولة عن ةداري وإدي أعمال ةداري المشرروعات القا مة على الرسرومث بما جي شلك مإةظة 

دار للريادي"ث والتي تتول ى مليار درهم من مشررروعات ةسرركان الموا نين والبنية التإتية الر يسررية  و"ال  45بقيمة  

ة تركز على السررررو   اقتناص جرص األعمال الجديدي وت وير مجاالت االبتكار  و "الدار مصررررر"ث وهي منصرررر 

العقراريرة المصرررررريرة الواعردي والمُردري لتربرااث براعتبرارهرا سررررروقرا  ر يسررررريرة لت وير مجتمعرات متكراملرة متعرددي  

 االستخدامات.

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com


مليار  16إدي ةداري األصرول التابعة لمجموعة الدار والتي تشرمل مإةظة قيمتعا  وتبرم شرركة "الدار لالسرتثمار" و

ي لديرادات المتكرري جي ق اع التجز ة والمجتمعات السرررركنية والتجارية. كما  درهم من األصررررول العقارية المدر 

ار للبرررياجة والترجيه". تتول ى ةداري المنصرررات الثالثة األسررراسررريةث وهي: "الدار للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الد

ة "الدار للتعليم" مإةظة األصرررول التعليميةث بما جي شلك أكاديميات الدارث وهي مجموعة تعليمية  وتشرررمل منصررر 

آالف  3ألف  الب باإلبراجة ةلى شربكة متنامية من    24مدرسرة وأكثر من   20را دي جي أبوظبي تبرم مإةظتعا  

عتمد مجموعة واسررعة من المناها التعليمية والخدمات اإلبرراجية  جنسرريةث وهي ت  100ُمعلم ينتمون ةلى أكثر من  

 مثل أكاديمية تدريب المعلمين.

بينمرا تتول ى "الردار للعقرارات" دما عمليرات العقرارات التجراريرة والسررررركنيرة برررررمن مإةظرة شرررررركرة "بروجيس"  

ة ةدارية عقارية متكاملة.   المتخصرررصرررة جي ةداري العقاراتث كما تشرررمل كشلك ةداري المجتمعات من خالل منصررر 

وتتول ى شررركة "الدار للبررياجة والترجيه" معمة اإلشررراف على مإةظة األصررول الةندقية والترجيعية التابعة للدارث  

  10المتواجدي بشرركل أسرراسرري جي جزيري ياس وجزيري السررعدياتث بما جي شلك مإةظة الدار الةندقية التي تبررم 

ةداري العمليرات عبر مالعرب ال ولف والنوادم الشرررررا  يرة    غرجرة جنردقيرةث ةلى جرانرب  2900جنراد ث برمجمرالي  

 والمراسي.

(ث وتإقق أعمال الشرركة  ALDAR:UHأسرعم شرركة الدار ُمدرجة جي سرو  أبوظبي لتورا  المالية زرمز التداول  

  أرباإا  وةيرادات متكرري مسرررتقريث وتمتلك قاعدي واسرررعة ومتنوعة من المسررراهمين. وتتبنأى الدار أجبرررل معايير 

الإوكمة المةسررسرريةث وتلتزم بمداري عمليات مسررتدامة على األمد ال ويل إرصررا  منعا على تإقيق قيمة ُمبرراجة  

 لمساهميعا بشكل مستمر.

تتبنأى شررررركة الدار رةية   موإة إيه تسررررعى ألن تكون الم ور والمدير العقارم األكثر موثوقية جي المن قةث 

دي ومريإة تلبي اإتياجات أجراد المجتمع وتتواجر جيعا  وهي تبرر لع بدور مإورم جي ت وير وجعات ع الية الجو 

 المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترجيه.

     

 

 (ADQنبذة عن "القابضة" )

ث وهي ةإدى أكبر الشرركات القاببرة على مسرتوى 2018ةماري أبوظبي جي عام    جي (ADQ)تأسرسرت "القاببرة" 

شررركة مإليا  وعالميا . وتعمل "القاببررة"   90المن قة التي تمتلك اسررتثمارات مباشررري وغير مباشررري جي أكثر من 

(ADQ) ر كشرركة مسرتثمري ومالكة لتصرولث إيه تمتلك مإةظة واسرعة تبرم عددا  من المةسرسرات الكبرىث عب

الصرررإة  وعدد من الق اعات الر يسرررية جي االقتصررراد المتنوعث بما جي شلك ال اقة والمراجق واألغشية والزراعة  

 والدواء والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

بعملية تسرريع ت وير اإلماري   (ADQ)وان القا  من دورها كشرريك اسرتراتيجي لإكومة أبوظبيث تلتزم "القاببرة" 

 تناجسيا  عالمي المستوى قا م على المعرجة.لتصبح اقتصادا  

. كمرا يمكنكم مترابعرة  media@adq.aeأو المراسرررررلرة على    adq.aeلمزيرد من المعلومرات يرجى زيراري  

 .ولينكدةنث وةنستاغرامث تويترعلى مواقع التواصل االجتماعي جي  (ADQ)"القاببة" 

 

ي

mailto:media@adq.ae
https://twitter.com/Adq_Official
https://www.instagram.com/adq_official/
https://www.linkedin.com/company/adqofficial/about/
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

