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Classification : External General Purpose 

تقدم عرضًا غير ملزم لالستحواذ   ( ADQ)  التابعة للدار و"القابضة"  سوديك" "
"مدينة نصر   التطوير العقاري المصرية % من شركة100  نسبة تصل إلى  على

 لإلسكان والتعمير" 
 

المتحدة،  أبوظبي، العربية  للتنمية  :  2022  يوليو  5  اإلمارات  أكتوبر  من  "السادس  واالستثمار  أعلنت 
غير ملزم    ، تقديم عرض  (ADQ)  و"القابضة"  ش.م.م" )"سوديك"(، وهي شركة تابعة للدار العقارية )"الدار"(

% من أسهم شركة العقارات المصرية "مدينة نصر لإلسكان  100  نسبة تصل إلى  لالستحواذ المحتمل على 
مليار جنيه    6.18ر قيمتها بـ  ، والتي تُقد  (MNHD.CA)   والتعمير" المدرجة في البورصة المصرية بالرمز

 .مليون دوالر أمريكي( 328مصري )
 

في  طاق محفظة أعمالها  لى توسيع ن رامية إتأتي هذه الصفقة المقترحة تماشيًا مع استراتيجية "سوديك" ال
سكنية متعددة االستخدامات في منطقة القاهرة الكبرى والساحل الشمالي بجانب األسواق المشاريع  ال  مجال

ز حضورها  يإبرام صفقات استحواذ استراتيجية من شأنها تعز ن خالل تنمية أعمالها و الرئيسية األخرى، وذلك م
 .ق أوجه التآزر المنشودةي وتحق

 
لك حصلة األغلبية في شركة تم( يADQ" )أن تحالف شركة الدار وشركة "القابضة  إلى  اإلشارةوتجدر  

. 2021مت في ديسمبر  بر  % من أسهم الشركة في صفقة أُ 85.5"سوديك"، وذلك عقب استحواذه على  
رائد   مطور  كم هذا التحالف الدعم الكامل لشركة "سوديك" بهدف تعزيز مسيرة نمو ها وترسيخ مكانتها  ويقد  

ع نطاق  يمن حيث الحضور والسمعة، مما يمكنها من اقتناص أفضل الفرص وتوسفي السوق المصرية  
 .أعمالها وتطبيق أفضل الممارسات وتبادل الخبرات عبر العديد من المجاالت ذات االهتمام المشترك

 
أبرز شركات التطوير العقاري عتبر "مدينة نصر لإلسكان والتعمير"، ومقرها الرئيسي القاهرة، واحدة من  تُ و 

مت على تطوير العديد من المخططات الرئيسية وقد    1959في مصر، حيث عملت منذ تأسيسها في عام  
زة لعمالئها ومجتمعاتها. وترتكز أعمال الشركة في المنطقة الشرقية من مدينة القاهرة، حيث  خدمات متمي  

متلك الشركة مساحات واسعة من األراضي التي توفر . كما ت"سراي"و  "تاج سيتي"يقع مشروعاها البارزان  
 فرصًا متميزة للتوسع. 
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 – انتهى  -
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

 عبيد اليماحي 

 شركة الدار العقارية 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبد الباري

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
رات، حيث رنها تعتمد نموذج تشررر يل متنوم ومارررتدام تدعما شرررركتان تُعتبر شرررركة الدار راًدفي مي مجال تروير وردارف العقارات مي دولة اإلما

 أااايتان، وهما "الدار للتروير" و"الدار لالاتثمار".

ي،  تواصررل شررركة "الدار للتروير" دورها الرياد  مي تروير مجتمعات متكاملة تُثر  حياف الارركران عبر أكثر الوجهات المرغوبة مي رمارف أبو ب

مليون متر مربع، وتشرمل    65بما مي ذلك جزيرف ياس وجزيرف الارعديات وشرارا الراحة وجزيرف الريم. كما أنها تمتلك محة ة أرا ري بماراحة  

وحدات أعمال، وهي: الدار للمشراريع، وارتكون مارةولة عن ردارف وحدف أعمال ردارف المشرروعات القاًمة على الراروم، بما مي ذلك محة ة ثالث  

مليار درهم من مشرررروعات راررركان الموارنين والبنية التحتية الرًيارررية  و"الدار للريادف"، والتي تتولرى اقتنام مرم األعمال الجديدف    45بقيمة  

ي رًيارية وترو ة تركز على الارول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف لحرباا، باعتبارها اروقا   ير مجاالت االبتكار  و "الدار مصرر"، وهي منصرر

 لتروير مجتمعات متكاملة متعددف االاتخدامات.

مليار درهم من األصررول العقارية   22متها  وت ررم شررركة "الدار لالاررتثمار" وحدف ردارف األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل محة ة قي

ف لإليرادات المتكررف مي قرام التجزًة والمجتمعات الاركنية والتجارية والةندقية. كما تتولرى ردارف المنصرات الثالثة األاراارية،  وهي: "الدار    المدرر

ة "الدار للتعليم " محة ة األصرول التعليمية، بما مي ذلك أكاديميات الدار، وهي للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لل ريامة والترميا". وتشرمل منصرر

آالف ُمعلم ينتمون رلى  3ألف رالب باإل رامة رلى شربكة متنامية من  26مدرارة وأكثر من   20مجموعة تعليمية راًدف مي أبو بي ت رم محة تها  

 اإل امية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.جناية، وهي تعتمد مجموعة وااعة من المناهج التعليمية والخدمات    100أكثر من 

شرمل  بينما تتولرى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والاركنية  رمن محة ة شرركة "بروميس" المتخصرصرة مي ردارف العقارات، كما ت

ة ردارية عقارية متكاملة. وتتولرى شررركة "الدار لل رريامة وال ترميا" مهمة اإلشررراف على محة ة األصررول  كذلك ردارف المجتمعات من خالل منصررر

وت ررم محة ة الدار   باإل ررامة رلى رأس الخيمة.  الةندقية والترميهية التابعة للدار، المتواجدف بشرركل أارراارري مي جزيرف ياس وجزيرف الاررعديات، 

 د  الشارًية والمرااي.غرمة مندقية، رلى جانب ردارف العمليات عبر مالعب ال ولف والنوا  3600مندل، بإجمالي    11الةندقية  

ي وريرادات متكررف ALDAR:UHأاررهم شررركة الدار ُمدرجة مي اررول أبو بي لحورال المالية لرمز التداول   (، وتحقق أعمال الشررركة أرباحا

مارتدامة على األمد   مارتقرف، وتمتلك قاعدف واارعة ومتنوعة من الماراهمين. وتتبناى الدار أم رل معايير الحوكمة المةارارية، وتلتزم بإدارف عمليات

ي منها على تحقيق قيمة ُم امة لمااهميها بشكل ماتمر.  الرويل حرصا

تتبناى شرررركة الدار رةيةي رموحة حيث تارررعى ألن تكون المرور والمدير العقار  األكثر موثوقية مي المنرقة، وهي ت ررررلع بدور محور  مي 

دف ومريحة تلبي احتياجات أمراد  المجتمع وتتوامر ميها المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترميا.  تروير وجهات عالية الجور
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