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منتجع دبل تري على " باالستحواذالدار تعزز محفظتها في رأس الخيمة 
 " من هيلتون جزيرة المرجان

 
 مجاورة شاطئية المنتجع الشاطئي وأرض على االستحواذ وتشمل  مليون درهم 810الصفقة  تبلغ قيمة •

ريكسوس  "فندق  توسع الدار ونموها اإلستراتيجي في رأس الخيمة عقب االستحواذ على "الحمرا مول" و   تعزز الصفقة  •
 الجاري " في وقت سابق من العام باب البحر

ضمن    لشركة الدار   المدرة للدخل المتكررتساهم صفقة االستحواذ الجديدة في توسيع نطاق محفظة الضيافة والترفيه   •
 للسياحة الداخلية في رأس الخيمة  فاخرة وجهة رئيسية

 

عن توسيع   لالستثمار"،: أعلنت "الدار العقارية" )"الدار"(، عبر شركتها التابعة "الدار  2022  يوليو  27أبوظبي، اإلمارات،  
المتنوعة والمتنامية من أصول الضيافة والترفيه عبر االستحواذ على   منتجع دبل تري من هيلتون جزيرة "نطاق محفظتها 

مليون    810في صفقة بلغت قيمتها اإلجمالية  معّدة للتطوير  مجاورة  شاطئية  باإلضافة إلى أرض  ،  الشاطئي الفاخر"  المرجان
 درهم إماراتي. 

غرفة،    4,250أكثر من  ، والتي تضم حاليًا  أصول الضيافة والترفيهتوسيع محفظة الدار من  وتسهم عملية االستحواذ في  
استحواذ الدار في  عمليات  استكمااًل ل. كما تأتي  مليار درهم إماراتي  2في رأس الخيمة إلى الشركة  إجمالي استثمارات  وترفع  

 ."ريكسوس باب البحر" وفندق "مولالحمرا "على وقت سابق من العام الحالي 

يأتي استحواذنا على الفندق الجديد  : "اسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار لالستثمارجعلى الصفقة،  وتعليقاً 
التي ما زالت ترسخ مكانتها بصفتها  و   ،لمحفظتنا الحالية من األصول في إمارة رأس الخيمةمن فئة الخمس نجوم استكمااًل  

ماليين زائر    3يتمتع بإمكانات نمو كبيرة تماشيًا مع هدفها المتمثل باستقطاب    والسياحة  الضيافة   يفي قطاع  اً سوقًا مزدهر 
بل  الضيافة والترفيه،    يفي قطاع   محفظة الشركة التزامنا بتعزيز  فقط  تمثل  إن هذه الصفقة ال  .  2025عام  سنويًا بحلول  

في سوق الضيافة،    يتميز به الفندق  استنادًا إلى عرض القيمة الذي  ، وذلكلعملياتناُتضفي كذلك مزيدًا من الزخم والتوسع  
االستحواذ على شكل نتائج تراكمية في سنقطف ثمار هذا  بينما  و .  المستهدفة، وشريحة العمالء  التي يتمتع بهامكانات  اإلو 

تتمثل في تنويع محفظتنا واالستفادة من خبرتنا في إدارة والتي    ،نرى أيضًا نتائجها على المستوى القريب  ناإال أن  المستقبل،
 بوتيرة متسارعة".ة تطوير الدار لالستثمار بالتزامن مع مواصل األصول، 
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التي ُتعد مركزًا القسم األول من جزيرة المرجان،  يتميز الفندق بمستويات إشغال أعلى من المعدل في سوق الضيافة، ويقع في  
يواصل السوق إظهار إمكانات قوية لنمو السياحة، ال سيما و .  وجهة رئيسية للسياحة الداخلية في رأس الخيمةو سياحيًا متناميًا  

 لتعزيز أجندتها السياحية. ضمن خطتها الرامية إلى تضافر الجهود  التي تواصل اإلمارة تنفيذها  ت  والمبادرافي ضوء اإلجراءات  

: لضيافةللفنادق وا  جاهد رحمن، الرئيس التنفيذي لالستثمار في الدار لالستثمار ورئيس مجلس إدارة الدارقال  ومن جانبه،  
من  الدار  ، باإلضافة إلى تمكين  وأصول الضيافة المدرة للدخل المتكررمحفظتنا من الفنادق  تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز  "
وتأتي الصفقة  .  في اإلمارة  امتالك حقوق تطوير إضافيةمن خالل  الستحواذ على حصة أكبر من سوق رأس الخيمة المتنامي  ا

تقييم مساعينا الرامية إلى  نواصل  و هذا العام،  استكمااًل لعمليات االستثمار الواسعة في مجال الدخل المتكرر التي قمنا بها  
وتقديم المزيد نمونا  تنفيذ استراتيجية  ببينما نقوم  في المشاريع الُمثمرة،  توظيف المزيد من رأس المال  الفرص المتاحة بهدف  

 عبر منصتنا".  القيمة نم

ل التوسعية للفندق في عام  ، وتم إجراء المزيد من األعما2014في عام    "دبل تري من هيلتون جزيرة المرجانافُتتح فندق "
ويضم المنتجع مساحة   .بموجب اتفاقية إدارة مع هيلتون غرفة    724. يضم المنتجع الشاطئي من فئة الخمس نجوم  2016

منتجعات صحية، و   ،مطاعم  8المتوفرة في الفندق    وسائل الراحة المرافق و وتشمل    ،متر مربع  67,000طابقّية على امتداد  
مائيةسباحة،  أحواض    8و وحديقة  وصالة  لألطفال  ونادي  خاص،  وشاطئ  وقاعة  ألعاب  ،  وكبيرةرياضية،  غرف    3، 

 متر مربع. 234,000عبر مساحة إجمالية تزيد عن  ومواقف سيارات واسعةاجتماعات، 

 
 -انتهى-

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال على األرقام التالية: 

 التواصل اإلعالمي:

 عبيد اليماحي 

 الدار العقارية شركة 

5555 810 2  971+ 

 سارة عبد الباري

 برنزويك غلف 

9638 560 4  971+ 

ALDAR@brunswickgroup.com 

 

 حول شركة الدار
تعتمد نموذج تشررر يل متنوم ومارررتدام تدعما شرررركتان تُعتبر شرررركة الدار راًدفي مي مجال تروير وردارف العقارات مي دولة اإلماراتي  ين رن ا  

 أااايتاني وهما "الدار للتروير" و"الدار لالاتثمار".

يي  تواصررل شررركة "الدار للتروير" دورها الرياد  مي تروير مجتمعات متكاملة تُثر   ياف الارركران عبر أكثر الوج ات المرغوبة مي رمارف أبو ب

مليون متر مربعي وتشرمل    65ديات وشرار  الرا ة وجزيرف الريم. كما أن ا تمتلك م ظ ة أرايري بمارا ة  بما مي ذلك جزيرف ياس وجزيرف الارع

 ثالن و دات أعمالي وهي: الدار للمشراريعي وارتكون مارةولة عن ردارف و دف أعمال ردارف المشرروعات القاًمة على الرارومي بما مي ذلك م ظ ة

موارنين والبنية الت تية الرًيارررية" و"الدار للريادف"ي والتي تتولرى اقتنار مرر األعمال الجديدف  مليار درهم من مشرررروعات راررركان ال  45بقيمة  

ي رً ة تركز على الارول العقارية المصررية الواعدف والُمدرف لحربااي باعتبارها اروقا يارية  وتروير مجاالت االبتكار" و "الدار مصرر"ي وهي منصرر

 تخدامات.لتروير مجتمعات متكاملة متعددف االا

mailto:ALDAR@brunswickgroup.com
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مليار درهم من األصررول العقارية   23وتيررم شررركة "الدار لالاررتثمار" و دف ردارف األصررول التابعة لمجموعة الدار والتي تشررمل م ظ ة قيمت ا  

ف لإليرادات المتكررف مي قرام التجزًة والمجتمعات الاركنية والتجارية والظندقية. كما تتولرى ردارف المنصرات الثالثة األاراار يةي وهي: "الدار  المدرر

ة "الدار للتعليم" م ظ ة األصرول التعليميةي بما مي ذلك أكاديميا ت الداري وهي للتعليم" و"الدار للعقارات" و"الدار لليريامة والترميا". وتشرمل منصرر

آالف ُمعلم ينتمون رلى  3ألف رالب باإليرامة رلى شربكة متنامية من  26مدرارة وأكثر من   20مجموعة تعليمية راًدف مي أبو بي تيرم م ظ ت ا  

 جنايةي وهي تعتمد مجموعة وااعة من المناهج التعليمية والخدمات اإليامية مثل أكاديمية تدريب المعلمين.  100أكثر من 

ا تشرمل  بينما تتولرى "الدار للعقارات" دمج عمليات العقارات التجارية والاركنية يرمن م ظ ة شرركة "بروميس" المتخصرصرة مي ردارف العقاراتي كم

ة ردارية عقارية متكاملة. وتتولرى شررركة "الدار لليرريامة والترميا" م مة اإلشررراف على م ظ ة األصررول    كذلك ردارف المجتمعات من خالل منصررر

لدار وتيررم م ظ ة ا  باإليررامة رلى رأس الخيمة.  الظندقية والترمي ية التابعة للداري المتواجدف بشرركل أارراارري مي جزيرف ياس وجزيرف الاررعدياتي 

 غرمة مندقيةي رلى جانب ردارف العمليات عبر مالعب ال ولف والنواد  الشارًية والمرااي.  4,250مندلي بإجمالي    13الظندقية  

ي وريرادات متكررف ALDAR:UHأارر م شررركة الدار ُمدرجة مي اررول أبو بي لحورال المالية لرمز التداول   (ي وت قق أعمال الشررركة أربا ا

وتمتلك قاعدف واارعة ومتنوعة من الماراهمين. وتتبن ى الدار أميرل معايير ال وكمة المةاراريةي وتلتزم بإدارف عمليات مارتدامة على األمد مارتقرفي  

ي من ا على ت قيق قيمة ُميامة لمااهمي ا بشكل ماتمر.  الرويل  رصا

والمدير العقار  األكثر موثوقية مي المنرقةي وهي تيررررلع بدور م ور  مي تتبن ى شرررركة الدار رةيةي رمو ة  ين تارررعى ألن تكون المرور 

دف ومري ة تلبي ا تياجات أمراد المجتمع وتتوامر مي ا المقومات واإلمكانات الالزمة للعمل والعيش والترميا.  تروير وج ات عالية الجور
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