
 
 

 خبر صحفي

 

 بيعتوقع اتفاقية مع "تبريد" لالعقارية الدار 
 مليون درهم 963مقابل بأبوظبي  تبريد المناطق  مجال في  هاأصول

 
تتماشى مع استراتيجية الدار في  و أصول شركة السعديات للتبريد والسعديات لتبريد المناطق، من   التخارجتشمل  صفقة  ال 

صفقات تخارج مربحة وإعادة توظيف رأس المال في فرص استثمارية ذات إمكانات   الستكشاف وتنفيذ مجال إدارة األصول 
 نمو عالية. 

 
اتفاقية    توقيععن  )"الدار"(  شررررركة الدار العقارية  أعلنت :  2020ديسممممبر    23  -أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

في ج.يرة السررررررعديات  لهاالتابعة   مناطقتبريد الأصررررررول   لبيعالشررررررركة الوطنية للتبريد المرك.ع ).ت.ر )"تبريد"(، مع 
 مليون درهم. 963مقابل 

 
ة بنسرر ة  قد اسررتحوذت   العقارية  وكانت الدار % في "شررركة 85على شررركة "السررعديات لتبريد المناطق" بالكامل و صررب

عات نفذتها في ال  "شرركة التووير واالسرتثمار السريا ي"شراملة على أصرول اسرتحواذ   من صرفقة كج.ء  للتبريد"السرعديات 
2018.  

 
كبير  معدل عائد داخلي  للدار  سرررررررريحقق  ، مما 2021ومن المتوقع أن تكتمل هذه الصررررررررفقة في الربع األول من العات 

في إدارة هذه األصرررررول بكفاءة عالية منذ   ها انجوذلك بفضرررررل  األسررررراسررررري  ها  اسرررررتثمار قيمة  % من أصرررررل 40بنسررررر ة  
عائدات الصررررفقة لتع.ي. نمو محفلة الشررررركة المتنوعة التي تضررررم عقارات  ُتوظبف  وسرررر  .2018االسررررتحواذ عليها عات  

 دربة لإليرادات.  عالية الجودة ومُ 
 
"تعكس هذه االتفاقية الت.امنا بتوطيد عالقتنا الوويلة قال طالل الذيابي، الرئيس التنفيذي لشمممممممممراة الدار العقارية  و 

نا أصرررررول تنا الخاصرررررة بالتخارج مناسرررررتراتيجيتتمي.  تعود بالفائدة على كال الورفين. و سرررررأنها    يث مع شرررررركة تبريد،  
تحقيق أفضرررررل  الت.امنا ب  علىقيمة مج.ية لصررررراله مسررررراهمي الدار، كما تقدت مثاال  وا رررررحا   وفر تاالسرررررتثمارية بكونها  

الواعدة، كما تتبنبى  اإلمكانات  ذات  . وتنتهج الدار رؤية وا رحة في االسرتحواذ على األصرول هماسرتثماراتعلى  العوائد  
اصرلة مسريرة نموبها المسرتقبلية. وتماشريا  مع اسرتراتيجية فعبالة في إدارة األصرول وإعادة تدوير رأس المال واسرتثماره لمو 

من خالل   2020هذه االسرررررتراتيجية، سرررررتواصرررررل الدار اخم نتائجها المالية القوية وأدائها التشرررررايلي المتميب. في العات 



 

 

 ، وهما إدارة األصررررررررررول وإدارةتينعبر و دتي أعمالها الرئيسرررررررررريبعيدة المدى توظيف رأس مالها  ررررررررررمن خو  نموبها  
 لتوويرية".ا المشاريع

 
"نحن سرررررعداء ب برات هذه االتفاقية    وتعليقًا على االتفاقية، قال بدر سممممعيد اللماي، الرئيس التنفيذي لشممممراة "تبريد" 

اليوت،  يث نواصرررل تسرررريع مسرررار النمو وترسررري  مكانتنا في دولة اإلمارات. وباعت ارنا شرررركة رائدة في هذا المجال، 
عالميا  في مجال تبريد المناطق، مع أتثر  في تع.ي. نمو شرركة تبريد لتصر ه مرك.ا    االسرتراتيجيةفقد أسرهمت شرراتاتنا  

هذه  من الخبرة واالسرررتثمارات في سرررتة دول. وتعتبر شرررراتتنا مع شرررركة الدار أ د هذه األمثلة، وتشررركل  عاما    22  من
ف ننا نتمتع بو ررررررررع جيد من   ،بالنلر إلى المسررررررررتقبل. و الصررررررررفقة دليال  باراا  على العالقة القوية التي نتمتع بها معهم

 دولة اإلمارات وخارجها". من فرص النمو في سوق النا يتين المالية والتشايلية لمواصلة االستفادة من الم.يد 
 

 ج.يرة السررعديات في محفلة من مشرراريع التبريد  شررركة "السررعديات لتبريد المناطق" و"شررركة السررعديات للتبريد"وتوفر 
  لتع.ي. مكانتها  سرررررررررتمرةتشرررررررررهد توورات مكما أنها   ،أبوظبي  رمتحف اللوفمثل    ةتحتضرررررررررن معالم بارا التي و أبوظبي  ب
 ة. وتواصرل شرركة الدار مسريرتها الحافلة في تووير وجهات متعددة االسرتخدات في ج.يرة لثقافة والسريالبارا  .مركت

محفلة واسررررررعة من قوع تمتلك أنها  مشرررررررور "الممشررررررى" ومشرررررررور "سررررررعديات  روف"، كما السررررررعديات، بما في ذلك  
رة تواتب تولعات المستقبل.المدعومة ببنية تحتية في ج.يرة السعديات المتميب.ة األرا ي   متووب

 
 لنواق  التنليمية واللوائه المناطق  تبريد   لقوار  التنليمية اللوائه  أبوظبي في الواقة دائرة  أصررردرت   ،2019  عات وفي

 لتبريد   متكامال    نلاما    تضرررررع التي  أفريقيا  وشرررررمال  األوسررررر  الشررررررق   منوقة في  تنليمية  سرررررلوة أول  لتصررررر ه  توبيقها،
 الترخيص   على  تحصررررررل التي  المشرررررراريع أول "المناطق  لتبريد  السررررررعديات "و  ،"للتبريد  السررررررعديات " وسررررررتكون .  المناطق

 .والعالم المنوقة  مسررررررررررررتوى   على الواقة  قوار في  الم ادرة امات  بتولي الواقة  دائرة  الت.ات  يدعم ما  أبوظبي، في الجديد 
 موارد اسررررررررررررررتهال   في الكفراءة من قردر أعلى وتحقيق التحتيرة، البنيرة  تووير  مشررررررررررررررروعرات   على  تركي.هرا يردعمتمرا أنر  
 .استدامة الحلول أتثر وتبني الواقة،

 
اتفاقية مع شرررررركة   في أواخر شرررررهر نوفمبر الما ررررريوقعت   بعد أن وُتعد هذه أ دث صرررررفقات شرررررركة الدار هذا العات

تتولى الدار بموجبها إدارة وتنفيذ مشرراريع رئيسررية بقيمة إجمالية تقار  (  ADQأبوظبي التنموية القابضررة "القابضررة" )
مليار درهم. وقد سررراهمت هذه الصرررفقة في تحقيق نمو كبير على مسرررتوى و دة إدارة المشررراريع التوويرية التابعة    30

ومنوقة ميناء اايد ألطراف خارجية، والتي تتضرررررمبن كذلك عقودا   كومية لتووير البنية التحتية في ج.يرة السرررررعديات 
 في أبوظبي.

 



 

 

 - 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 

وهو ما   تُعتبر شركة الدار رائدةً في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، حيث أنها تمتلك سجالً حافالً بالمشروعات االستثنائية

 العقاريين في دولة اإلمارات والشرق األوسط. يضعها في صدارة المطورين 

، تواصل شركة الدار العقارية تشكيل المشهد العمراني ألبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، عالوةً على  2005منذ انطالق عملياتها في  و

 مشروعات فريدة في مناطق أخرى باإلمارة.  

شاطئ الراحة والذي اكتسب شهرةً عالمية بفضل تصميمه االستثنائي،   في  HQتُركز شركة الدار على تطوير مشروعات مبتكرة مثل مبنى 

 في جزيرة ياس.  1وأبراج البوابة في جزيرة الريم، وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباقات الفورموال 

الشركة أرباحاً وإيرادات  ، وتحقق أعمال ALDAR:UH) أسهم شركة الدار العقارية ُمدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية )رمز التداول 

رة  متكررة مستقرة، وتمتلك قاعدة واسعة ومتنوعة من المساهمين. تتبنَّى شركة الدار العقارية أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، وتلتزم بإدا

 عمليات مستدامة على األمد الطويل حرصاً منها على تحقيق قيمة ُمضافة لمساهميها بشكل مستمر. 

تطوير وجهات سياحية وتوفير نمط حياة معاصر يُثري تجربة سكان وزوار إمارة أبوظبي، وتقوم بدور حيوي في تطوير  تواصل شركة الدار 

ى  وجهات تسوق بمستويات عالمية مثل )ياس مول(، ومؤسسات تعليمية بمعايير دولية عبر أكاديميات الدار، ومناطق ترفيه متميزة مثل حلبة مرس

 يزة في محفظتها من العقارات السكنية والتجزئة والفندقية والمكاتب التجارية. ياس، فضالً عن المرافق المم

 ها. تتبنَّى شركة الدار رؤيةً طموحة حيث تسعى ألن تكون المطور العقاري األكثر موثوقية عبر توفير أسلوب حياة ال يُضاهى في أبوظبي وخارج

 ، أو متابعة صفحاتنا على: www.aldar.comرة الموقع:  للمزيد من المعلومات حول شركة الدار العقارية، يُرجى زيا
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