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 بالكامل "خدمة"شركة  الدار تستحوذ على
 

 شركة ٪ في40أعلنت الدار العقارية اليوم عن استحواذها على نسبة  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة: - 2018سبتمبر  26
على ستحواذها ت استكملا تكون الدار وبذلكوالخدمات،  العقارات في مجال إدارة الرائدة اإلماراتية وهي إحدى الشركات ،"خدمة"
 %.100بنسبة  "خدمة" شركة

 
وهو  خلق قيمة مضافة لمالك العقارلتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال إدارة العقارات، ب الدار التزاماالستحواذ هذا  دعموي

للعيش والعمل  ذات جودة عالية توفر بيئة مميزة استثنائيةتقديم وجهات الرامية إلى دعم رؤيتها يو . "الدار لالستثمار" ما تجسده
 أفضل للعمالء بشكل سلس ومباشر. خدمة تقديممن  تمكينهاب، ٪100"خدمة" بنسبة  الدار لشركة امتالكوسيسهم . الترفيهو 
 
العقارات والشركات والهيئات الحكومية، مجموعة من الخدمات  يلمطورين ومالكالدى به  الشريك الموثوق دمة"، ختقدم شركة "و 

 في إدارة العقارات وإدارة المرافق واالستشارات.
 

 وفي هذا الصدد، قال طالل الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية:
 تؤكد الدار التزامها الكامل٪. و 40بنسبة  "خدمة" شركة تبقية منمالحصة ال متالكاستكمال هذا االستحواذ وايدون بنحن سع"
عمالئنا في دولة  خاصةو ، "ةخدم"شركة تجاه  ناالتزام على هذا االستحواذيؤكد ، و للمشاريع واألعمال تحقيق النجاح المستمرب

ومن ، ًا للقيم والمعايير التي نوفرها للعمالءامتداد "خدمة"ولطالما كانت شركة  .والمملكة العربية السعودية اإلمارات العربية المتحدة
 فإننا سنتمكن من اإلشراف على أعمال الشركة والخدمات التي تقدمها بشكل مباشر وفعال."هذا االستحواذ  خالل
 

  "خدمة": شركة بوصيبع، رئيس مجلس إدارة جاسم صالح ومن جهته، قال
في  حافالً  سجالً كما أنها تمتلك عقارية متكاملة،  لما تقدمه من حلول الجوائز تقديراً على العديد من  خدمة""شركة  حازتلقد "

اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية  دولة والشركات واألفراد في جميع أنحاء توفير خدمات للعديد من الجهات الحكومية
سليم عدد من المشاريع السكنية، ووضع خطط تطويرية متينة السعودية. وتأتي عملية االستحواذ في وقت استكملت فيه الدار ت

 "خدمة"شركة لضمان تحقيق رضا العمالء. ونتطلع قدمًا إلى العمل جنبًا إلى جنب مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية لجعل 
 نجاحًا في المنطقة."أحد أكثر الشركات تميزًا و 

 
 -انتهى  -

 حول شركة الدار
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مليرررررارات دوالر،  10رائرررردًة فرررري مجررررال تطرررروير وإدارة واسررررتثمار العقررررارات فرررري أبررررو بي، ويتجرررراوز إجمررررالي أصررررولها ُتعتبررررر شررررركة الرررردار 
مليررررون متررررر مربررررع، وهررررو مررررا يضررررعها فرررري صرررردارة المطررررورين العقرررراريين فرررري دولررررة  75بينمررررا تزيررررد مسرررراحة األراضرررري الترررري تمتلكهررررا علررررى 

 اإلمارات والشرق األوسط.

، تواصرررررل شرررررركة الررررردار العقاريرررررة تشررررركيل المشرررررهد العمرانررررري ألبرررررو بي، عاصرررررمة دولرررررة اإلمرررررارات، 2005منرررررذ انطرررررالق عملياتهرررررا فررررري 
 عالوًة على مشروعات فريدة في مناطق أخرى باإلمارة.

فرررررري شرررررراطذ الراحررررررة والررررررذل اكتسررررررب شررررررهرًة عالميررررررة ب ضررررررل  HQ ُتركررررررز شررررررركة الرررررردار علررررررى تطرررررروير مشررررررروعات مبتكرررررررة مثررررررل مبنررررررى
 في جزيرة ياس. 1البوابة في جزيرة الريم، وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباقات ال ورموال تصميمه االستثنائي، وأبراج 

، وتحقرررررق أعمرررررال الشرررررركة (ALDAR:UH  أسرررررهم شرررررركة الررررردار العقاريرررررة ُمدرجرررررة فررررري سررررروق أبرررررو بي لررررر وراق الماليرررررة  رمرررررز الترررررداول
تتبنَّرررررى شرررررركة الررررردار العقاريرررررة أفضرررررل معرررررايير    اهمين.أرباحرررررًا وإيررررررادات متكرررررررة مسرررررتقرة، وتمتلرررررك قاعررررردة واسرررررعة ومتنوعرررررة مرررررن المسررررر

الحوكمررررة المؤسسررررية، وتلتررررزم بررررإدارة عمليررررات مسررررتدامة علررررى األمررررد الطويررررل حرصررررًا منهررررا علررررى تحقيررررق قيمررررة ُمضررررافة لمسرررراهميها بشرررركل 
 مستمر.

برررررو بي، وتقررررروم بررررردور تواصرررررل شرررررركة الررررردار تطررررروير وجهرررررات سرررررياحية وتررررروفير نمرررررط حيررررراة معاصرررررر ُيثررررررل تجربرررررة سررررركان وزوار إمرررررارة أ
حيررررول فرررري تطرررروير وجهررررات تسرررروق بمسررررتويات عالميررررة مثررررل  يرررراس مررررولد، ومؤسسررررات تعليميررررة بمعررررايير دوليررررة عبررررر أكاديميررررات الرررردار، 
ومنرررراطق ترفيرررره متميررررزة مثررررل حلبررررة مرسررررى يرررراس، فضرررراًل عررررن المرافررررق المميررررزة فرررري مح  تهررررا مررررن العقررررارات السرررركنية والتجزئررررة وال ندقيررررة 

 .والمكاتب التجارية

تتبنَّررررى شررررركة الرررردار رؤيررررًة طموحررررة حيررررع تسررررعى ألن تكررررون المطررررور العقررررارل األكثررررر موثوقيررررة عبررررر ترررروفير أسررررلوب حيرررراة ال ُيضرررراهى 
 في أبو بي وخارجها.

www.aldar.com 
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