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 2019 يناير 08

 

مليون دوالر  135بقيمة  صكوكوإدراج  إصدار تتولى"شعاع" 
 شركة جبل عمر للتطويرلصالح مليون لاير سعودي(  506)كي يرأم

 

، شركة الخدمات المالية الرائدة التي )شعاع(ش.م.ع.  شعاع كابيتال"" مجموعة يسرالمملكة العربية السعودية: 

صكوك ب الخاص دراجاإلوصدار اإل توليها مهامعن اإلعالن تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها 

 شركة جبل عمر للتطوير، لصالح ،سنواتخمسة  لمدة (سعوديمليون لاير  506) كيريمليون دوالر أم 135قيمة ب

 منظمالوتم تعيين "شعاع" لتولي مهام . المدرجة في المملكة العربية السعودية التطوير العقاريكبرى شركات إحدى 

)تم إصدار  ،االستراتيجي إلى تنويع قاعدتها الرأسماليةالشركة إطار سعي  فيلهذا اإلصدار الرئيسي والحصري

 .(2018الصكوك خالل النصف الثاني من العام 

 

ً للتمويل لشركة جبل عمر للتطوير األمد طويلةصكوك لاوتمثل  متطلباتها  معالذي يتناسب  األمر ،مورداً مثاليا

 مدينة مكة المكّرمة. عالوة على مشاريع التطوير العقاري في واحتياجاتها كشركة تطوير عقاري، وتركيزها على

ً إونحو إصدار الصكوك متنامي ذلك، تعكس هذه الخطوة التوجه ال مليار  97.79لى التي وصل حجمها عالميا

%، السيما في المملكة العربية السعودية التي شهدت 45بنمو سنوي نسبته  2017العام دوالر أمريكي خالل 

 .أمريكي مليار دوالر 26عن  حجمها زادخالل نفس الفترة مجموعة من إصدارات الصكوك 

 

"تمثل الصكوك آلية : ش.م.ع. كابيتال" شعاع"طارق خان، الرئيس التنفيذي لشركة  فّوادقال  السياق،وفي هذا 

مثالية لتلبية احتياجات التمويل طويلة األمد في القطاع العقاري، وهذا ما يتجلى بوضوح في هيمنة القطاع العقاري 

ً الماضية في  18على عمليات إصدار الصكوك خالل  القطاعين . وفي ضوء دورها المتنامي في المنطقةشهرا

‘ شعاع كابيتال’السعودية والخبرات المتنوعة التي تتمتع بها، أصبحت   أسواق المملكة العربيةي في والعقار المالي

 الصكوك".إلصدار شريكاً مثالياً لشركة جبل عمر للتطوير، ويسعدنا في هذا اإلطار دعم جهودها الناجحة 

 

، )تداول( المدرجة في السوق السعودي العقاري التطوير شركات كبرى إحدى شركة جبل عمر للتطوير،وتعتبر 

ً لمبادراتها الرامية إلى  وتوسيع  نمودفع عجلة بغرض رأس مالها  زيادةويأتي إصدار الشركة للصكوك دعما

 ""مشروع جبل عمريعد و. المناطق المختلفة المحيطة بهانشاطاتها العقارية، السيما في مدينة مكة المكرمة و

التي تعمل عليها الشركة، حيث يمتد على  الرائدة في التطوير العقاري مشاريعالمن أبرز ستخدامات إلمتعدد اال

 .المكرمة في مكة بيت هللا الحرامعن  خطوات بُعدعلى مليون متر مربع  .02 تزيد عنمساحة مشيدة 
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 -انتهى-
 

 بيان تحذيري بخصوص التصريحات االستشرافية 
 

تتضمن هذه الوثيقة بيانات أو تصريحات استشرافية، والتي ال تشكل حقائق تاريخية أو ضمانات لألداء المستقبلي، إنما تستند فقط إلى 
ت توقعاتنا ومعتقداتنا وافتراضاتنا الحالية بشأن مستقبل أعمالنا، والخطط واالستراتيجيات المستقبلية، والتقديرات، واألحداث واالتجاها

ة، والظروف االقتصادية وغيرها من الظروف المستقبلية. ويمكن تمييز أي بيانات أو تصريحات استشرافية عموماً من خالل المتوقع
استخدام مفردات مثل "نتوقع"، "نرجو"، "نعتزم"، "نخطط"، "نستهدف"، "هدف"، "ننوي"، "نؤمن"، "نقّدر"، "نرجح"، "استراتيجية"، 

الممكن"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، أو عكس هذه الكلمات أو غيرها من مشتقاتها أو شبيهاتها التي  "اتجاه"، "مستقبل"، "غاية"، "من
 تشير إلى المستقبل. 

 
 وقد تشمل التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال الحصر، تصريحات بخصوص:

 النتائج التشغيلية المتوقعة مثل نمو اإليرادات أو األرباح -
 المتوقعة للنفقات واستخدامات رأس المالالمستويات  -
 التقلبات الحالية أو المستقبلية في أسواق رأس المال وأسواق االئتمان وظروف السوق المستقبلية  -

 
ونظراً لكون التصريحات االستشرافية متعلقة بالمستقبل، فإنها عرضة للتقلبات والمخاطر والتغيرات في الظروف التي يصعب التنبؤ 

ي يعّد الكثير منها خارج عن سيطرتنا. وقد تختلف نتائجنا الفعلية وأوضاعنا المالية بشكل كبير عن تلك المشار إليها في بها، والت
التصريحات االستشرافية. ولذلك، يجب أال تعتمد على أي من هذه التصريحات االستشرافية. وتشمل العوامل الهامة التي يمكن أن 

جنا الفعلية ووضعنا المالي عن تلك المشار إليها في التصريحات االستشرافية، على سبيل المثال ال تؤدي إلى تغيرات كبيرة في نتائ
الحصر: قدرتنا على الحفاظ على مستويات مناسبة من اإليرادات وضبط النفقات؛ واألوضاع االقتصادية والمالية في األسواق العالمية 

ت في أسعار الفائدة، وأسعار السلع واألسهم وقيمة األصول؛ وتنفيذ المبادرات واإلقليمية التي نعمل فيها، بما في ذلك التقلبا
االستراتيجية، بما في ذلك قدرتنا على إدارة عملية إعادة توزيع ميزانيتنا العمومية بصورة فعالة وتحقيق التوسع في أعمالنا 

مخاطر؛ واستمرار التقلبات في أسواق رأس المال أو أسواق االستراتيجية؛ موثوقية سياساتنا وإجراءاتنا وأساليبنا الخاصة بإدارة ال
االئتمان؛ واألحداث الجيوسياسية؛ والتطورات والتغيرات في القوانين واللوائح، بما في ذلك تكثيف األنظمة التي تحكم صناعة الخدمات 

ويستند أي من التصريحات  نظمة التي نتبع لها.المالية من خالل العمل التشريعي والقواعد المنقحة والمعايير التي تطبقها الجهات الم
 االستشرافية التي نقدمها في هذه الوثيقة والعرض فقط إلى المعلومات المتوفرة لدينا حالياً، وهي تنطبق فقط اعتباراً من التاريخ التي

اهة المعلومات واآلراء الواردة صدرت فيه. وليس هناك أي تمثيل أو ضمانات، صريحة أو ضمنية، فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أو نز
في هذه الوثيقة. وال نتعهد بأي التزام تجاه تحديث أي تصريح استشرافي علناً سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات 

 مستقبلية أو غير ذلك.
***** 

 

 
 عن شركة جبل عمر للتطوير

في الشرق األوسط ومن أكبر الشركات المدرجة في سوق األسهم السعودي. عد شركة جبل عمر للتطوير إحدى أكبر شركات التطوير العقاري ت

ويعتبر مشروع جبل عمر أحد أهم مشاريع التطوير العقاري المتكاملة التي تقع على بُعد خطوات من المسجد الحرام في مكة المكرمة. وحيُث 

ة لزوار مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين، فإن شركة جبل ُعمر للتطوير تسعى المملكة العربية السعودية باستمراٍر إلى زيادة الطاقة االستيعابي

تفخر بمساهمتها في تحقيق ذلك من خالل تطوير المناطق المطلة على الحرم المكي الشريف إلعطاء الزوار والمقيمين في مكة المكرمة تجربة 

  معيشية وروحانية فريدة.

ً  40مترا مربعاً، ويضم المشروع  230.000جبل عمر  وتبلغ المساحة اإلجمالية لألرض في مشروع ويعتبر متعدد االستخدامات بما  برجاً فندقيا

والشقق والوحدات السكنية الفاخرة والفنادق. وتُدار الفنادق التي تملكها شركة جبل عمر للتطوير من قبل  التجارية األسواق يحتويه من

ريجنسي،  حياة عمر جبل كونراد، فندق عمر جبل قيد التشغيل حاليا كل من فندقالعالمية. وتشمل الفنادق  الفنادق شركات كبرى

للمؤتمرات الذي يضم أكبر قاعة مؤتمرات في مكة المكرمة.  هيلتون عمر جبل وفندق هيلتون أجنحة عمر جبل ماريوت، فندق عمر جبل فندق

 (.http://www.jabalomar.com.sa ر )لمزيد من المعلومات الرجاء التفضل بزيارة موقع شركة جبل عمر للتطوي
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، حيث تعتبر شركة االستثمارات واالستشارات المالية األبرز  1979يعود تاريخ تأسيس الشركة إلى العام نبذة عن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع: 

هي شركة خدمات مالية متكاملة ترتكز على تلبية احتياجات العمالء، وتخدم  ))شعاع في منطقة الشرق األوسط، إن شركة شعاع كابيتال ش.م.ع

العالية.  من مقرها في دولة اإلمارات العربية المتحدة عمالءها من الشركات والمؤسسات فضالً عن الشركات العائلية واألفراد ذوي المالءة المالية

تثمار المصرفي وخدمات أسواق رأس المال وإدارة األصول والتمويل االئتماني. وهي وتختص شعاع في مجاالت اإلستثمار واستشارات االس

شركة مساهمة عامة ومنظمة من قبل مصرف اإلمارات المركزي وهيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات كشركة استثمار مالية، وأسهمها 

 مدرجة في سوق دبي المالي. 

تابعة لها في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية؛ وهي "شعاع كابيتال العربية السعودية"  تمتلك المجموعة وتدير شركات فرعية

فقة التي تعمل كمدير لالستثمارات واألصول العقارية؛ و"الخليج للتمويل العربية السعودية"، ذراع المجموعة المتخصصة بتقديم القروض المتوا

مصر"، وهي اإلضافة األحدث إلى المجموعة والمتخصصة بتقديم خدمات الوساطة  -شعاع لألوراق الماليةمع أحكام الشريعة اإلسالمية؛ و"

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع  المالية للمؤسسات واألفراد والتي تتيح الفرصة للعمالء سهولة الوصول إلى األسواق اإلقليمية.

 www.shuaa.com اإللكتروني 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء االتصال بقسم اإلتصال المؤسسي لدى شركة شعاع كابيتال:

+971 4 3651 872 

 ccdesk@SHUAA.com 

http://www.shuaa.com/
mailto:ccdesk@SHUAA.com

