
 

  
 خبر صحف 

 
 

 بقيمة 
ً
يد تطرح صكوكا  مليون دوالر أمريك  ألجل سبع سنوات 500تبر

 
ب تسهيالت مرصفية جديدة بقيمة 

ّ
 مليار درهم  1.5وترت

 
 
، اإلمارات العربية المتحدة -2018أكتوبر  30 يد المركزي: أبوظبر  كة الوطنية للتبر يد»)ش.م.ع.(  أعلنت الشر كة ، «تبر شر

ي طرح صكوك غبر مضمونة، 
 
ي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها، عن نجاحها ف

يد المناطق الرائدة الت  تبر
ي طرح الصكوك  (مليار درهم 1.8) مليون دوالر أمريكي  500وبسعر ثابت بالدوالر األمريكي بقيمة 

ألجل سبع سنوات. ويأت 
ي 
ي أعقاب سلسلة من االجتماعات الت 

 
ي كل من  أوروبا وآسيا واإلمارات العربية المتحدة.  ف

 
 عقدت مع مستثمرين ف

 
ي بورصة لندن، طلًبا قوًيا من قبل المستثمرين عىل المستوى المحىلي 

 
ي سيتم إدراجها ف

وشهدت الصكوك المطروحة، الت 
ي حجم االكتتاب بنسبة كذلك و 

 
ي آسيا وأوروبا، األمر الذي أدى إىل زيادة ف

 
ت الصكوك أسعاًرا تنافسية . وقد الق%50ف

 ، %5.5وبمعدل رب  ح بنسبة 
 
ي موديز ) معززة

ي الصادر عن وكالت 
(، الذي تم اإلعالن BBB( وفيتش )Baa3بالتصنيف االئتمات 

ي موديز وفيتش اللتير  قامتا 
يد من قبل وكالت  كة تبر ي يتم فيها تصنيف شر

 هذه المرة األوىل الت 
ُّ
عد

ُ
. وت ي

ي األسبوع الماض 
 
عنه ف
ا. بتصني

ً
 ف الصكوك أيض

 
 
 
كة، إضافة ي تتبناها الشر

يد والممارسات المستدامة الت  كة تبر ي إىل أن قوة نموذج أعمال شر
ي التصنيف االئتمات 

وأشارت وكالت 
ي حصولها 

 
ي تدفقاتها النقدية، ساهمت ف

 
تب عليها من قوة ومرونة ف مة مع عمالئها وما يب  إىل العقود طويلة األجل المبر

ي  عىل هذا التصنيف ي سوق دول مجلس التعاون الخليجر
 
ي تتمتع بها ف

، فضال عن المكانة التنافسية القوية الت  ي
االئتمات 

كة.  ، وانخفاض مستوى المخاطر ودعم المساهمير  الذي تحظ  به الشر  المتنامي
 

تيب تسهيالت مرصفية جديدة تصل إىل  يد بب  كة تبر م. وسيتم مليار دره 1.5وباإلضافة إىل الصكوك الجديدة، قامت شر
ي تبلغ 

كة الحالية الت  مليار درهم.  2.8استخدام هذه التسهيالت مع عائدات الصكوك الجديدة إلعادة تمويل ديون الشر
ة  انية العمومية، وتمديد فب  وستؤدي عملية إعادة تمويل الديون إىل تحقيق عدد من الفوائد، منها تحسير  كفاءة المبر 

كة استحقاق الديون، وذلك من شأنه أن يُ  ا لتوسيع أعمال الشر
ً
كة، وُيقدم دافًعا جديد حّسن مستويات التدفق النقدي للشر

 سواء. 
ّ
ي األسواق الحالية والجديدة عىل حد

 
 ف
 

كة  ، رئيس مجلس إدارة شر ق خالد عبدهللا القبيس 
ّ
  هذا الصدد، عل

 
يد»وف  "نحن سعداء بدرجة التصنيف «:تبر

ي مرتبة االستثمار، وهذا دليٌل عىل القدرة 
 
ي موديز وفيتش والذي يضعها ف

يد من وكالت  كة تبر ي الذي حصلت عليه شر
االئتمات 

ي دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول
 
ي تتمتع بها ف

كة وقوة نموذج أعمالها، فضال عن المكانة الت  ي تتمتع بها الشر
 المالية الت 

انية  ي تعزيز المبر 
 
ي السوق، ستسهم ف

 
ي القت طلًبا قوًيا ف

 بأن الصكوك الجديدة الت 
ّ
. وال شك ي مجلس التعاون الخليجر

كة ودعم موقفها الماىلي القوي، 
 لتحقيق المزيد من النمو." ويؤهلها العمومية للشر

 
كة  من جانبه، قال يد»جاسم حسي   ثابت، الرئيس التنفيذي لشر الصكوك  بإقبال المستثمرين عىل مشورننحن «: "تبر

 إصدار هذه الصكوك 
ّ
ا. كما أن

ا ومتمبر ً
ً
ي تحقيقها باعتبارها استثماًرا آمن

 
يد ف كة تبر ي تستمر شر

ي طرحناها وبالمكانة الت 
الت 

نها من االستفادة من فرص النمو المتاحة من خالل رأسمال وكفاءة تشغيلية أفضل."
ّ
ي مركز أقوى ويمك

 
كة ف  يضع الشر

 
يد المناطق يذكر   مبتكرة لتبر

 
، حيث تقدم حلوًل ي ي دول مجلس التعاون الخليجر

 
يك المفضل للمؤسسات ف يد هي الشر أن تبر

يد حالًيا من خالل  كة تبر ر عىل البيئة. وتوفر شر محطة  72تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة وتقليل الرص 
يد يص ي المنطقة ما يفوق المليون طن تبر

 
ي ذلك، جميع المشاري    ع موزعة ف

 
ل ألبرز المشاري    ع المحلية واإلقليمية بما ف

ي باركس أند ريزورتس،  ، ودتر ي و دتر
، ومب  ، وجزيرة ياس، وجامع الشيخ زايد الكببر ي ي أبو ظتر

 
ي جزيرة المارية ف

 
التطويرية ف

ة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. 
ّ
ي مدينة مك

 
وع جبل عمر ف  ومشر

 
 



 

 -انتىه-
 

يد المركزي نبذة عن  كة الوطنية للتبر يد»الشر  «:تبر
ي العام 

 
يد" ف يد المركزي "تبر كة الوطنية للتبر ي الماىلي وهيئة األوراق 1998تأسست الشر ي سوق دتر

 
كة مدرجة ف ، وهي شر

ي مختل
 
يد المناطق ف  مبتكرة لتبر

 
كة حلوًل أنحاء  فالمالية والسلع، وتتخذ من اإلمارات العربية المتحدة مقًرا لها. توفر الشر

ر عىل  ، تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهالك الطاقة، وخفض التكلفة، وتقليل الرص  ي دول مجلس التعاون الخليجر
كة  ي توفرها الشر

يد الت  ي النمو الذي تشهده المنطقة. وتبلغ قدرة التبر
 
ا من خالل بنية تحتية متطورة ف

ً
البيئة، وتساهم أيض

يد  يد وتدير  .؛ تصل ألبرز المشاري    ع السكنية والتجارية الحكومية والخاصةحالًيا ما يفوق المليون طن تبر كة تبر تمتلك شر
، منها 72 ي ي مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجر

 
ي دولة اإلمارات العربية المتحدة،  63 محطة موزعة ف

 
محطة ف
مان، ومحطة واح

ُ
ي سلطنة ع

 
ي المملكة العربية السعودية، وثالث محطات ف

 
ي مملكة البحرين، باإلض ومحطتير  ف

 
افة دة ف

ي المنطقة. 
 
 إىل محطات أخرى ف

 
كة ي للشر

وت   أو االتصال بنا :   www.tabreed.ae  للمزيد من المعلومات، يرجر زيارة الموقع اإللكب 
 

يد المركزي  كة الوطنية للتبر يد»الشر  «:تبر
 2020400 9712+عىل الرقم:  

ي 
وت  يد اإللكب   media@tabreed.aeأو مراسلتنا عىل البر
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