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 الشركة العملية للفنادق الكويتيةإدراج أسهم 
 في بورصة لندن

 

( هي مجموعة تملك وتطّور وتدير فنادق ذات تصنيف ثالثة AIM: AHCGأو ) الشركة العملية للفنادق: 3102ديسمبر  32دبّي، 
أو أربعة نجوم في الشرق األوسط واستراليا، وقد أعلنت صباح اليوم عن إدراج كامل أسهم رأس مالها العادية الصادرة والتي قد تصدر 

 32صباح اليوم، االثنين  0088من بورصة لندن، وافتتاح التداول عند الساعة الـ االستثمارات البديلةفي وقٍت الحق للتداول في سوق 
 .3802ديسمبر 

 
تصنيف المتوسط مع التركيز أعمال الفنادق االقتصادية وذات ال تطويروهدفها  3882في العام  الشركة العملية للفنادقتّم تأسيس 

 .مثل هذه الخدمات متدنية في منطقة الشرق األوسطبشكٍل أكبر على أسواق النمو المرتفع وحيث نسبة توافر 
 

التشغيلية الحالية للشركة ستة فنادق، تقع خمسة منها في منطقة الشرق األوسط وواحد في استراليا، تضّم مجتمعًة  محفظةتشمل ال
من المتوقع أن يساهم الفندقان . 4010وما زال هناك فندقين إضافيين قيد اإلنشاء يتوقع افتتاحهما في نهاية العام ، غرفة 1,000

المجموعة خطة إلنشاء ستة فنادق أخرى يتوقع أن تزيد  وضعت، عالوة على ذلك. غرفة 040اإلضافيان بزيادة عدد الغرف إلى 
 .4012غرفة بحلول العام  4112التشغيلية لتضّم  محفظةبما يسهم في توسيع ال، غرفة إضافية 1004العدد إلى 

 
لقد أسسنا ، خالل السنوات الثمانية الماضية: "المدير التنفيذي أالن ديبارتعليقًا على دخول الشركة العملية للفنادق إلى السوق، قال 

العالمات التجارية من الفنادق وهي مستعدة الغتنام فرص النمّو الجوهرية لتعزيز ، تجارًة ناجحة ومربحة في صناعة الفنادق
 ."االقتصادية وذات التصنيف المتوسط في مختلف أنحاء الشرق األوسط

 
دارة الحقيبة التشغيلية للفنادق وتعمل بشكٍل وثيق مع أكبر المشغلين الدوليين بموجب اتفاقيات طويلة تحرص المجموعة على تط وير وا 

وايت "ومجموعة ، (سويتس وستايبريدجفنادق هوليداي إن ) "إنتركونتيننتالمجموعة فنادق "و( فندق إيبيس" )للضيافةأّكور "األمد أبرزها 
 (.فندق بريمير إن" )بريد

 
المبارك  الشيخ مبارك عبداهللخبرة واسعة في صناعة الضيافة، حيث يتمّتع مؤّسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة ريق اإلدارة يملك ف

 .الصباح بعالقات مميزة مع أبرز أصحاب القرار ذوي النفوذ الكبير في أنحاء المنطقة
 

حيث أن سوق ، للشركة العملية للفنادقاالكتتاب في سوق البورصة كان خطوًة ال بّد منها بالنسبة "من جهته أن  ديباراعتبر 
بورصة لندن ستسمح لنا أن نعّزز موقع الشركة العملية للفنادق في المنطقة مع النفاذ إلى أسواق رأس المال من  االستثمارات البديلة

 ل أعمالنا."جدو  لتطوير المشاريع الفندقية على
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ليعّزز صورتنا وصورة شركائنا  االستثمارات البديلةهذا االكتتاب في سوق  ويأتي"طموحنا كبير في ما يتعّلق بالشركة العملية للفنادق، 

 العالميين، ما من شأنه أن يفتح أبوابًا جديدة للنمو المستمّر."
 

في أسواق بلدان منطقة   تصنيف المتوسطالفنادق االقتصادية وذات الكما أّكد أن تركيز الشركة يبقى منصبًا على أعمال تطوير 
 .حيث نسبة توافر مثل هذه الخدمات تبقى متدنيةاألوسط الشرق 

 
، ما يعني أن سجّل الفخامة توافر غرف الفنادق في بلدان مجلس التعاون الخليجي ينصّب بشكٍل أساسي في سوق "واختتم مفيدًا 

من الفنادق االقتصادية وذات التصنيف المتوسط يبقى منخفضًا، في حين أن عدد من العوامل المتفرقة ترفع  دخول العالمات التجارية
الطلب على الفنادق ذات الجودة العالية والقيمة المتاحة، أبرزها نشئة الطبقة المتوسطة داخل بلدان مجلس التعاون اخليجي، وارتفاع 

ل ضمن حدود المنطقة، إضافًة إلى زيادة قدرة استيعاب شركات الطيران االقتصادية في نسبة المسافرين لغايات الترفيه واألعما
 العملية للفنادق جيد، وستستمّر في التركيز عليها بشكٍل دائم."ا الشركة إنها فئة تعرفه. المنطقة

 
 أبرز المعطيات المتصلة بالدخول:

  سهم عادي جديد بقيمة  23,072,,53النفقات( بعد إدراجها لـ مليون جنيه استرليني )قبل  28.2جمعت المجموعة مبلغ
 بنس للسهم الواحد. 5,

  ما يعني أن احتساب رأس مال المجموعة  23,072,,053العدد اإلجمالي للحصص العادية الصادرة عند الدخول هو
 مليون جنيه استرليني بحسب سعر االفتتاح؛ 75.2بسعر السوق يساوي 

 يقها بفضل اإلدراج األّولي سُتستخدم لتمويل مشاريع الفنادق؛األرباح التي يتّم تحق 
  مليون جنيه استرليني(؛ 082.3مليون دوالر أمريكي ) 038.0صافي قيمة األصول التقديرية عند الدخول تساوي 
  د الصباح الشركة هى المجموعة العملية القابضة وهى مجموعة استثمارية مملوكة للشيخة الدكتورة سعاالمساهم األكبر في

 وم بطرح أية أسهم عادية؛ وقت ويقوم بادارتها الشيخ مبارك عبداهلل المبارك الصباح، لن
 Sanlam Securities  هي المستشار الرسمي والوسيط الوحيد للشركة؛أّما شركةChrystal Capital  فاضطلت بدور

 . Sanlam Securitiesالوسيط الفرعي لعملية االكتتاب تحت 
 

www.actionhotels.com 

 :للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال
 

 9211 328 (4) 971+  الشركة العملية للفنادق
 أالن ديبار، مدير تنفيذي

http://www.actionhotels.com/
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 مجموعة باورسكورت

 747 525 7809 (0) 44+   جاستن غريفيث
 530 040 7808 (0) 44+   سايمن كومبتن

 
 6556126 50 (0) 971+  ستراتيجيك سوليوشونز

 سوزان فيرنس
 

 الشركة العملية للفنادقمعلومات عن 
www.actionhotels.com 

. يتجّسد هدف المجموعة في هي مجموعة تملك وتطّور وتدير فنادق ذات تصنيف ثالثة أو أربعة نجوم في الشرق األوسط واستراليا
دارة ممتلكات تابعة لفنادق ذات تصنيف ثالثة أو أربعة نجوم في الشرق األوسط  أن تضطلع بدور ريادي في تمّلك وتطوير وا 

في استراليا، في حين تملك فندقان إضافيان  وأحدهاواستراليا. أنجزت الشركة ستة فنادق، تقع خمسة منها في منطقة الشرق األوسط 
اإلنشاء )كالهما في بلدان مجلس التعاون الخليجي(، ومشروع لتوسيع فندق واحد إضافًة إلى ستة مشاريع أخرى مدرجة على  قيد

 جدول أعمالها )أحدها في استراليا واألخرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي(.
 

كفرٍع مملوك بالكامل من المجموعة القابضة للشركة العملية للفنادق، وهي تكّتل خاص مقره الكويت،  الشركة العملية للفنادقتّم تأسيس 
 01في الشرق األوسط وأستراليا وأوروبا. في تاريخ له مصالح خاصة وعامة في مختلف القطاعات، منها الطاقة والعقارات والفنادق 

 10إيرادات مشاريع التشغيل التي تديرها  تسّجل، حيث أمريكي مليون دوالر 829، بلغت قيمة أصول الشركة القابضة 4014ديسمبر 
 مليون دوالر أمريكي.
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