
بنك بروة يقوم بدور مدير مشارك لصفقة صكوك حكومة دبي

 قام بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر بدور ا#دير – 2012 مايو 5الدوحة – 
ً بقيمة    مليار دو'ر أميركي، والتي تعد أول1.25ا#شارك لعملية إصدار الصكوك التي أتمتها حكومة دبي مؤخرا

 عشر سنوات بالدو'ر ا%ميركي في ا#نطقة، كما تعد ا#رة ا%ولى التي يشارك فيها بنك من قطر لإصدار مستحق
في عملية إصدار صكوك سيادية على هذا ا#ستوى خارج دولة قطر.

نحن فخورون للغاية بأن الرئيس التنفيذيوفي تعليقه على الصفقة قال السيد ستيف تروب “ #جموعة بنك بروة  : 
ً من هذا ا&صدار بالغ ا%همية، إذ لم يسبق لبنك قطري أن قام بدور على هذا ا#ستوى في إصدار  نكون جزءا

 صكوك سيادية في ا#نطقة وهذه شهادة أخرى على نجاحنا في تحقيق رؤيتنا بأن تصبح مجموعة بنك بروة
. "مجموعة مالية عا#ية متوافقة مع الشريعة مقرها في قطر

  ح$ قامت بإصدار سندات2011ويعتبر هذا ا&صدار التجربة ا%ولى لحكومة دبي في ا%سواق منذ شهر يونيو 
  مليون دو'ر أميركي، وتعتزم حكومة دبي توظيف عوائد ا&صدار %غراض تمويلية500#دة عشر سنوات بقيمة 

عامة.

ً حيث فاقت قيمة ا'كتتاب ا#ستهدفة أكثر من ث)ثة و نصف أضعاف قيمة ا&صدار،  حقق ا&صدار نجاحـاً كبيرا
  مستثمراً بينهم مديروا صناديق استثمارية وشركات تأم$ وبنوك، حيث حددت260وجذبت طلبات من أكثر من 

  على الشريحة ا#ستحقة%6.45قيمة مقدار الربح التي توازي نسبة الفائدة بالنسبة للسندات العادية، بنحو 
 مليون دو'ر. 600 لشريحة السنوات الخمس البالغة% 4.9 مليون دو'ر، و650خ)ل عشر سنوات والبالغة 

تمثل الصكوك وسيلة ممتازة “وقد علق السيد كيث برادلي، مدير عام القطاع ا#صرفي في بنك بروة قائ)ً  : 
 للوصول إلى السيولة ا#تزايدة لدى ا#ستثمرين والصناديق الراغب$ باستثمارات متوافقة مع الشريعة ا&س)مية.
 ومن ا#توقع أن يستمر نمو إصدارات الصكوك في منطقة الخليج العربي بسرعة أكبر من إصدارات السندات،

 ونحن في بنك بروة عازمون على لعب دور رئيسي في هذا النمو من خ)ل تقديم التسهي)ت لصفقات رئيسية مثل
 هذا ا&صدار. لقد أثبت بنك بروة قدرة وموثوقية في أسواق الدين ورأس ا#ال وسنستمر في العمل على تطوير

. "هذا القطاع

لقد “وبدوره علق السيد خالد ا%حبابي مساعد ا#دير العام، رئيس الشركات وا%سواق ا#الية في بنك بروة قائ)ً  : , 
 هذا ا&صدار من ب$ العديد من ا#صارف ا%خرى، وذلك لقدرتنا وع)قاتنا دارة إتم اختيار بنك بروة للمشاركة في

 وحضــورنا القوي في السوق القطري. ونحن على ثقة بأن هذا ا&صدار وإصدارات الصكوك  ا#ستقبلية ستسهم
"بشكل متزايد في تعزيز مساهمة ا#صرفية ا#توافقة مع الشريعة في تطوير ونمو اقتصاديات منطقة الخليج

انتهى


