
بنك بروة يقوم بدور مدير مشارك لصفقة صكوك البنك ا!س"مي للتنمية

 قام بنك بروة، أسرع ا#صارف ا#توافقة مع الشريعة نمواً في قطر بدور ا#دير – 2012 يونيو 21الدوحة – 
  مليون دو'ر أميركي، حيث800ا#شارك لعملية إصدار الصكوك التي أتمها البنك ا&س)مي للتنمية مؤخراً بقيمة 

 سنوات بالدو'ر ا%ميركي. لخمسقام البنك ا&س)مي للتنمية والذي مقره السعودية بإصدار صكوك مستحقة

 وفي تعليقه على الصفقة التي تعد ا%ولى لبنك بروة كمدير مشارك وخطوة أخرى ترسخ مكانة البنك في أسواق
نحن فخورون للغاية بأن نشارك الرئيس التنفيذيالدين ورأس ا#ال قال السيد ستيف تروب “ #جموعة بنك بروة  : 

 في إدارة  هذا ا&صدار بالغ ا%همية الذي يعد ا%ول للبنك ا&س)مي للتنمية منذ أكثر من عام. إننا عازمون على
 أن نقدم خدماتنا للمؤسسات الرائدة على مستوى ا#نطقة، والبنك ا&س)مي للتنمية يتمتع بأعلى تصنيف ائتماني

  وهو من ا#ؤسسات ا#رموقة والعريقة في قطاع التمويل ا&س)مي. ونحن نرىAAAفي الشرق ا%وسط بدرجة 
 في مشاركتنا في هذا ا&صدار شهادة أخرى على نجاحنا في تحقيق رؤيتنا بأن تصبح مجموعة بنك بروة

. "مجموعة مالية عا#ية متوافقة مع الشريعة مقرها في قطر

 ويذكر أن بنك بروة قام في وقت سابق من هذا العالم بدور ا#دير ا#شارك &صدار صكوك حكومة دبي بقيمة
 مليار دو'ر.1.25

 :وقد علق السيد كيث برادلي، مدير عام القطاع ا#صرفي في بنك بروة قائ)ً خ)ل فترة قصيرة قمنا بلعب دور “
 رذيسي في إصدار صكوك حكومة دبي والبنك ا&س)مي للتنمية وهي شهادة نعتز بها بقدرة وموثوقية بنك بروة

.”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. تمثل الصكوك وسيلة ممتازة للوصول إلى السيولة ا#تزايدة لدى ا#ستثمرين
 والصناديق الراغب$ باستثمارات متوافقة مع الشريعة ا&س)مية.و تسهم بشكل متزايد في تعزيز مساهمة

"ا#صرفية ا#توافقة مع الشريعة في تطوير ونمو اقتصاديات منطقة الخليج

حقق إصدار البنك “وبدوره علق السيد إحسان خلف، رئيس أسواق الدين ورأس ا#ال في بنك بروة قائ)ً  : 
 ا&س)مي للتنمية نجاحـاً كبيراً في خضم ا'ضطرابات التي تشهدها ا%سواق في شهادة أخرى على موثوقية
 البنك. وقد ساهم الطلب ا&قليمي من الدول ا%عضاء في البنك ا&س)مي للتنمية بتحقيق هذا النجاح مما مكن
 البنك من تسجيل أقل ا%سعار في تاريخه، ونحن نرى في هذه الصفقة حجر ا%ساس لخططنا الطموحة في

 "قطاع أسواق الدين ورأس ا#ال.

انتهى


