بيان صحفي من الدولي اﻹسﻼمي





تغطية اﻹص دار تتجاوز  2.6مليار دوﻻر وباقل تس عير لمثل هذة النوع من اﻻص دارات
في المنطقة  ,ﻛما بلﻎ عدد مرات التغطية  9اضعاف اﻷصدار.
الدولي اﻹسﻼمي يعلن نجاحه في إصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة اﻷولي من رأس
المال بقيمة  300مليون دوﻻر أميرﻛي .
سعادة الشيخ الدﻛتور خالد بن ثاني  :نحن نستند إلى اﻻقتصاد القطري الذي يتمتع بثقة
ﻛبيرة على نطاق عالمي .
الشيبي  :اﻹقبال الكبير على اﻻصدار الجديد من الصكوك دليل متجدد على قوة المرﻛﺰ
المالي للدولي اﻹسﻼمي

أعرب س عادة الش يخ الدﻛتور خالد بن ثاني بن عبد ﷲ آل ثاني رئيس مجلس اﻹدارة العض و
المنتدب للدولي اﻹ سﻼمي عن ارتياح البنك للنجاح الكبير الذي حققه في إ صدار صكوك ضمن
الش ريحة اﻷولي من رأس المال بقيمة  300مليون دوﻻر أميرﻛي ﻛما بلﻎ عدد مرات التغطية
 9أض عاف حجم اﻻص داروبما يتجاوز  2.6مليار دوﻻر امريكي ,مؤﻛدأ بأن هذا النجاح يعﺰى
بالدرجة اﻷولى إلى قوة اﻻقتص اد القطري الذي يتمتع بث قة ﻛبيرة على نطاق عالمي وإلى
اﻹدارة المتميﺰة لمصرف قطر المرﻛﺰي في اﻹشراف على القطاع المصرفي ,وﻛما سيتم ادراج
هذه الصكوك في بورصة لندن.
وعبّر سعادته عن ﻛامل الرضى عن اﻹقبال الذي شهدته الصكوك من المستثمرين من مختلف
دول العالم حيث أنها أعطت تأﻛيدات ومؤشرات ﻻتخطىء بأن تداعيات الحصارأصبحت وراءنا
وأننا استطعنا أن نكسب ثقة عالمية ﻛبيرة .

وتوجه س عادة الش يخ الدﻛتور خالد بن ثاني بالش كر الجﺰيل إلى فريق الدولي اﻹس ﻼمي الذي
أش رف على عملية إص دار الص كوك وأﻛد بأن البنك س يواص ل تنفيذ خططه اﻻس تراتيجية
والمرحلية بما يعﺰز مرﻛﺰ البنك على مختلف اﻷصعدة.

بدوره بيّن الس يد عبد الباس ط أحمد الش يبي الرئيس التنفيذي للدولي إن إص دار الص كوك ش هد
إقباﻻً ﻛبيرا ً فاق التوقعات من المس تثمرين وش مل أﻛثر من  122مؤس س ة من أﻛثر من 22
دولة حيث بلغت التغطية  9أضعاف اﻻصدار وهو ما يعكس الثقة بالدولي اﻹسﻼمي وباﻻقتصاد
القطري عموماً.

و أش ار إلى أن طلبات اﻻﻛتتاب بلغت اﻛثر من  2.6مليار دوﻻر أمريكي وتم تس عير اﻹص دار
عند س عر س نوي ثابت بمعدل  , % 4.875هو اقل تس عير لمثل هذا النوع من اﻻص دارات من
دول المنطقة.

وأض اف" إنها المرة اﻷولى التي يقوم فيها بنك قطري بإص دار مثل هذا النوع من اﻻص دار
ضمن الشريحة اﻷولى من رأس المال على المستوى الدولي  ،حيث أن جميع اﻻصدارات من
الصكوك والسندات ﻛانت صكوك تمويلية وﻻتتجاوز فترة استحقاقها الخمس سنوات " مشيراً
إلى " أن اﻹقبال الذي ﻻحظناه على صكوك الدولي اﻹسﻼمي أﻛد بجﻼء أن البنك يحظى بسمعة
قوية يس تمدها من مرﻛﺰه المالي القوي وتص نيفه المتميﺰ من قبل وﻛاﻻت التص نيف اﻻئتماني
ﻛما يعكس مدى ثقة المس تثمرين في اﻻقتص اد القطري وفي الدولي اﻹس ﻼمي على المس توى
البعيد حيث أن هذه الصكوك ليس لها موعد استحقاق معين".
وتابع الس يد الش يبي " إنها المرة الثانية خﻼل هذا العام التي ينجﺢ فيها الدولي اﻹس ﻼمي
نجاحا ً ﻛبيرا ً في إصدار صكوك والحصول على تسعير تنافسي وهذا بالدرجة اﻷولى يعود إلى
المرﻛﺰ القوي لﻼقتص اد القطري وتمتعه بتنافس ية وتص نيف يعتبران من اﻷفض ل في المنطقة
وعلى الصعيد الدولي".
وأش ار إلى " أن اﻹص دار الجديد للص كوك س يس اعد البنك على تعﺰيﺰ مرﻛﺰه المالي وتنفيذ
خططه المس تقبلية ﻛما أنها تس اعدنا على تعﺰيﺰ تواجدنا في اﻷس واق المالية العالمية ويعمق
الروابط مع المستثمرين والمؤسسات من مختلف دول العالم ".
وأعرب الرئيس التنفيذي "عن الشكر للبنوك التي رتبت لهذا اﻹصدار وهي ﻛيو ان بي ﻛابيتال
وبنك بروة  ,بنك الكويت الدولي  ,ﻛيو إنفست ,وبنك استاندر تشارتر"
ويأتي اﻹعﻼن عن نجاح اﻹص دار بعد جولة قام بها الدلي اﻹس ﻼمي في دول ش رق آس يا
والمملكة المتحدة عقد خﻼلها سلسلة اجتماعات مع مستثمرين وتبع ذلك إصدار الصكوك .

