
 سندات للعامأفضل صفقة تفوز بجائزة  شركة قطر إلعادة التأمین

قطر للتأمین،  لمجموعة أحدى الشركات التابعھ)، Qatar Reفازت شركة قطر إلعادة التأمین (
خالل الحفل السنوي لتوزیع جوائز الشرق األوسط  "صكوك للعام أفضل صفقة سندات/"بجائزة 

بدبي.  ‘ریتز كارلتون جمیرا بیتش ریزیدنس’مؤخراً في فندق  للسندات والقروض والصكوك الذي أقیم
جائزة أیضاً عدداً من الجوائز واأللقاب األخرى، بما في ذلك  وأحرزت شركة قطر إلعادة التأمین

ت أعلى معدال"جائزة ، و"في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا نشاط إلصدارات االكتتابأكثر "
أول شركة تأمین في منطقة الشرق األوسط تقوم بإصدار "، و"المنطقة سندات رأس المال الھجین في

 ."سندات أسواق رأس المال المقّومة بالدوالر األمریكي

ي البارزة والتمیز فجوائز الشرق األوسط للسندات والقروض والصكوك باإلنجازات  ویحتفي حفل
اختیار الفائزین بالجوائز من قبل ضمن منطقة الشرق األوسط. وقد تم اإلسالمیة مال الأسواق رأس 

تضم كوكبة من المستثمرین العالمیین ذوي التأثیر الواسع في القطاع  رفیعة المستوى لجنة تحكیم
 عام في أسواق الدخل الثابت. 1000المصرفي والمالي، والذین یتمتعون بخبرة جماعیة تناھز 

 2بتطبیق معیار المالءة  أمینقطر إلعادة التشركة ، نجحت 2017ل نھایة شھر فبرایر خالف
)Solvency II) (2)، وإصدار رأسمال من الفئة (Tier 2 capital ( وتوسیع بھدف تعزیز النمو

وأفضى ذلك إلى نجاح االكتتاب في سنداتھا نطاق الحضور العالمي للشركة في مجال إعادة التأمین. 
، وبذلك 2017مارس  13یوم  دوالر أمریكيملیون  450الثانویة الدائمة من الشریحة الثانیة بقیمة 

 بالنسبة للشركة والمنطقة على حد سواء. شكلت ھذه الصفقة عالمة فارقة

 2أیام وبدأت یوم  3قد نّظمت حملة ترویجیة استمرت على مدى شركة قطر إلعادة التأمین وكانت  
قیة في مالیة حقیحسابات  باختیارمارس الماضي، حیث تم تكلیف فریق تنفیذي مكون من عضوین 

مما أتاح للشركة إجراء تقییم للسوق ومعرفة مدى استعدادھا مناطق آسیا وأوروبا والشرق األوسط، 
إلى جانب ندرة ھذا النوع من  -المشاركة اإلیجابیة للمستثمرین بوساھمت لإلصدار الجدید. 

 تحقیق نمو قوي جداً في الطلب على االكتتاب. ب -اإلصدارات في المنطقة 

نجاز مما أتاح مرونة كبیرة في إوتم تنظیم ھذه الصفقة مع إتاحة إمكانیة التأجیل االختیاري للقسائم، 
ي على تصنیف ائتمان سندات الصفقةمع ضمان تحقیق معدالت أفضل للرسملة. وحازت الصفقة 
 ‘. ستاندرد آند بورز’) من قبل وكالة التصنیف االئتماني العالمیة %100متوسط (

اكتتاب زاد  ضعفاً، واستقطب طلبات 14,4جاوز االكتتاب النھائي على ھذا اإلصدار بمقدار وقد تم ت
 جودة عالیة. حساب ذي 290عددھا عن 

وساھم الطلب القوي على السندات في تشجیع الفریق التنفیذي على تنویع قادة المستثمرین بشكل جید. 
للحسابات في منطقة آسیا، بینما توّزعت  سندات الصفقةمن  %30ونتیجة لذلك، فقد تم تخصیص نسبة 

 .على التوالي على المملكة المتحدة ومنطقتي الشرق األوسط وأوروبا %19و %20و %29نسب 
، في حین حصلت سندات الصفقةمن  %57وحاز مدیرو الصنادیق وصنادیق التحوط على حوالي 

 .السنداتمن  %43البنوك الخاصة وغیرھا من شركات التأمین على 

 خلیفة عبد هللا تركي السبیعي، رئیس المجموعة والرئیس السید وفي معرض تعلیقھ حول الجائزة، قال
قطر للتأمین بحصولھا على ھذه الجائزة المرموقة  شركةتتشرف التنفیذي لـ مجموعة قطر للتأمین: "



س لة رأوالتي ال تسلط الضوء على الخبرات الواسعة التي تنطوي علیھا المجموعة في مجال ھیك
المال فحسب، وإنما تبرھن على المنھجیات المبتكرة التي تعتمدھا المجموعة لضمان أن معدالت 

 ) بفارق مریح".Solvency II( 2الرسملة تتجاوز المتطلبات التنظیمیة لمعیار المالءة 

مثل في ركیزنا على ھدفنا المتتشكل ھذه الجائزة مصدر إلھام بالنسبة لنا لتجدید توأضاف السبیعي: "
ؤ صدارة ترتیب أفضل شركات التأمین على مستوى العالم. وال شك أننا سنواصل تحقیق عوائد  تبوُّ

 شركة قطر للتأمینأصحاب المصلحة، فضالً عن الحفاظ على مكانة غیرھم من مستدامة لعمالئنا و
 كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمین على مستوى أسواق المنطقة والعالم". 


