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  ضعف (14) ألكثر منزيادة الب االكتتابفى إقبال غير مسبوق تضاعفت طلبات  •

، وأوروباا  آسيا كل من ذوي المالءة المالية العالية في سيتم التخصيص للمستثمرين •
 ولندنالشرق األوسط و

 
دائمة من الشريحة ال ثانويةال هاسنداتفى  كتتابالتعلن عن نجاح اقطر إلعادة التأمين 

 (5.5%)وبعائد أمريكي  مليون دوالر (450)الثانية بقيمة 
 

المملوكااة لصااا مجموعااة قطاار للتاانمين أن شااركتصا المختصاة بأعااادة التاانمين و أعلنات

 كتتااباالعان نجاا  أعلنات  ـ )برمودا( المحادودة " قطر إلعادة التنمين "شركة  ـ بالكامل

غيار أمريكاي  ملياون دوالر (450)دائمة مان الشاريحة الثانياة بةيماة الثانوية ال صاسندات فى

قطر للتنمين مجموعة  من قبل، والمضمونة  Sوفةاً لتعليمات الالئحة  5.5قابلة لالستدعاء 

فااي أسااواق رأ  إصاادار ا ألول ماارة الدوليااة المكتتبااين فااى  للمسااتثمرين ماان المتسسااات

ألكثار مان بةيماة تصال طلبااً  (290)اساتةطب  اذا اإلصادار أكثار مان قد . و المال الدولية

ً ضااعف (14)مااا يمثاال ، و ااو  أمريكااي مليااار دوالر (6.5) توزيعاااً  االكتتاااب حةاا قااد و،  ا

منطةاة ل (%20)، و لمملكة المتحدةل (%29)، و آسيا لةارة (%30)بنسبة عالمياً متوازناً 

 . أخرى جغرافية من مناط  (%2)أوروبا ولةارة  (%19)، و الشرق األوسط

 

حتاى تااريأ أول لةسايمة األولياة ل (%4.95) عائاد سانوى ثابات قادر  تحديد ولةد تم

أخارى ما   سانوات (5)إلاى  تمديد مدة الةسيمة يتمن أعلى  ، م2022في سبتمبر استحةاق 

 . خم  سنوات بعد ذلك على أن يتم التجديد كل ، الصامش األولي إضافة

 

صاة حساب الفئاة  "إلعاادة التانمينقطار  "تعتبار  مان  يئااة  4، شاركة التانمين المرخة

، شركة إعادة تنمين عالمية متعددة الخطوط وتتخذ من برمودا مةراً رئيسياً  برمودا النةدية

،  ، ولنادن ، وسنغافورة مصامصا عبر مكاتب في دبي "قطر إلعادة التنمين ". وتمار   لصا

قطاار ’باادعم ماان شااركتصا األم  "ر إلعااادة التاانمينقطاا ". وتحظااى  ، والدوحااة وزيااوريأ

، تم تصنيف م 2015. وفي عام  ، وتستفيد من قاعدة رأ  مالصا الكبيرة والمتنامية‘للتنمين

شركة إعادة تنمين عالمياة وفةااً إلحصاائيات وكالاة  (35) أكبربين  "قطر إلعادة التنمين "



2 
 

قطر إلعاادة  "تةدم  .قساط المكتتبة من حيث إجمالى األ "إيه.إم بيست"التصنيف االئتماني 

المتطااورة لشااركات التاانمين المتطلبااات مختلااف حلااول إعااادة تاانمين مبتكاارة تلبااي  "التاانمين

عااادة التاانمين الةاادرة علااى االسااتجابة بفاعليااة قطاار إل. وساايتيا اإلصاادار لشااركة المباشاار

 ياااااااادعم طاااااااار  خاااااااادماتصا الشاااااااااملة  مماااااااااللطلااااااااب المتزايااااااااد ماااااااان الشااااااااركات 

 . كبيرةم  قدرة 

 

مان المت ال ماال الرأ  مان  ءجازباعتبار اا  السندات المطروحةوسيتم التعامل م  

إلعاادة  نسابة لشاركة قطاربرماودا بال يطبةااً لتعليماات الجصاات الرقابياة فاالشريحة الثانياة 

. وباإلضافة إلى  قطر للتنمين لمجموعةبالنسبة لتعليمات مصرف قطر المركزى والتنمين 

 يكلتصاا بماا  ت، وتما "ساتاندرد آناد باورز"+ مان BBBبالتصانيف  السانداتتحظاى ،  ذلك

رأ  الماال  فاى إجماالىراجصا ضمن حةوق الملكية دإل "ستاندرد آند بورز"يلبي متطلبات 

 . "قطر للتنمين "بالنسبة لمجموعة  "إم. بيست إيه." متطلباتو المت ل

 

المجموعااة رئااي   ـخليفااة عبااد ك تركااى الساابيعى  / صاار  الساايد وبصااذ  المناساابة

ً إظصااار المساااتثمرون أ : " التنفياااذيوالااارئي    يغيااار مسااابوق فااا وإقبااااالً   تمامااااً واضاااحا

من  يكليتنا الفاعلة أمريكي مليون دوالر  (450). ويعزز اإلصدار الجديد بةيمة  االكتتاب

 لنمااولوتعاازز ماان مكانتنااا للمرحلااة المةبلااة  لعمالئنااالاارأ  المااال والتااي تتاايا أمناااً ممتااازاً 

 . " المخطط له

 

 قاااام بناااكوقاااد . م 2017ماااار   13فاااي صااادار المتوقااا  االنتصااااء مااان اإلومااان 

؛ فيما اإلصداردور المستشار الوحيد في مجال الصيكلة فيما يخص  ذا ب ".بي باريباإن.بي"

وقاام كال مان ، دور المنساةين العاالميين بامعااً  "إتش إ  بي سي"و "بي.إن.بي باريبا" قام

بناك أباوظبي "و "بناك اإلماارات دباي الاوطني"و "إتاش إ  باي ساي"و "بي.إن.بي باريبا"

 . دور متعصدي إدارة اإلصدار ومديري االكتتابب "الوطني

 


