
 

 

 للنرش الفوري 

مليار دولر أ مرييك من   1.1مببلغ   2021مزادها السابع لعام    الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل )"الهيئة"( ختتمت  

 الصكوك قصرية ال جل 

 .2021يو  ل يو   12 - كوالاملبور، مالزياي  

صدار    2021بنجاح مزادها السابع لعام    )"الهيئة"(  الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةلاختمتت   عادة اإ اليوم، من خالل اإ

مليون دولر أ مرييك ملدة شهر بسعر   400مليار دولر أ مرييك من الصكوك قصرية ال جل اليت تتأ لف من  1.1ما مجموعه 

ر بنس بة  أ شه   6مليون دولر أ مرييك ملدة    200و    ،٪0.30بنس بة  أ شهر    3ملدة    مليون دولر أ مرييك    500و٪ ،  0.27

0.36.٪  

صدار صكوك اليوم يف بداية الربع الثالث من العام طلًبا   عادة اإ من التجار واملستمثرين ال ساس يني، بشلك   حثيثاشهدت اإ

عن   يزيد  مشجع  طلبات  جسل  مع  وأ س يا،  اخلليجي  التعاون  جملس  أ سواق دول  عرب  أ مرييك،    1.95رئييس  مليار دولر 

 مرات. 1.8وهو ما ميثل متوسط معدل فائض لالكتتاب يبلغ 

معر   ادلكتور  التنفيذي  حسنيوقال  الرئيس  لإ ل ،  العاملية  الإسالمية  الس يوةل:  لهيئة  اليوم  دارة  مزاد  ابختتام  سعداء  "حنن 

ميته  من  شديدةمليار دولر أ مرييك، قبيل عطةل عيد ال حضى املبارك. يعكس الطلب التنافيس والرغبة ال  1.1اذلي تبلغ ق

متر يف بداية الن سالمية قصرية ال جل عالية اجلودة اجتاه السوق الإجيايب املس  مثرين للحصول عىل أ وراق اإ صف الثاين  املست

 " .من العام

عىل مس توى العامل بسبب متغري دلتا    19  -كوفيد  "يف حني أ ن الارتفاع ال خري يف معدل الإصابة بـوأ ضاف ادلكتور معر:  

لالنتقال القابلية  النفط    ،شديد  بأ سعار  احمليطة  املؤكدة  غري  والتطورات  البدلان،  بعض  يف  متجدد  غالق  اإ يف  تسبب  قد 

سواق يف حاةل تأ هب، فاإن   ل تزال اثبتة يف الزتامنا وتفويضنا لتوفري   الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل جعلت ال 

سواق املالية املتوافقة مع أ حاكم  .“ الرشيعة الإسالمية. أ دوات س يوةل قصرية ال جل لل 

اليوم،   صدار  اإ ىل  اإ مجموعها   ةالهيئ تحققفقد  ابلإضافة  بلغ  اترخيه  حىت  ترامكية  صدارات  من    8.11اإ أ مرييك  دولر  مليار 

صدار   الهيئة ستس متر ومن الصكوك.  سلسةل    21خالل   قصرية ال جل شهراًي كام هو مقرر يف تقومي الإصدار    صكوكهايف اإ

 .اخلاص هبا

جاميل املبلغ املس تحق من برانمج صكوك الهيئة قصرية   مت تصنيفمليار دولر أ مرييك.    3.51هو   صكوك الهيئة القامئة  اإ

    (S&P). ز( س تاندرد أ ند بور (من قبل مؤسسة التصنيف العاملية  (-Aال جل كـ )

 

  - انهتىى-



 

 

 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل   عن

من قبل بنوك    2010  ]ترشين ال ول[  أ كتوبر   25تأ سست يف  مؤسسة عاملية  يه   الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل 

صدار أ دوات مالية قصرية ال جل متوافقة مع   ، متعددة ال طرافومؤسسات مالية    ،نقديةمؤسسات  و   ،مركزية لتطوير واإ

سالمية للالرشيعة لتسهيل الإدارة الفعاةل للس يوةل عرب احلدود   .  مؤسسات اليت تقدم خدمات مالية اإ

دارة اإ جملس  يف  احلاليون  الس يوةل  ال عضاء  لإدار  العاملية  الإسالمية  وامل الهيئة  املركزية  البنوك  يف    ؤسساتمه  النقدية 

ندو  والإمارات العربية املتحدة، ابلإضافة   ،وتركيا  ،وقطر  ،ونيجرياي  ،وموريش يوس  ، ومالزياي  ،ولوكسمبورغ  ،نيس يا والكويتاإ

ىل املؤسسة الإسالمية متعددة ال طراف لتمنية القطاع اخلاص  .اإ

الس يوةل  عضوية   لإدار  العاملية  الإسالمية  و تاحة  م الهيئة  النقدية،  والسلطات  املركزية،  املالية،  للبنوك  الرقابة  أ و أ هجزة 

 .ال طرافهبا همام الرقابة املالية النظامية، واملؤسسات املالية متعددة  يناطاحلكومية اليت املؤسسات املالية الوزارات أ و 

 ومقرها يف كوالاملبور.  الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةلتس تضيف مالزياي 

 :اس تفسارات وسائل الإعالم 

 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل 

 60321705000+هاتف: 

 60321705111+فاكس: 

مييل:   info@iilm.comاإ

 www.iilm.com   املوقع الالكرتوين: 

 
 عرب: يرىج متابعتنا عىل وسائل التواصل الاجامتعي للحصول عىل أ حدث املعلومات 

     https://twitter.com/theiilm :تويرت

ن:  https://www.linkedin.com/company/theiilm  لينكد اإ
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