
 
 

 للنرش الفوري 

صدار   يف    الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل )"الهيئة"( جنحت   عادة اإ مليار دولر أ مرييك من الصكوك قصرية    1.25  اإ

 ال جل 

 .2021  أ غسطس   17  - كوالاملبور، مالزياي  

عادة اإصدار ما مجموعه    )"الهيئة"(  الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل جنحت   من الصكوك  مليار دولر أ مرييك    1.25يف اإ

  ، عرب ثالث فرتات خمتلفة ملدة شهرس تاندرد أ ند بورز(  ) من قبل مؤسسة التصنيف العاملية  "  A-1"املصنف    ،قصري ال جل

 وس تة أ شهر عىل التوايل.  ،أ شهر وثالثة

 مت تسعري اجملموعات الثالث بشلك تنافيس يف:

i) 0.30%  مليون دولر ملدة شهر واحد  400مقابل 

ii)  0.30%  أ شهر ؛  3مليون دولر أ مرييك ملدة  550مقابل 

iii)  أ شهر.  6مليون دولر ملدة  300مقابل  %0.38و 

عادة اإصدار    املؤسسات املالية  ، ابهامتم كبري بي 2021لعام    صكوك الهيئةزاد الثامن لاملليوم، واليت متثل  صكوك احظيت اإ

واملستمثرين يف دول جملس التعاون اخلليجي عىل الرمغ من مومس العطالت، فضاًل عن املشاركة العالية اليت لوحظت بي 

 .ثالثة أ شهر دةواملستمثرين يف أ س يا مل املؤسسات املالية

 مرة.  1.6متوسط معدل جتاوز  مليار دولر أ مرييك، وهو ما ميثل 2.04شهد العطاء التنافيس جسل طلبات قوي جتاوز 

عادة اإصدار اليوم،   مليار دولر أ مرييك من    9.36  مجموعها  اإصدارات ترامكية حىت اترخيه بلغ   الهيئةحققت  فقد  ابلإضافة اإىل اإ

قصرية ال جل شهراًي كام هو مقرر يف تقومي الإصدار    صكوكهايف اإصدار   الهيئة ستس متر و.  صكوكمن الةل  سلس24   خالل

   .اخلاص هبا

صدار الهيئة الإسالمية العاملية، يه هجة  لتلبية احتياجات  خمتلفة عرب فرتات ومبالغ يشلك منتظم صكوك قصرية ال جل تقوم ابإ

مليار دولر    3.51املس تحق ال ن   الهيئةصكوك   يبلغ اإجاميل مبلغ . و الس يوةل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية اإسالمية

 س تاندرد أ ند بورز(  (( من قبل مؤسسة التصنيف العاملية  -Aمت تصنيف برانمج صكوك الهيئة قصرية ال جل كـ ).  أ مرييك

.(S&P) 
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 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل   عن

  ،من قبل بنوك مركزية  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 الرشيعة لتسهيل    ،متعددة ال طرافومؤسسات مالية    ،نقديةمؤسسات  و  لتطوير واإ

 .  مؤسسات اليت تقدم خدمات مالية اإسالمية للالإدارة الفعاةل للس يوةل عرب احلدود 

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

والإمارات العربية املتحدة، ابلإضافة اإىل املؤسسة  ،وتركيا ،وقطر ،ونيجرياي ،وموريش يوس ،ومالزياي ،ولوكسمبورغ ،والكويت

 .الإسالمية متعددة ال طراف لتمنية القطاع اخلاص

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

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