
 

 

 

 للنرش الفوري  

 2021ال ساس يني يف النصف ال ول من عام    مستمثرهيا عن أ فضل   الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل تعلن

 .2021سبمترب    02  - كوالاملبور، مالزياي  

أ ساس يني نشاطًا    مستمثرينأ ن تعلن عن أ فضل ثالثة  (  "الهيئة ") لإدارة الس يوةل   العاملية الإسالمية    هيئةيرس ال 

 .2021يف النصف ال ول من عام  هاصكوك  لربانمج 

مت  صكواك    18، أ ي ما مجموعه  2021اعتباًرا من يونيو    ل ويلبناًء عىل املبلغ الإجاميل اخملصص يف املس توى ا

 :ه  الثالث ساس ينيال   ستمثرينامل  أ فضلمليار دولر أ مرييك، فاإن  7.01اإصدارها مببلغ ترامكي قدره 

 بيت المتويل الكويت  .1

     بنك س تاندرد تشارترد .2

   (Maybank Islamic Bank)  الإسالم  بنك مايبنك  .3

مليون    737ال سايس والبصمة يف السوق الثانوية، بناًء عىل اإجاميل جحم التداول البالغ    ستمثر ابلنس بة لنشاط امل 

 أ ساس يني ه: ستمثرينثالثة م  فضل ، فاإن أ  2021دولر أ مرييك اعتباًرا من يونيو 

 بنك أ بوظيب ال ول .1

 بيت المتويل الكويت  .2

   بنك س تاندرد تشارترد .3

ال ساس يني اذلين   ستمثرينامل   أ فضلأ ن هتئن    الهيئةتود  التنفيذي للهيئة: "حسني، الرئيس  وقال ادلكتور معر  

 2021أ ثبت النصف ال ول من عام وقد لعبوا دوًرا همًما يف ضامن منو أ دوات الس يوةل الإسالمية عرب احلدود. 

العاملي اذلي اجتاح   19  –كوفيد  أ نه ميثل حتداًي للك من التجار واملستمثرين ال ساس يني، حيث اس متر جاحئة  

اثرة حاةل من عدم اليقني يف الانتعاش الاقتصادي عرب ال سواق والت تفامقت    2020جزءًا كبرًيا من عام   يف اإ

     .من املتغريات اجلديدة " مع ظهورها

أ صبح  وقد  اخلاصة والتفويض العام ل يزال عىل أ ساس متني،    صكوك الهيئة  "ذلكل، يسعدان أ ن أ نشطة اإصدار

 عىل الرمغ    انقطاع ال ساس يني وقاعدة املستمثر ال وسع، ويس مترون بال    املستمثرينممكنًا بفضل العالقة القوية مع  

 



 

 

  الهيئة بطريقة مس تدامة، فاإن    صكوكمن الصعوابت الت يفرضها الوابء. بيامن نواصل رحلتنا حنو تطوير سوق  

ىل تعاون أ معق ، متفائل بآ فاق بقية العام  مع رشاكئنا ادلامعني "، أ ضاف ادلكتور معر. ونتطلع اإ

يرشف بيت المتويل الكويت  "وقال خادل الرخيص، املدير التنفيذي ل سواق رأ س املال، بيت المتؤيل الكويت:  

يف تصنيفات    2021ال سايس ال ول للنصف ال ول من عام    ستمثر)"بيتك"( حًقا أ ن يمت الاعرتاف به ابعتباره امل 

دوًرا همًما يف النظام املايل الإسالم ادلويل مع اس مترار الطلب القوي عىل برانمج    الهيئةالسوق ال ولية. تلعب  

ن بيت المتويل الكويت عىل ثقة من أ ن أ داة الس يوةل عالية اجلودة اخلاصة بـA-1املصنف "  صكوكها   الهيئة، ". اإ

اإىل مواصةل دمع   المتويل الإسالم كلك، ونتطلع  فادة صناعة  اإ ال ساس ية كرشيك    امبهمهت  الهيئةستس متر يف 

 .  اسرتاتيجي ملزتم "

ال  ة املدير وقالت اندين وندسو،   ال ولئامتنلتداول  أ بوظيب  بنك  العاملية:    ،،  أ بوظيب  "ال سواق  يقّدر "بنك 

رئييس يف السوق الثانوية للنصف ال ول  مستمثردلوران ك فضل  الهيئةال ول" تقديرًا عاليًا التقدير اذلي قدمته 

كبرية   تقلبات  ال سواق  بيامن شهدت  ال وسع.  الإسالمية  املالية  املؤسسات  منو ونشاط  يعكس  مما  العام،  من 

همم ورائد يف تلبية احتياجات الس يوةل للمؤسسات املالية الإسالمية    يف أ داء دور  الهيئةبسبب الوابء، اس مترت  

خمصص، س يواصل بنك أ بوظيب ال ول تعزيز تمنية ال سواق الثانوية الإسالمية    وكرشيك عىل مس توى العامل.  

كرب من خالل املشاركة يف برانمج اإصدار   " .صكوك الهيئةبشلك أ 

صكوك الهيئة       ال ساس يني يف توزيع   املستمثريناجلوانب الرئيس ية دلورتآ خذ تقياميت التصنيف يف الاعتبار  

عىل املس توى ال ويل من خالل الوصول اإىل قاعدة عريضة من املستمثرين وضامن س يوةل ال دوات الإسالمية  

املزادات    قصرية ال جل يف السوق الثانوية. يعمتد تقيمي السوق ال سايس عىل العطاءات الناحجة الت مت حتقيقها يف 

ادلوران  معدل  أ ساس  عىل  الثانوي  السوق  نشاط  تصنيف  يمت  حني  يف  العام،  من  ال ول  النصف  خالل 

 .واملسامهة املئوية يف السوق الثانوية

عىل مس توى السوق    طاء أ ساس يني نش  مستمثرينجدول ادلوري ل فضل ثالثة   الهيئة ، نرشت 2013منذ عام  

 .2019منذ عام عىل مس توى السوق الثانوي و  ال ويل،

. يبلغ اإجاميل املبالغ املس تحقة  S&P" من قبل  A-1عىل تصنيف "   ة ال جلري صكوك الهيئة قصحصل برانمج 

الهيئة    من قابلية    3.51صكوك  نس بة  مع  أ مرييك،  ال متوافقة  تداول  ال مليار دولر  تبلغ  يع رش مع  ٪ من  79ة 

  اليوم.  حىتال صول امللموسة 

 



 

 

  2021ابلنس بة للمشاركة الاكمةل يف املزادات والتخصيصات ال ولية، يكون ترتيب النصف ال ول من عام  و

 :للمؤسسات املالية عىل النحو التايل 

 بيت المتويل الكويت  .1

 بنك س تاندرد تشارترد  .2

 بنك مايبنك الإسالم  .3

 بنك بوبيان   .4

 أ بوظيب ال ولبنك   .5

م يب الإسالم   .6  بنك يس أ ي اإ

 مرصف أ بو ظيب الإسالم  .7

 بنك دخان  .8

 بنك قطر الإسالم  .9

 الربكة الرتك  .10

 -انهتى - 

بالنسبة للمشاركة الكاملة في المزادات والتخصيصات األولية ، يكون ترتيب النصف  

للمؤسسات المالية على النحو التالي  2021األول من عام  : 
_ان - بيت التمويل الكويتي .1  

وب بنك ستاندرد تشارترد .2  

 بنك مايبنك اإلسالمي .3

بالنسبة للمشاركة الكاملة في المزادات والتخصيصات األولية ، يكون    بنك بوبيا .4

للمؤسسات المالية على النحو التالي 2021ترتيب النصف األول من عام  : 
 

 بيت التمويل الكويتي .1

 بنك ستاندرد تشارترد .2

 بنك مايبنك اإلسالمي .3

 بنك بوبيان  .4



 

 

 بنك أبوظبي ا 

 بنك سي آي إم بي اإلسال .6
 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل   عن

من قبل بنوك    2010  ]ترشين ال ول[  أ كتوبر   25تآ 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

 .  مؤسسات الت تقدم خدمات مالية اإسالمية للالرشيعة لتسهيل الإدارة الفعاةل للس يوةل عرب احلدود 

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

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

 .اإىل املؤسسة الإسالمية متعددة ال طراف لتمنية القطاع اخلاص

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 الت 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

 

 

 

  مصرف أبو ظبي اإلسالمي .7
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