
 

 

 

  لنرش الفوري ل 

عادة ا صدار صكوك الهيئة  دارة الس يوةل )"الهيئة"(    اس مترار الطلب عىل ا    1.31قصرية الأجل بقمية  ال سالمية العاملية ل 

  . مليار دولر أأمريك 

  . 2021  نومفرب  15  – كوالاملبور، مالزياي  

دارة الس يوةل ) العاملية ال سالمية الهيئة يرس   مليار    1.31أأن تعلن أأهنا أأمكلت بنجاح املزاد ل عادة ا صدار ا جاميل    (الهيئة ل 

عىل  أأشهر ، وس تةأأشهر، وثالثة ويه: شهر" عرب ثالثة فرتات خمتلفة A-1"املصنفة  الأجل ةقصري صكوك دولر أأمريك 

 التوايل.

  :اكلأيتمت تسعري اجملموعات الثالث بشلك تنافيس 

i.0.18 ملدة شهر واحد؛مليون دولر  400% مقابل   

ii. 0.26 أأشهر ؛ 3مليون دولر أأمريك ملدة  560% مقابل  

iii. أأشهر. 6مليون دولر ملدة  350% مقابل 0.36و  

بني املؤسسات املالية واملستمثرين شهد ا صدار صكوك الهيئة اليوم مناقصة تنافس ية    ، 2021لعام  ادي عرش  احل  ويف مزادها

مليار دولر أأمريك، وهو ما ميثل    1.79يزيد عن    ةمع جسل طلبات قوي،  وكذكل أ س يا  يف دول جملس التعاون اخلليجي 

 مرة.   1.37 كتتاب جتاوزمتوسط معدل زايدة ا

أأشهر للأوراق    3شهد مزاد اليوم طلبًا مس تداًما عىل فرتات  شهر و  ":  وقال ادلكتور معر حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة

ابلنظر ا ىل شهية املستمثرين احلالية لفرتات أأقرص يف انتظار ارتفاع وش يك لسعر الفائدة وتناقص رشاء ،   الهيئةI ال سالمية

 ".الأصول من قبل الاحتياطي الفيدرايل

كرث   الهيئةيف حني أأن ا صدار   هذا الشهر يبدو كبرًيا جًدا يف هناية العام، عىل خلفية توقعات الأسواق املزتايدة لس ياسة أأ

الاحتياطي الفيدرايل ، يسعدان أأن ال صدار مجليع املس تحقات قد مت الاكتتاب فيه ابلاكمل يف معدلت   تشدًدا من قبل 

متر الهيئة رحب شامةل تنافس ية.   تلبية احتياجات الس يوةل للأسواق ال سالمية مبرونة اكفية. "وستس 

عادة ا صدار اليوم، فقد حققت الهيئة ا صدارات ترامكية حىت اتر  مليار دولر أأمريك  13.02خيه بلغ مجموعها ابل ضافة ا ىل ا 

يف ا صدار أأدوات الس يوةل قصرية الأجل اخلاصة هبا شهراًي كام هو  الهيئة ستس متر وسلسةل من الصكوك.  33 من خالل

   .للأشهر الثالثة الأخرية من العام مقرر يف تقومي ا صدارها

صكوك   صدار  اب  تقوم  هجة  العاملية، يه  ال سالمية  لتلبية  الهيئة  خمتلفة  ومبالغ  فرتات  عرب  منتظم  بشلك  الأجل  قصرية 

  3.51املس تحق ال ن    احتياجات الس يوةل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية ا سالمية. ويبلغ ا جاميل مبلغ صكوك الهيئة

س تاندرد  )  العاملية( من قبل مؤسسة التصنيف  A-1مت تصنيف برانمج صكوك الهيئة قصرية الأجل كـ )مليار دولر أأمريك.  

  (S&P.)  أ ند بورز(

  

 -انهتى  -



 

 

  

دار الس يوةل     عن الهيئة ال سالمية العاملية ل 

من قبل بنوك    2010  ]ترشين الأول[أأكتوبر    25الهيئة ال سالمية العاملية ل دار الس يوةل يه مؤسسة عاملية تأأسست يف  

صدار أأدوات مالية قصرية الأجل متوافقة مع   مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير وا 

  الرشيعة لتسهيل ال دارة الفعاةل للس يوةل عرب احلدود للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية ا سالمية .

ال سال الهيئة  دارة  ا  جملس  يف  احلاليون  يف الأعضاء  النقدية  واملؤسسات  املركزية  البنوك  مه  الس يوةل  ل دار  العاملية  مية 

ندونيس يا والكويت، ولوكسمبورغ، ومالزياي، وموريش يوس، ونيجرياي، وقطر، وتركيا، وال مارات العربية املتحدة، ابل ضافة  ا 

  ا ىل املؤسسة ال سالمية متعددة الأطراف لتمنية القطاع اخلاص.

ال سال الهيئة  أأو عضوية  املالية،  الرقابة  وأأهجزة  النقدية،  والسلطات  املركزية،  للبنوك  متاحة  الس يوةل  ل دار  العاملية  مية 

  الوزارات أأو املؤسسات املالية احلكومية اليت يناط هبا همام الرقابة املالية النظامية، واملؤسسات املالية متعددة الأطراف.

  دار الس يوةل ومقرها يف كوالاملبور.تس تضيف مالزياي الهيئة ال سالمية العاملية ل  

  اس تفسارات وسائل ال عالم:

دار الس يوةل   الهيئة ال سالمية العاملية ل 

  60321705000هاتف: + 

  60321705111+فاكس: 

مييل:    info@iilm.comا 

   www.iilm.com   املوقع الالكرتوين:

  

  يرىج متابعتنا عىل وسائل التواصل الاجامتعي للحصول عىل أأحدث املعلومات عرب:

   : https://twitter.com/theiilm  تويرت

   https://www.linkedin.com/company/theiilmلينكد ا ن: 
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