
 

 

 

 للنرش الفوري 

دارة الس يوةل )الهيئة( ختتمت عادة اإصدار الصكوك قصرية الأجل بقمية   الهيئة الإسالمية العاملية لإ مليار دولر    1.1العام بإ

 2021مليار دولر أأمرييك طوال عام    14.12أأمرييك؛ أأصدرت ما مجموعه  

 .2021ديسمرب    7  - كوالاملبور، مالزياي  

دارة الس يوةل )العاملية    سالمية الإ   هيئةال يرس   متاهما املزاد بنجاح لإعادة اإصدار اإجاميل    (الهيئة لإ مليار   1.1أأن تعلن عن اإ

عىل  أأشهر    ، وس تةأأشهر، وثالثة  شهرمن    ؛" عرب ثالثة فرتات خمتلفةA-1"  املصنفة بـ قصري الأجلصكوك دولر أأمرييك  

 التوايل.

 :اكلآت مت تسعري اجملموعات الثالث بشلك تنافيس 

i) 0.17%  مليون دولر أأمرييك ملدة شهر واحد ؛ 450مقابل 

ii)  0.26 % أأشهر ؛ و  3مليون دولر أأمرييك ملدة  450مقابل 

iii) 0.36%  أأشهر.  6مليون دولر ملدة  200مقابل 

عادة اإصدار 2021يف مزادها الأخري لعام   املؤسسات املالية الإسالمية اليوم مناقصة تنافس ية بني    الهيئة صكوك  ، شهد اإ

مليار دولر أأمرييك،    1.94واملستمثرين يف دول جملس التعاون اخلليجي وكذكل أآس يا، مع جسل طلبات قوي يزيد عن  

   . مرة  1.76 جتاوز وهو ما ميثل متوسط معدل زايدة اكتتاب

  الهيئة  مع اقرتاب العام من هنايته ومع الإصدار الناحج اليوم، حققت" :لهيئة، الرئيس التنفيذي لـ حسنيقال ادلكتور معر و 

سلسةل من الصكوك قصرية الأجل مقومة    36مليار دولر أأمرييك عرب    14.12اإصدارات ترامكية حىت اترخيه يبلغ مجموعها 

. عالوة عىل  هيئةوعالمة برزة يف اترخي ال   2013، ويه الأعىل حىت الآن منذ اإصداران الافتتايح يف عام  بدلولر الأمرييك 

من اإجاميل اإصدارات الصكوك العاملية بدلولر    %26خالل العام حىت نومفرب متثل    صكوك الهيئةذكل، فاإن اإصدارات  

نشاهئا عاًما اكماًل ت  2021الأمرييك. ميثل عام   شهر و  الهيئة الصكوك لفرتات خمتلفة ويه:  هصدر فيأأيًضا ولأول مرة منذ اإ

 .أأشهر عىل أأساس شهري اثبت  6أأشهر و  3

كأكرب   الهيئةالسوق العاملية. مت تصنيف    تذبذبعىل الرمغ من    ئةي اله حًقا عاًما ممتزًيا بلنس بة اإىل    2021عام  وقد اكن  

،    Refinitivمن قبل مزود البياانت العاملي   2021ُمصدر للصكوك املقومة بدلولر الأمرييك يف النصف الأول من عام  

جسلت أأدىن معدلت رحب للفرتات الرئيس ية  و مليار دولر أأمرييك يف مارس.   1.4حيث بلغ جحم الإصدار الشهري الأعىل 

أأشهر، مما يعكس القدرة    6ملدة   %0.35أأشهر و    3ملدة   %0.25دة شهر، و  مل   %0.17املسجةل    لصكوك الهيئةالثالثة  

كتوبر أأعىل دفرت  لصكوك الهيئةالتنافس ية   كرث من    طلبات   يف السوق. كام شهد مزاد أأ مليون دولر أأمرييك لالإصدار   800أأ

   . " ملدة شهر، مما يعكس الاهامتم الكبري بملدة الأقرص من قبل املستمثرين

دارة الس يوةل عىل نفس القدر من الأمهية كام يه الآن، ل س امي بلنظر اإىل جاحئةادلكتور معر: "وأأضاف   - كوفيد  مل تكن اإ

ومتغرياته اليت هددت اس تقرار السوق والانتعاش العاملي. ولضامن قدرة املؤسسات املالية اليت تقدم خدمات مالية   19



 

 

دارة الس يوةل بشلك فعال وكفء، س تو  تقدمي أأدوات س يوةل عالية التصنيف مدعومة بأأصول    الهيئةاصل  اإسالمية عىل اإ

 " .س يادية وذات صةل بلس يادة

اإصداًرا من الصكوك قصرية الأجل عىل مدى الس نوات    161مليار دولر أأمرييك عرب    75.54ما مجموعه    الهيئة أأصدرت  

مؤسسات  عىل توفري أأدوات عالية اجلودة متوافقة مع الرشيعة وعروض موثوقة لل  هيئة الامثين املاضية، مما يعكس قدرة ال 

  الإسالمية العاملية. واملستمثرين، فضاًل عن توفري الاس تقرار لسوق الس يوةل املالية

يف    %18مع زايدة بنس بة    2021متوسط جحم اإصدار شهري أأعىل يف عام    الهيئةعىل أأساس املقارنة الس نوية، حققت  و 

لتلبية الطلب املزتايد عىل الصكوك قصرية الأجل من قبل املستمثرين. عىل الرمغ من ظروف السوق الصعبة،    عرضجحم ال

يف عام   LIBORنقطة أأساس يف املتوسط أأعىل من  17.1مس تقًرا وعند مس توى منخفض قدره  الهيئةظل فارق ائامتن 

منذ بداية العام. وهذا يعكس اعرتاف   %162، مع احلفاظ عىل متوسط مرتفع لنس بة العرض اإىل التغطية البالغة  2021

 كأداة ذات جودة ائامتنية عالية للس يوةل.  صكوك الهيئةالسوق بـ

الس  تعامالت  ادلاخيل  جسلت  الئامتن  حد  زايدة  خلفية  املايض، عىل  بلعام  مقارنة  التداول  ارتفاعًا يف جحم  الثانوية  وق 

املؤسسات  صفقة بني    135مليار دولر أأمرييك من خالل  1.4 صكوك الهيئة   للمستمثرين. بلغ اإجاميل جحم التداول يف  

   واملستمثرين عىل مدار العام. املالية

عىل تطوير برانجمها مبزيات جديدة ورمبا تلبية الطلب عىل فرتات زمنية أأخرى اعامتًدا    الهيئةيد، سرتكز  بلنظر اإىل العام اجلد

  صكوك الهيئةاإىل جذب مستمثرين جدد لتنويع قاعدة املستمثرين وبلتايل تعزيز الس يوةل لـ  الهيئةعىل ظروف السوق. تتطلع  

  قبل هناية العام. 2022تقومي الإصدار لعام  مت اإصداريف السوق الثانوية. سي

بشلك منتظم عرب فرتات ومبالغ خمتلفة    الأجلصدار صكوك قصرية  ، يه هجة تقوم بإ لإدارة الس يوةل  العاملية  لإسالميةالهيئة ا

ن  ق الآ جاميل مبلغ صكوك الهيئة املس تحاإ سالمية. ويبلغ  اإ احتياجات الس يوةل للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية   لتلبية 

  من قبل مؤسسة التصنيف العاملية  ( A-1الأجل كـ ) . مت تصنيف برانمج صكوك الهيئة قصرية  ر أأمرييكمليار دول  3.51
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دار الس يوةل     عن الهيئة الإسالمية العاملية لإ

من قبل بنوك مركزية،   2010  ]ترشين الأول[أأكتوبر    25الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل يه مؤسسة عاملية تأأسست يف  

صدار أأدوات مالية قصرية الأجل متوافقة مع الرشيعة لتسهيل  ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة الأطراف، لتطوير واإ

  د للمؤسسات اليت تقدم خدمات مالية اإسالمية .الإدارة الفعاةل للس يوةل عرب احلدو 

ندونيس يا   دارة الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل مه البنوك املركزية واملؤسسات النقدية يف اإ الأعضاء احلاليون يف جملس اإ

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

  الإسالمية متعددة الأطراف لتمنية القطاع اخلاص.

عضوية الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل متاحة للبنوك املركزية، والسلطات النقدية، وأأهجزة الرقابة املالية، أأو الوزارات  

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

  تس تضيف مالزياي الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل ومقرها يف كوالاملبور.

  اس تفسارات وسائل الإعالم:

دار الس يوةل   الهيئة الإسالمية العاملية لإ

  60321705000هاتف: + 

  60321705111+فاكس: 

مييل:    info@iilm.comاإ

   www.iilm.com   املوقع الالكرتوين:

  

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

   : https://twitter.com/theiilm   تويرت 

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