للنرش الفوري
تعلن الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يول ("الهيئة") عن مستمثرهيا ا ألساس يني الأكرث نشاطا لعام 2021
كوالاملبور ،مالزياي  13 -يناير .2022
يرس الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يول أأن تعلن عن أأفضل ثالثة مستمثرين أأساس يني نشاط ًا لربانمج
صكوكها لعام .2021
بنا ًء عىل املبلغ الإجاميل اخملصص يف املس توى ا ألويل يف هناية  ،2021أأي ما مجموعه  36صكواك مت اإصدارها
مببلغ ترامكي قدره  14.12مليار دولر أأمرييك ،فاإن أأفضل املستمثرين ا ألساس يني الثالث ه:
 .1بيت المتويل الكويت
 .2بنك س تاندرد تشارترد
 .3بنك مايبنك الإسالم ()Maybank Islamic Bank
وابلنس بة لنشاط املستمثر ا ألسايس والبصمة يف السوق الثانوية ،بنا ًء عىل اإجاميل جحم التداول البالغ 1.51
تبارا من هناية  ،2021فاإن أأفضل ثالثة مستمثرين أأساس يني ه:
مليون دولر أأمرييك اع ً
 .1بيت المتويل الكويت
 .2بنك أأبوظيب ا ألول
 .3بنك س تاندرد تشارترد

وقال ادلكتور معر حسني ،الرئيس التنفيذي للهيئة" :ابلنيابة عن الهيئة ،أأود أأن أأهئن أأفضل املست مثرين
ا ألساس يني عىل دوره يف املسامهة يف ضامن منو وقوة اإطار الس يول الإسالمية عرب احلدود .وقد أأثبت عام
 2021أأنه عام أخر ملئي ابلتحدايت ل ألسواق العاملية بسبب اس مترار الاضطراب النامج عن جاحئة كوفيد –
 19و أأشاكل من التقلبات ا ألخرى ،ومع ذكل ،ظل املؤسسات املالية واملست مثرون صامدين مع برانمج صكوك
الهيئة ،واذلي بلغ  14.12مليار دولر أأمرييك عرب  36سلسةل من الصكوك خالل الس نة .اإن تكرمي أأفضل
املؤسسات املالية واملست مثرين أأمر مس تحق ،ونتطلع اإىل عام أخر من الرشاكة الهادفة مع أأحصاب املصلحة
ادلامعني دلينا".

وقال أأمحد السميط ،مدير عام اخلزانة بيت المتويل الكويت" :يشعر بيت ال متويل الكويت (" بيتك ") ابلتواضع
والرسور لالعرتاف به ابعتباره املوزع ا ألسايس ا ألول لعام  2021يف تصنيفات السوق ا ألولية وكذكل السوق
الثانوية .ويعترب بيت ال متويل الكويت أأول مست مثر أأسايس حيصل عىل املركز ا ألول ألفضل املست مثرين يف الك
السوقني ،وبناء عىل ذكل فاإننا نشعر ابلفخر لالعامتد علينا يف توزيع برانمج صكوك الهيئة املصنف "A-1
عىل قاعدة عريضة من املست مثرين .ونعتقد أأن الهيئة تلعب دو ًرا هم ًما يف تلبية احتياجات الس يول للمؤسسات
الت تقدم خدمات مالية اإسالمية ،كام يتضح من حقيقة أأن  ٪27من اإجاميل اإصدارات الصكوك العاملية
ابدلولر ا ألمرييك يف عام  2021مت توفريها من قبل الهيئة ،مما جيعل الهيئة كواحدة من أأكرب مصدري العمالت
خمصصا يف تعزيز
ا ألجنبية ابدلولر ا ألمرييك عىل مس توى العامل .س يظل بيت ال متويل الكويت رش ًياك اسرتاتيجيًا ً
وتطوير صناعة ال متويل الإسالم ،من خالل املشاركة يف برانمج اإصدار صكوك الهيئة".
تأأخذ تقياميت التصنيف يف الاعتبار اجلوانب الرئيس ية دلوراملستمثرين ا ألساس يني يف توزيع صكوك الهيئة
عىل املس توى ا ألويل من خالل الوصول اإىل قاعدة عريضة من املستمثرين وضامن س يول ا ألدوات الإسالمية
قصرية ا ألجل يف السوق الثانوية .يعمتد تقيمي السوق ا ألسايس عىل العطاءات الناحجة الت مت حتقيقها يف املزادات
خالل العام ،بيامن يمت تصنيف نشاط السوق الثانوي عىل أأساس معدل ادلوران واملسامهة املئوية يف السوق
الثانوية.
منذ عام  ،2013نرشت الهيئة اجلدول ادلوري ألفضل ثالثة مستمثرين أأساس يني نشطاء عىل مس توى السوق
ا ألويل ،وعىل مس توى السوق الثانوي منذ عام .2019
حصل برانمج صكوك الهيئة قصرية ا ألجل عىل تصنيف " "A-1من قبل  .S&Pيبلغ اإجاميل املبالغ املس تحقة
من صكوك الهيئة  3.51مليار دولر أأمرييك ،مع نس بة قابلية التداول ومتوافقة مع الرشيعة تبلغ  ٪79من
ا ألصول امللموسة حىت اليوم.
وابلنس بة للمشاركة الاكمةل يف املزادات والتخصيصات ا ألولية ،يكون ترتيب النصف ا ألول من عام 2021
للمؤسسات املالية عىل النحو التايل:
 .1بيت المتويل الكويت
 .2بنك س تاندرد تشارترد
 .3بنك مايبنك الإسالم

 .4بنك أأبو ظيب ا ألول
 .5بنك بوبيان
 .6بنك يس أي اإم يب الإسالم
 .7مرصف أأبو ظيب الإسالم
 .8بنك دخان
 .9بنك قطر الإسالم
 .10الربكة الرتك
انهتى -بالنسبة للمشاركة الكاملة في المزادات والتخصيصات األولية  ،يكون ترتيب النصف
:األول من عام  2021للمؤسسات المالية على النحو التالي
بيت التمويل الكويتي 1.
_انبنك ستاندرد تشارتردوب 2.
بنك مايبنك اإلسالمي 3.
بنك بوبيا بالنسبة للمشاركة الكاملة في المزادات والتخصيصات األولية  ،يكون 4.
:ترتيب النصف األول من عام  2021للمؤسسات المالية على النحو التالي
بيت التمويل الكويتي 1.
بنك ستاندرد تشارترد 2.
بنك مايبنك اإلسالمي 3.
بنك بوبيان 4.

بنك سي آي إم بي .بنك6

عن الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول
الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول يه مؤسسة عاملية تأأسست يف  25أأكتوبر [ترشين ا ألول]  2010من قبل بنوك
مركزية ،ومؤسسات نقدية ،ومؤسسات مالية متعددة ا ألطراف ،لتطوير وإاصدار أأدوات مالية قصرية ا ألجل متوافقة مع
الرشيعة لتسهيل الإدارة الفعال للس يول عرب احلدود للمؤسسات الت تقدم خدمات مالية اإسالمية .
ا ألعضاء احلاليون يف جملس اإدارة الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول ه البنوك املركزية واملؤسسات النقدية يف
اإندونيس يا والكويت ،ولوكسمبورغ ،ومالزياي ،وموريش يوس ،ونيجرياي ،وقطر ،وتركيا ،والإمارات العربية املتحدة ،ابلإضافة
اإىل املؤسسة الإسالمية متعددة ا ألطراف لتمنية القطاع اخلاص.
عضوية الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول متاحة للبنوك املركزية ،والسلطات النقدية ،و أأهجزة الرقابة املالية ،أأو
الوزارات أأو املؤسسات املالية احلكومية الت يناط هبا همام الرقابة املالية النظامية ،واملؤسسات املالية متعددة ا ألطراف.
تس تضيف مالزياي الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول ومقرها يف كوالاملبور.
اس تفسارات وسائل الإعالم:
الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول
هاتف+60321705000 :
فاكس+60321705111 :
اإمييلinfo@iilm.com :
املوقع الالكرتوينwww.iilm.com :
يرىج متابعتنا عىل وسائل التواصل الاجامتعي للحصول عىل أأحدث املعلومات عرب:
تويرت

https://twitter.com/theiilm :

لينكد اإن:

https://www.linkedin.com/company/theiilm

