
 

 

 

 للنرش الفوري  

 2021عام  لكرث نشاطا  الأ الأساس يني  عن مستمثرهيا  )"الهيئة"(   الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يول  تعلن

 .2022 يناير  13  - كوالاملبور، مالزياي  

 أأساس يني نشاطًا لربانمج   مستمثرينثة  أأن تعلن عن أأفضل ثال  يرس الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يول 

 .2021عام ل صكوكها 

مت اإصدارها صكواك    36، أأي ما مجموعه  2021  هناية  يف   لأويلبناًء عىل املبلغ الإجاميل اخملصص يف املس توى ا

 :ه  الثالث ساس ينيالأ  ستمثرينامل  أأفضل مليار دولر أأمرييك، فاإن   14.12مببلغ ترامكي قدره 

 بيت المتويل الكويت  .1

    بنك س تاندرد تشارترد .2

 (  Maybank Islamic Bank)  الإسالم  بنك مايبنك  .3

  1.51الأسايس والبصمة يف السوق الثانوية، بناًء عىل اإجاميل جحم التداول البالغ    ستمثرابلنس بة لنشاط امل و

 أأساس يني ه: ستمثرينثالثة م   فضل ، فاإن أأ 2021 هنايةمليون دولر أأمرييك اعتباًرا من 

 بيت المتويل الكويت  .1

 بنك أأبوظيب الأول .2

   س تاندرد تشارتردبنك  .3

معر  وقال   للهيئةادلكتور  التنفيذي  الرئيس  "حسني،  أأود:  الهيئة،  عن  أأ أأ   ابلنيابة    ستمثرين امل   أأفضلهئن  ن 

طار  منو وقوة    ضامن    عىل دوره يف املسامهة يفالأساس يني   عام    أأثبت  وقد الس يول الإسالمية عرب احلدود.  اإ

 –كوفيد  جاحئة  عام أ خر ملئي ابلتحدايت للأسواق العاملية بسبب اس مترار الاضطراب النامج عن  أأنه    2021

، ومع ذكل، ظل املؤسسات املالية واملستمثرون صامدين مع برانمج صكوك  الأخرى  وأأشاكل من التقلبات   19

ن تكرمي أأفضل   من الصكوكسلسةل    36مليار دولر أأمرييك عرب    14.12واذلي بلغ    الهيئة، خالل الس نة. اإ

الهادفة مع أأحصاب املصلحة  حقأأمر مس ت  املؤسسات املالية واملستمثرين  ، ونتطلع اإىل عام أ خر من الرشاكة 

       ."ادلامعني دلينا

  



 

 

 

بيت المتويل الكويت )" بيتك "( ابلتواضع  يشعر  ":  نة بيت المتويل الكويت امدير عام اخلز ،  وقال أأمحد السميط 

يف تصنيفات السوق الأولية وكذكل السوق    2021والرسور لالعرتاف به ابعتباره املوزع الأسايس الأول لعام  

يف الك  لأفضل املستمثرين  أأسايس حيصل عىل املركز الأول  مستمثر  بيت المتويل الكويت أأول  عترب  وي  الثانوية.  

ننا نشعر ابلفخر  بناء عىل السوقني، و    A-1"   املصنف صكوك الهيئة    توزيع برانمجيف  لالعامتد علينا    ذكل فاإ

تلعب دوًرا همًما يف تلبية احتياجات الس يول للمؤسسات   الهيئةنعتقد أأن و عىل قاعدة عريضة من املستمثرين. 

أأن   من حقيقة  يتضح  كام  اإسالمية،  مالية  خدمات  تقدم  العاملية  27الت  الصكوك  اإصدارات  جاميل  اإ من   ٪

كرب مصدري العمالت  الهيئة  ، مما جيعل  الهيئة مت توفريها من قبل    2021ابدلولر الأمرييك يف عام   كواحدة من أأ

ولر الأمرييك عىل مس توى العامل. س يظل بيت المتويل الكويت رشياًك اسرتاتيجيًا خمصًصا يف تعزيز الأجنبية ابدل

    "  . هيئةال صكوك تطوير صناعة المتويل الإسالم، من خالل املشاركة يف برانمج اإصدار و 

صكوك الهيئة       الأساس يني يف توزيع  املستمثرينتقياميت التصنيف يف الاعتبار اجلوانب الرئيس ية دلور  تأأخذ 

عىل املس توى الأويل من خالل الوصول اإىل قاعدة عريضة من املستمثرين وضامن س يول الأدوات الإسالمية  

قصرية الأجل يف السوق الثانوية. يعمتد تقيمي السوق الأسايس عىل العطاءات الناحجة الت مت حتقيقها يف املزادات  

معدل ادلوران واملسامهة املئوية يف السوق  يمت تصنيف نشاط السوق الثانوي عىل أأساس  بيامن  خالل العام،  

 .الثانوية

عىل مس توى السوق    طاء أأساس يني نش  مستمثريندول ادلوري لأفضل ثالثة  اجل الهيئة  ، نرشت2013منذ عام  

 .2019منذ عام عىل مس توى السوق الثانوي و  الأويل،

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

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

  اليوم.  حىتالأصول امللموسة 

 

  2021ابلنس بة للمشاركة الاكمةل يف املزادات والتخصيصات الأولية، يكون ترتيب النصف الأول من عام  و

 :للمؤسسات املالية عىل النحو التايل 

 بيت المتويل الكويت  .1

 بنك س تاندرد تشارترد  .2

 بنك مايبنك الإسالم  .3



 

 

 

 بنك أأبو ظيب الأول .4

 بنك بوبيان   .5

م يب الإسالم   .6  بنك يس أ ي اإ

 مرصف أأبو ظيب الإسالم  .7

 بنك دخان  .8

 بنك قطر الإسالم  .9

 الربكة الرتك  .10

 -انهتى - 

المزادات والتخصيصات األولية ، يكون ترتيب النصف  بالنسبة للمشاركة الكاملة في 

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



 

 

6بنك  بنك سي آي إم بي   .

 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول   عن

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

صدار أأدوات مالية قصرية الأجل متوافقة مع   ، متعددة الأطرافومؤسسات مالية    ،نقديةمؤسسات  و   ،مركزية لتطوير واإ

 .  مؤسسات الت تقدم خدمات مالية اإسالمية للالرشيعة لتسهيل الإدارة الفعال للس يول عرب احلدود 

جملس   يف  احلاليون  دارةالأعضاء  الس يول  اإ لإدار  العاملية  الإسالمية  وامل الهيئة  املركزية  البنوك  يف    ؤسساته  النقدية 

ندونيس يا والكويت والإمارات العربية املتحدة، ابلإضافة   ،وتركيا  ،وقطر  ،ونيجرياي  ،وموريش يوس  ، ومالزياي  ،ولوكسمبورغ  ،اإ

 .اإىل املؤسسة الإسالمية متعددة الأطراف لتمنية القطاع اخلاص

الس يول  عضوية   لإدار  العاملية  الإسالمية  و تاحة  م الهيئة  النقدية،  والسلطات  املركزية،  املالية،  للبنوك  الرقابة  أأو أأهجزة 

 .الأطرافهبا همام الرقابة املالية النظامية، واملؤسسات املالية متعددة  يناطاحلكومية الت املؤسسات املالية الوزارات أأو 

 ومقرها يف كوالاملبور.  الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يولتس تضيف مالزياي 

 :اس تفسارات وسائل الإعالم 

 الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يول 

 60321705000+هاتف: 

 60321705111+فاكس: 

مييل:   info@iilm.comاإ

 www.iilm.com   املوقع الالكرتوين: 

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

     https://twitter.com/theiilm :تويرت

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