
 

 

 للنرش الفوري 

عادة اإصدار صكوك قصرية الأجل    ف   الهيئة الإسالمية العاملية لإدارة الس يوةل )الهيئة(  جنحت     1.03بقمية  اإ

 دولر أأمريك   مليار 

 .2022  أأغسطس   03  – كوالاملبور، مالزياي  

عادة اإصدار ما مجموعه    لإدارة الس يوةل   العاملية الإسالمية    لهيئة ا جنحت   اإ أأمريك    مليار  1.03ف  من  دولر 

أأشهر    ، وس تةأأشهر، وثالثة  شهر؛  ويه  ثالث فرتات خمتلفة" عرب  A-1"  املصنفة بـ  قصري الأجل  الصكوك  

 عىل التوايل. 

 :اكلآت مت تسعري اجملموعات الثالث بشلك تنافيس 

i) 2.38%  مليون دولر أأمريك ملدة شهر واحد ؛  460مقابل 

ii)  2.90 % أأشهر ؛ و 3مليون دولر أأمريك ملدة  220مقابل 

iii) 3.52%  أأشهر.  6مليون دولر ملدة  350مقابل 
 

عادة اإصدار اليوم املزاد  املؤسسات  بني  املزاد اهامتما كبريا  وقد حظي  .2022لعام   لصكوك الهيئة التاسع ميثل اإ

آس يا.  واملستمثرين ف دول جملس التعاون اخلليجياملالية الإسالمية   جسل    شهد العطاء التنافيس كام    وكذكل أ

   %. 203  نس بة العرض اإىل التغطيةمليار دولر أأمريك، وهو ما ميثل متوسط    2.09  جتاوز قوي  رشاء  طلبات  

عادة اإصدار اليوم، حققت  و مليار دولر   9.09اإصدارات ترامكية حىت اترخيه بلغ مجموعها    الهيئةابلإضافة اإىل اإ

عادة اإصدار أأدوات س يول  الهيئةستس متر  و من الصكوك.    سلسةل  22أأمريك من خالل   قصرية الأجل    هتاف اإ

   شهرايا كام هو مقرر ف تقومي الإصدار اخلاص هبا.

بشلك منتظم عرب فرتات    الأجل صكوك قصرية    صدار، يه هجة تقوم ابإ لإدارة الس يوةل  العاملية  لإسالميةالهيئة ا

لتلبية  مالية   ومبالغ خمتلفة  تقدم خدمات  اليت  للمؤسسات  الس يوةل  ويبلغ  اإ احتياجات  مبلغ  اإ سالمية.  جاميل 

الأجل كـ  . مت تصنيف برانمج صكوك الهيئة قصرية  ر أأمريك مليار دول  3.51ن  صكوك الهيئة املس تحق الآ 

(A-1 )  آند بورز( )  التصنيف العاملية من قبل مؤسسة  .( S&P)س تاندارد أ

 
-انهتى - 



 

 

   عن الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل 

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

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 ف اإ الأعضاء احلاليون ف جملس اإ

اإ  املتحدة، ابلإضافة  العربية  والإمارات  الإسالمية  والكويت، ومالزياي، وموريش يوس، ونيجرياي، وقطر، وتركيا،  املؤسسة  ىل 

  متعددة الأطراف لتمنية القطاع اخلاص.

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

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

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

  اس تفسارات وسائل الإعالم:

  الهيئة الإسالمية العاملية لإدار الس يوةل

  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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