
 

 

 

 للنشر الفوري

إعادة ب 2022الصفقة النهائية لعام الهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة )الهيئة(  تختتم 

 مليار دوالر أمريكي  1.21إصدار صكوك قصيرة األجل بقيمة 

 .2022  ديسمبر   06 –كواالملبور، ماليزيا 

وهي منظمة دولية تعمل على تطوير  )الهيئة(،    السيولة الهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة  نجحت  

الشريعة اإلسالمية أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع أحكام  إعادة إصدار ما    ،وإصدار  في 

شهر،    منمليار دوالر أمريكي من الصكوك قصير األجل عبر ثالث فترات مختلفة    1.21مجموعه  

 التوالي.على ستة أشهر وثالثة أشهر، و 

 تم تسعير املجموعات الثالث بشكل تنافس ي كاآلتي:

i) 4.25 مليون دوالر أمريكي ملدة شهر واحد ؛ 450% مقابل 

ii)  5.05 أشهر ؛ و 3مليون دوالر أمريكي ملدة  340% مقابل 

iii) 5.35   أشهر.  6مليون دوالر ملدة  420% مقابل 

لعام   الثالث عشر واألخير  بين    هاصكوك ، شهد إصدار2022في مزادها  تنافسية  اليوم مناقصة 

واملستثمرين اإلسالميين في جميع أنحاء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي  الوكالء األساسيين  

يزيد عن آسيا، مع سجل طلبات قوي  يمثل متوسط  1.71 وكذلك  ما  أمريكي، وهو  مليار دوالر 

 .٪141 نسبة الغطاء -عرض شراء. 

 مع اختتام اإلصدار الناجح اليوم ، حققت"ـ لهيئة:  ، الرئيس التنفيذي لحسينوقال الدكتور عمر  

سلسلة من الصكوك    37مليار دوالر أمريكي عبر    13.88إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغت   الهيئة 

  خالل العام  صكوك الهيئة  عالوة على ذلك ، فإن إصداراتو قصيرة األجل مقومة بالدوالر األمريكي.  

أقل    2022٪ من إجمالي اإلصدارات العاملية من الصكوك بالدوالر األمريكي. لم يكن عام  39تمثل  

لـ  بالنسبة  تثبت صحة برنامج لهيئةمن عام استثنائي  التي  الرئيسية  العديد من اإلنجازات   ، مع 

 .كجزء ال يتجزأ من النظام البيئي األوسع للتمويل اإلسالمي قصير األجل صكوك الهيئة



 

 

على الرغم من ظروف السوق غير املؤكدة بسبب بيئة معدل التشديد العاملي وبقاء املستثمرين  و "

شهًرا في يوليو للمرة األولى واملرة الثانية في أكتوبر بحجم    12دة  ملبنجاح    الهيئةن ، أصدرت  حذري

إلى قباال واسعا  مليون دوالر لكل منهما، والتي لقيت است  250 من قبل املستثمرين بنسبة عرض 

 ٪ على التوالي ". 198٪ و 185تغطية بلغت 

شهًرا جزًءا من جهد أوسع لتلبية الطلب املتزايد من املستثمرين    12اإلصدار الجديد ملدة    يعتبر 

كون قادًرا على تنفيذ مهمته لتزويد السوق بأدوات إدارة السيولة  تأن  الهيئة  ويسر    ،على هذه املدة

التمويل    وبالتالي املساهمة في استقرار صناعة  ،طويل األمدالطلب  ال  واسعة النطاق والوفاء بهذا 

 " .اإلسالمي األوسع

من خالل الحصول   2022أيًضا معلًما رئيسًيا في سبتمبر   الهيئة كما حققتوأضاف الدكتور عمر: "

، والذي يؤكد من  Fitch وكالة فيتش  قبل  من"F1" على ثاني تصنيف ائتماني دولي قصير األجل  

 " .قصير األجل صكوكها  ويعزز برنامج لصكوك الهيءة جديد األساسيات القوية لـ 

مليار دوالر أمريكي عبر    89.42ما مجموعه   الهيئة  ، أصدرت2013منذ إصدارها االفتتاحي في عام  

شهًرا، مما يعكس قدرة    12إصداًرا من الصكوك قصيرة األجل تتراوح مدتها من أسبوعين إلى    198

 موثوقة ومعتمدة   عروضو ،  على توفير أدوات عالية الجودة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية  هيئةال

 ." أ واملستثمرينالوكالء األسساسيين لكل من 

في النصف  الصكوك أيًضا كأفضل مؤسسة عاملية متعددة األطراف إلصدار  الهيئة تنفص  وقد  

البيانات  2022األول من عام   الشهري  Refinitiv العاملي، وفًقا ملزود  بلغ حجم اإلصدار  ، حيث 

 . مليار دوالر أمريكي في مايو، والذي تم تقسيمه إلى مزادين منفصلين للشهر 1.51األعلى 

في أبريل من هذا العام أعلى حجم على   قصيرة األجلالهيئة  باإلضافة إلى ذلك، شهد إصدار صكوك  

قدره   ملدة  600اإلطالق  أمريكي  دوالر  من    مليون  املتزايد  الطلب  لتلبية  إنشائه،  منذ  واحد  شهر 

رفع االحتياطي الفيدرالي  من قبل    املستثمرين على املدى القصير على خلفية سعر الفائدة القوي 

  .األمريكي



 

 

على الرغم من املخاوف املستمرة املحيطة بأسعار الفائدة املرتفعة واحتمال حدوث ركود عاملي،  

العام من دول ومناطق مختلفة في  هذا  العديد من املستثمرين الجدد خالل    الهيئةفقد سجلت  

قوة جذب بين مختلف أنواع   صكوك الهيئةالشرق األوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تكتسب  

 تثمرين في جميع أنحاء العالم. املس

مليار دوالر أمريكي من خالل   2.04   صكوك الهيئة إلىفي غضون ذلك، بلغ تداول السوق الثانوي لو

مليار دوالر أمريكي    1.5)أعلى مستوى تم تسجيله حتى اآلن(، مقارنة بـ    2022صفقة في عام    264

 . 2021صفقة في عام  150من خالل 

التركيز على تطوير برنامجها بميزات جديدة وتنويع قاعدة    الهيئة، ستواصل    2023بالنظر إلى عام  و 

لـ وبالتالي  ،  مستثمريها   السيولة  الهيئة  تعزيز  الثانوية.  صكوك  السوق  تقويم و في  إصدار  سيتم 

 قبل نهاية العام.  2023اإلصدار لعام 

بشكل   األجل  قصيرة  صكوك  بإصدار  تقوم  جهة  هي  السيولة،  إلدارة  العاملية  اإلسالمية  الهيئة 

خدمات مالية  منتظم عبر فترات ومبالغ مختلفة لتلبية احتياجات السيولة للمؤسسات التي تقدم  

 مليار دوالر أمريكي.   3.51إسالمية. ويبلغ إجمالي مبلغ صكوك الهيئة املستحق اآلن 

أساسيين  وكالء    10من خالل شبكة متنوعة من  الهيئة  يتم توزيع الصكوك قصيرة األجل الخاصة ب

وبنك   بوبيان،  وبنك  الترك،  والبركة  اإلسالمي،  ظبي  أبو  بنك  وهم  العالم،  مستوى    CIMBعلى 

اإلسالمي  ومايبانك  الكويتي،  التمويل  وبيت  األول،  أبوظبي  وبنك  دخان،  وبنك  بيرهاد،    اإلسالمي 

 بنك قطر اإلسالمي، وبنك ستاندرد تشارترد.و بيرهاد، 

قص الهيئة  صكوك  برنامج  تصنيف  )تم  كـ  األجل  العاملية  A-1يرة  التصنيف  مؤسسة  قبل  من   )

 .  للتصنيف االئتمانيFitch  " من وكالة فيتش F1"و (، S&P)ستاندارد آند بورز( ) 

 - انتهى-

 



 

 

  

   عن الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

من قبل    2010  ]تشرين األول[أكتوبر    25الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة هي مؤسسة عاملية تأسست في  

مالية قصيرة   أدوات  لتطوير وإصدار  نقدية، ومؤسسات مالية متعددة األطراف،  بنوك مركزية، ومؤسسات 

د للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية  األجل متوافقة مع الشريعة لتسهيل اإلدارة الفعالة للسيولة عبر الحدو 

  إسالمية .

واملؤسسات   املركزية  البنوك  هم  السيولة  العاملية إلدار  اإلسالمية  الهيئة  إدارة  في مجلس  الحاليون  األعضاء 

النقدية في إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، واإلمارات العربية املتحدة،  

  لى املؤسسة اإلسالمية متعددة األطراف لتنمية القطاع الخاص.باإلضافة إ

عضوية الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة متاحة للبنوك املركزية، والسلطات النقدية، وأجهزة الرقابة  

النظامية، و  املالية  الرقابة  بها مهام  يناط  التي  املالية الحكومية  أو املؤسسات  الوزارات  أو  املؤسسات  املالية، 

  املالية متعددة األطراف.

  تستضيف ماليزيا الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة ومقرها في كواالملبور.

  استفسارات وسائل اإلعالم:

  الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

  60321705000هاتف: +

  60321705111+فاكس:  

  info@iilm.comإيميل: 

   www.iilm.com   املوقع االلكتروني:

  

  يرجى متابعتنا على وسائل التواصل االجتماعي للحصول على أحدث املعلومات عبر:

   : https://twitter.com/theiilm  تويتر

   https://www.linkedin.com/company/theiilmلينكد إن: 
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