
 

 

 للنشر الفوري 

ا لعام    وكالءعن الالهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة )الهيئة( تعلن   
ً
األساسيين األكثر نشاط

2022 

 .2023  يناير  16 –كواالملبور، ماليزيا  

السيولةتسر   إلدارة  العاملية  اإلسالمية  وإصدار    الهيئة  تطوير  على  تعمل  دولية  منظمة  وهي  )الهيئة(، 

اإلسالمية،   الشريعة  أحكام  مع  متوافقة  األجل  قصيرة  مالية  تعلنأدوات  ثالث  أن  أفضل  وكالء    عن 

 لبرنامج 
ً
   .2022لعام   صكوكهاأساسيين نشاطا

  37، أي ما مجموعه  2022اعتباًرا من نهاية ديسمبر  األولي  بناًء على املبلغ اإلجمالي املخصص في املستوى  و 

قدره  صكوكا   تراكمي  بمبلغ  إصدارها  فإن    13.88تم  أمريكي،  دوالر  وكالء  لا  ن ماألوائل  ثالث  المليار 

 هم:حسب الترتيب ساسيين األ 
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األساس ي والبصمة في السوق الثانوية، استناًدا إلى إجمالي حجم التداول البالغ  وكيل  بالنسبة لنشاط الو 

الترتيب    حسب  من الوكالء األساسيين  األوائل  ثالث  ال، فإن  2022مليار دوالر أمريكي في نهاية ديسمبر    2.23
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حسين،    قال و  عمر  للهيئة الدكتور  التنفيذي  امل :  الرئيس  النمو  يكن  السيولة    ستقر "لم  إدارة  لقطاع 

لدينا.   األساسيين  الوكالء  لشبكة  القوية  املشاركة  لوال  ممكًنا  الحدود  عبر  السوق  وقد  اإلسالمية  شهد 

مليار دوالر أمريكي في نهاية العام    2.23لغ إجمالي حجم التداول فيها  ب  االثانوي على وجه الخصوص نشاط 

. لذلك أود أن أهنئ الوكالء األساسيين تأسيساملاض ي، وهو أعلى مستوى نراه على أساس سنوي منذ ال

ذوي التصنيف األعلى على مساهمتهم املستمرة في هذا القطاع، ونتطلع إلى تحقيق املزيد من اإلنجازات في 

 ."  أصحاب املصلحة الداعمين لدينامع من خالل بناء شراكات أقوى   2023م عا

الرخي السيد    قال و   التنفيذي  صخالد  املدير  "بيتك"ل  -،  الكويتي  التمويل  بيت  في  املال  رأس  : سوق 

سعد  " الوكالء   تصنيفالفي   للهيئة   أساس يوكيل  بيت التمويل الكويتي للغاية أن يتم االعتراف به كأفضل  يُ

التوالي.    ين،األساسي على  الثاني  للعام  الثانوي  السوق  إلى  الكويتي إن  و باإلضافة  التمويل  ببيت  االعتراف 



 

 

م البنك ودوره الرئيس ي في  هذا اإلنجاز غير املسبوق يؤكد من جديد التزاكأفضل وكيل أساس ي وتحقيقه ل

على قاعدة واسعة من املستثمرين   "F1" و  "A-1"    املصنف من صكوك الهيئة تفعيل وتطوير وتوزيع برنامج 

٪ من  39، والذي يمثل   لهيئة التابع ل الصكوك   على مستوى العالم. يعتقد بيت التمويل الكويتي أن برنامج

ا مهًما في2022ألمريكي في عام  إجمالي إصدارات الصكوك العاملية بالدوالر ا تسهيل إدارة السيولة    ، يعد مكونً

سيواصل بيت التمويل الكويتي دعم أهداف و   .عبر الحدود بين املؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية

 ." من أجل تحقيق االستقرار املالي األوسع ضمن منظومة التمويل اإلسالميالهيئة  

املنتدب    قالتو  ، العضو  الثابت    -نادين وندسور  تجارة الدخل  أبوظبي    -رئيس  لبنك  العاملي  السوق 

مع  األول  قوي  صدى  لها  السوق  في  رائدة  متسقة  خدمات  تقديم  إلى  نهدف  األول،  أبوظبي  بنك  ""في   :

القوي   تصنيفنا  يسلط  فيها.  نعمل  التي  والقطاعات  الوكالء  االقتصادات  أفضل  من  ين  األساسيكواحد 

الضوء على عمق خبرتنا الصناعية في التمويل اإلسالمي وأيًضا مستوى الثقة التي يضعها    الهيئة في  الثالث  

املالي.   لنكون شريكهم  فينا  على  و عمالؤنا  والتركيز  واالستدامة  االبتكار  وضع  إلى  أيًضا  سارعنا  كمنظمة، 

االستراتيجية باإلضافة إلى العمل الجاد  ويعكس هذا التقدير نجاح هذه   -العمالء في صميم كل ما نقوم به  

.  الهيئةوالتفاني من فريق األسواق العاملية لدينا في إحياءها بالشراكة مع الالعبين الرئيسيين في السوق مثل  

 ." الهيئةنتطلع إلى شراكتنا املستمرة والقوية مع فريق 

ميريكان  وقال  رفيق  محمد  بنك  داتو  ملي  التنفيذي  الرئيس  اإلسالمي    يسر ":  اإلسالمي،  بنك  مي 

(Maybank Islamic )    بها يتم االعتراف  كواحد من  أن  الهيئة  في  الثالث  ساسيين  األ وكالء  الأفضل  لدى 

األولية. األجل فريدالهيئة  أداة صكوك    تعد    السوق  نوعه  ةقصيرة  اإلسالمية    امن  السوق  تفي  سد  والتي 

لتعزيز املعامالت الدولية وعبر    الهيئةالفجوات في أدوات إدارة السيولة، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع  

  "الحدود.

 " :قال ريها شيتنداج ، رئيس مكتب الدخل الثابت في البركةو 
ُ
 شرف البركة الترك أن تكون من بين أفضلت

خيارات  الوكالء   توفير  في  السوق  توقعات  لتلبية  جاهدين  نسعى  حيث  الثانوية،  السوق  في  األساسيين 

إن هذا االعتراف سيحفزنا على االستمرار في لعب  و مناسبة للمستثمرين إلدارة احتياجاتهم من السيولة.  

   ."دور رئيس ي في تطوير سوق الصكوك العاملية

صكوك  األساسيين في توزيعالوكالء  جوانب الرئيسية لدور  تقييمات التصنيف في االعتبار ال  تأخذوقد  

على املستوى األولي من خالل الوصول إلى قاعدة عريضة من املستثمرين وضمان سيولة األدوات   الهيئة

اإلسالمية قصيرة األجل في السوق الثانوية. يعتمد تقييم السوق األساس ي على العطاءات الناجحة التي تم  

املزادات خالل العام، في حين يتم تصنيف نشاط السوق الثانوي على أساس معدل الدوران  تحقيقها في  

 .ونسبة املساهمة في السوق الثانوية



 

 

عام   نشرت  2013منذ  في  ال  الهيئة،  نشاطا  أساسيين  وكالء  ثالثة  ألفضل  الدوري  األولي،  جدول  السوقي 

 .2019منذ عام الثانوي  والسوق 

( من قبل مؤسسة التصنيف العاملية )ستاندارد آند  A-1يئة قصيرة األجل كـ )تم تصنيف برنامج صكوك اله

يبلغ إجمالي املبالغ املستحقة  و   . (Fitch Raiting)للتصنيف االئتماني    " من وكالة فيتش F1(،  و"S&Pبورز( )

الهيئة   تبلغ  للمليار دوالر أمريكي، مع نسبة قابلية    3.51   منلصكوك  ٪ من األصول امللموسة  79تداول 

 اعتباًرا من اليوم. 

 :للوكالء األساسيين كما يلي 2022للمشاركة الكاملة في املزادات والتخصيصات األولية، يكون ترتيب ومن 
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   عن الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة   

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

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

تقدم   التي  للمؤسسات  الحدود  للسيولة عبر  الفعالة  اإلدارة  لتسهيل  الشريعة  متوافقة مع  قصيرة األجل 

  خدمات مالية إسالمية .

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

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

  املتحدة، باإلضافة إلى املؤسسة اإلسالمية متعددة األطراف لتنمية القطاع الخاص.

العاملي اإلسالمية  الهيئة  وأجهزة  عضوية  النقدية،  والسلطات  املركزية،  للبنوك  متاحة  السيولة  إلدار  ة 

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

  واملؤسسات املالية متعددة األطراف.

  ومقرها في كواالملبور. تستضيف ماليزيا الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

  استفسارات وسائل اإلعالم:

  الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

  60321705000هاتف: +

  60321705111+فاكس:  

  info@iilm.comإيميل: 

   www.iilm.com   االلكتروني:املوقع 

  

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

   : /:twitter.com/theiilm/https  تويتر

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