
 

 

 

 للنشر الفوري 

قصيرة  طلبا مستداما إلعادة إصدار صكوكها الهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة )الهيئة( لقى تت

   في شهر فبراير  دوالر أمريكيون  ملي 920األجل بقيمة 

 .2023  فبراير  7 –كواالملبور، ماليزيا  

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

عادة  إلهذا العام بالثاني  مزادها  إكمال  أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، في  

دوالر أمريكي من الصكوك قصير األجل عبر ثالث فترات مختلفة من شهر،  ون  ملي   920صدار ما مجموعه  إ

 على التوالي. ستة أشهرأشهر، و وثالثة 

 تم تسعير املجموعات الثالث بشكل تنافس ي كاآلتي: 

i) 4.6 مليون دوالر أمريكي ملدة شهر واحد ؛   200% مقابل 

ii) 4.8 أشهر ؛ و  3مليون دوالر أمريكي ملدة   420% مقابل 

iii) 4.95 أشهر. 6مليون دوالر ملدة   300% مقابل 

بقيمة   األجل  الهيئة قصيرة  برنامج إصدار صكوك  اإلصدار جزًءا من  أمريكي،   4يشكل هذا  مليار دوالر 

بـواملصنف من قبل   آند بورز(  العاملية )ستاندارد  التصنيف  ومن قبل تصنيفات    (S&P) (A-1) مؤسسة 

 . F1   "Ratings Fitchفيتش بـ"

املزاد   حظي  إيجابي  وقد  طلب  طلبات  وقوي  على  مع سجل  واملستثمرين  األساسيين  الوكالء  من  كل  من 

  .%.218العرض إلى التغطية مليار دوالر أمريكي، وهو ما يمثل متوسط نسبة زيادة   2مشترك بقيمة 

مليار    1.7   وباإلضافة إلى إعادة إصدار اليوم، حققت الهيئة إصدارات تراكمية حتى تاريخه بلغ مجموعها  

سل من الصكوك. وستستمر الهيئة في إعادة إصدار أدوات سيولتها قصيرة  سال   ستةل  دوالر أمريكي من خال

 األجل شهرًيا كما هو مقرر في تقويم اإلصدار الخاص بها.

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

ا احتياجات  لتلبية  مختلفة  ومبالغ  تقدمفترات  التي  للمؤسسات  ويبلغ    خدمات  لسيولة  إسالمية.  مالية 

 مليار دوالر أمريكي.   3.51إجمالي مبلغ صكوك الهيئة املستحق اآلن 

  

 - انتهى-

 

 



 

 

   عن الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

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

مركزية، ومؤسسات نقدية، ومؤسسات مالية متعددة األطراف، لتطوير وإصدار أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع  

  د للمؤسسات التي تقدم خدمات مالية إسالمية .الشريعة لتسهيل اإلدارة الفعالة للسيولة عبر الحدو 

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

لى املؤسسة  إندونيسيا والكويت، وماليزيا، وموريشيوس، ونيجيريا، وقطر، وتركيا، واإلمارات العربية املتحدة، باإلضافة إ

  اإلسالمية متعددة األطراف لتنمية القطاع الخاص.

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

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

  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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