
 

 للنشر الفوري 

للهيئة  اجتماعها العشرين  الهيئة الشرعية التابعة للهيئة اإلسالمية العاملية إلدارة السيولة عقدت

 ي املدينة املنورة الشرعية ف

 .2023مارس   17 -املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية 

الهيئة  ا  عقدت بتطوير    ،)"الهيئة"( السيولةإلدارة  العاملية  اإلسالمية  لهيئة  وهي مؤسسة دولية تقوم 

اجتماعها األول للهيئة الشرعية    ،اإلسالمية وإصدار أدوات مالية قصيرة األجل متوافقة مع الشريعة

ال )"الهيئة"(   في  هذا  تأسيسها،  منذ  والعشرون  العربية    2023  مارس  17لعام  اململكة   ، املنورة  املدينة  في 

 .السعودية

، األستاذ الدكتور محمد علي القري من اململكة العربية  التابعة للهيئةالشرعية  هيئة  رئيس الجتماع  اإل ترأس  

  ، القصار )الكويت(خليفة  األستاذ الدكتور عبد العزيز  هيئة الشرعية، كل من  السعودية ، وحضره أعضاء ال

أشرف  و  الدكتور  عمر  محمد  األستاذ  علي  بشير  والدكتور  )ماليزيا(،  و هاشم  أيضا  )نيجيريا(،  الرئيس  حضره 

 .حسين، الدكتور عمر  لهيئةالتنفيذي لـ

أعضاء   على  املعروضة  األعمال  جداول  من  عدًدا  االجتماع  عليها،  عالشر الهيئة  ناقش  واملوافقة  ملراجعتها  ية 

 . لتأكد من موافقة أنشطة الهيئة اإلسالمية للشريعةكجزء من جهد أوسع ل

: "مع نمو التمويل اإلسالمي على مستوى العالم، فهذا يعني بطبيعة الحال أن هناك  وقال األستاذ الدكتور القري 

مع   املتوافقة  املنتجات  على  متزايًدا  اطلًبا  السوق.  أحكام  في  اإلسالمية  الهيئة  أن صكوك  بيسعدني  و لشريعة 

ضمان   مع  اإلسالميين  املستثمرين  من  املتزايدة  الطلبات  تلبية  من  تمكنت  األجل  الصارم  قصيرة  االلتزام 

متفائل بأن كونه جزًءا ال يتجزأ من البنية التحتية العاملية  كما أنني  .  بشكل صارمبمتطلبات الشريعة اإلسالمية

مهم في صناعة التمويل    بدور    النهوض    ستستمر في  الهيئةلدعم الخيارات املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، فإن  

 اإلسالمي األوسع. " 

أشار الدكتور عمر إلى أن "مجال التشغيل يتطور باستمرار بما يتماش ى مع ظروف السوق  وفي غضون ذلك ،  

تسعى   لذلك،  إدارة    الهيئةالحالية.  ألدوات  املنتظم  توريدها  خالل  من  السوق  توقعات  تلبية  إلى  باستمرار 

الهيئة الشرعية لدينا  السيولة عالية الجودة لألسواق املالية اإلسالمية العاملية، مع تلقي التوجيه من أعضاء  

 بشأن الجوانب الشرعية ألوراقنا اإلسالمية ". 



 

إدارةيالشرع الهيئة  تقدم   ملجلس  املشورة  اإلسالمية ة  واملدير  الهيئة  اإلدارة،  ملجلس  التنفيذية  واللجنة   ،

 .في األمور املتعلقة بجوانب الشريعة الهيئة التنفيذي وموظفي

ملدة ال تقل عن ثالث سنوات، ويمكن    سالميةإل الهيئة امن قبل مجلس إدارة  الشرعية  هيئة  يتم ترشيح أعضاء ال

 إعادة تعيينهم لفترات أخرى. 

 

 - انتهى-
 

  



 
   عن الهيئة اإلسالمية العاملية إلدار السيولة

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

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

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

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

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

  األطراف لتنمية القطاع الخاص. 

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

  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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