توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص والهيئة اإلسالمية العالمية إلدارة
السيولة لتطوير صناعة التمويل اإلسالمي

 7ديسمبر  - 2015اسطنبول ،جمهورية تركيا  --وقعت المؤسسة اإلسالمية لتنمية
القطاع الخاص (المؤسسة) ،ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ،والهيئة
اإلسالمية العالمية إلدارة السيولة (الهيئة) مذكرة تفاهم إلرساء إطار للتعاون من أجل
تعزيز التنمية االقتصادية والمالية في آسيا وأفريقيا.
وقع مذكرة التفاهم كل من السيد خالد محمد العبودي ،الرئيس التنفيذي والمدير العام
للمؤسسة ،واألستاذ الدكتور داتوك رفعت أحمد عبد الكريم ،الرئيس التنفيذي للهيئةُ .ن ِّظم
حفل التوقيع بتاريخ  6ديسمبر  2015في اسطنبول ،جمهورية تركيا ،بحضور أعضاء
مجلس إدارة الهيئة.
بهذه المناسبة ،صرح السيد خالد العبودي قائال" :تتجلى رسالة المؤسسة في تشجيع وتنمية
القطاع الخاص ،ونحن نعمل لتحقيق هذه الرسالة بالتعاون مع مؤسسات دولية كبرى مثل
الهيئةاإل س الم ية العالمية إلدارة السيولة والمصارف المركزية والسلطات و المستثمرون
في القطاع الخاص .تهدف المؤسسة وشركاؤها إلى دعم األسواق الناشئة لتمكينها من
استخدام إمكاناتها الكاملة والمساهمة في االقتصادات المحلية بطريقة فعالة ".
من جانبه ،صرح األستاذ الدكتور داتوك رفعت أحمد عبد الكريم ،قائال" :يسرنا ويشرفنا أن
نوقع مذكرة التفاهم هذه مع المؤسسة ،والتي من شأنها تعزيز التعاون بغية تسهيل إدارة
فعالة للسيولة عبر الحدود لفائدة المؤسسات المالية اإلسالمية ،مما يعزز االستقرار المالي
في الدول األعضاء التي تستضيف هذه المؤسسات المالية ،ال سيما في منطقة آسيا وأفريقيا
".

نبذة عن المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص
المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة متع ّددة األطراف ،تابعة لمجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية .تأسست المؤسسة في نوفمبر  1999لتعزيز التنمية االقتصادية في دولها
األعضاء من خالل تنمية القطاع الخاص وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية  .تدعم المؤسسة
إنشاء وتوسيع وتحديث مؤسسات القطاع الخاص عن طريق تمويل شركات و مشروعات
القطاع الخاص .ويتم اختيار المشاريع على أساس مساهمتها في التنمية االقتصادية باعتبار
عوامل مثل خلق فرص العمل والرفع من الصادرات .كما تقدم المؤسسة االستشارات
للحكومات ومجموعات القطاع الخاص بخصوص السياسات الكفيلة بدعم إنشاء وتوسيع
وتحديث مؤسسات القطاع الخاص ،وتطوير أسواق رأس المال ،ونهج أفضل الممارسات
اإلدارية ،وتعزيز دور اقتصاد السوق .وتكمل عمليات المؤسسة أنشطة البنك اإلسالمي
للتنمية.
نبذة عن الهيئة اإلسالمية العالمية إلدارة السيولة
المؤسسة اإلسالمية الدولية إلدارة السيولة منظمة دولية تأسست في  25أكتوبر  2010من
قبل البنوك المركزية والسلطات النقدية ومؤسسات مالية متعددة األطراف لتطوير وإصدار
األدوات المالية المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية على المدى القصير من خالل تسهيل إدارة
فعالة للسيولة عبر الحدود لفائدة المؤسسات المالية اإلسالمية .وتسعى المؤسسة ،عن طريق
إصدار أدوات مالية أكثر سيولة متوافقة مع الشريعة االسالمية لفائدة المؤسسات المالية
اإلسالمية ،إلى تعزيز تدفقات السيولة عبر الحدود ،والروابط الدولية واالستقرار المالي.
تشمل الئحة األعضاء الحاليين في مجلس إدارة المؤسسة المصارف المركزية والسلطات
النقدية في إندونيسيا ،والكويت ،ولوكسمبورغ ،وماليزيا ،وموريشيوس ،ونيجيريا ،وقطر،
وتركيا ،واإلمارات العربية المتحدة ،ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية .وعضوية المؤسسة
مفتوحة للبنوك المركزية ،والسلطات النقدية ،والسلطات التنظيمية المالية أو الوزارات أو
الجهات الحكومية التي تشرف على الرقابة التنظيمية على الشؤون المالية أو التجارية،
والمنظمات متعددة األطراف .ويقع المقر الرئيس للمؤسسة في كوااللمبور  -ماليزيا.
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